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مدخل:
أحد اإلشكالت الحادة التي دار حولها الصراع السياس ي في أعقاب الربيع العربي إشكالية الدين والسياسة
 أو اإلسالم والسياسة بشكل أدق ،-إذ سررعا ارا أدا الار اع عمرم االارظ الالرام السياسر ي الر إ ى شركل إ رماستعار الستقطاب السياس ي بي القوا اإلسالاية والعلمانية  -بري ووسري -فري بعرد دوا الررورات العربيرة،
ارررل اصررر و.ررو

ولررت .قتصررر الاتررالب السررل ية لهر ا الصرراع والسررتقطاب عمررم تعطيللل مسللالت التحللر مللن

االسللتبداد وارحللراا مسللا النللراي مللن يو إ/ى لللوييى إيل إسللالم /علما وهررو اررا أعطررم الررالت القدىمررة
الفرص ررة للتق ررا امنف ررام واا ررتالب ا ررام اى ررادرة ،ب ررل ع ررد ا إ ررم تعمي للن االراس للامات امل تمعي للة ن يج ررة
وصوا الصراع والتصدع ان الاخب ليمتد طوليا إ م اىجتمع ككل إضافة إ م ذلك ،فإ ه ا الصراع أعطم
القرروا اإلسررالاية والعلمانيررة ال رهعررة للهررروب ارن السررتاقاوات امهررت ،وررري ارافعررة امفكررار ،ونقررد ال ر ات،
و.طوير البرااب ،وبااء القدرات ،1ليرفع الجميع شعار "ل صوت يعلو فوق صوت اىعركة"
وفي ظل ه ه امفواء ،فإنه ان الضرورإ اااولة فد الش اب في أحد الجوانب امساسية له ه اإلشكالية،
ور رري التميا للف املف للا يم للان ال للدين واألي للديولوجيا السياس للية ،م أإ اوت رراب ىتعاا ررل ا ررع ال رردىن عم ررم أن رره
.لقالي ر ررا أى ر رردىولوفيا سياس ر ررية ىك ر ررو اض ر ررلال 2،بع ر رردها ن تق ر ررل إ ر ررم دراس ر ررة حال ر ررة األي ل للديولوجيا اإلسل ل للالمية
(اإلسالاوية) ،ما هي؟! وكيف شأت؟ ولم؟ و ل هلي أيلديولوجيا واحلدت أم أيلديولوجيات متعلددت؟ لا تهري
إ م إلقاء الضوء عمم اإلشكاليات املرتبطة تداخل املفا يم في ه ه القضية

الدين وأشباه األديان السياسية:
اإلش رركالية امو ررم الت رري نفت ررتظ ررا هر ر ا ال ار ر ر رري إش للكالية تعريل للف ال للدين ،أو بمعنر ر

ررر :كي ررف نص رراف

االواة ان اىعتقدات وامفكار والسلوب عمم أن ا  .تمري لللراهرة الدى يرة؟ هر ه اإلشركالية ل عرود فقرل إ رم
ع رردد التعريف ررات الت رري .ا رراوا أ .ص ررف ال رردىن ،ب ررل أىض ررا إ ررم ظه ررور ع رردة ظ ررواهر افتماعي ررة .ا ررا ي ال رردىن
و.صاف أحيانا عمم أن ا أدىا اذبة  ،Pseudo-religionأو أش اه امدىا
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الللدين رعل يلرا فللي حللده األد ل باعت رراره "اإلىمررا بكالاررات روحيررة" كمررا عر لله إدوا د تللايلو في اااولررة لوضررع
إطررار عررام يشررتمل عمررم افررة .جليررات اللرراهرة الدى يررة 3لكررن هر ا التعريررف يشررترب فيرره اررع اللرراهرة الدى يررة
بعد اللواهر ام را السحر ارال وال إ ىتضمن اإلىما بمرل ه ه الكالاات ،أاا عريف إيميلل دو كلايم،
وال ر إ يع ررد ا ررن أش ررهر التعريف ررات ف رري ه ر ا اىج رراا ،فه ررو أ "ال رردىن ه ررو اجموع ررة ا س رراندة ا ررن العتق ررادات
وامعم رراا ،اىتعلق ررة بامش ررياء اىقدس ررة اعتق ررادات وأعم رراا .وح ررد أ .اعه ررا ف رري اجتم ررع رو ي اعا رروإ يس ررم
باىل ررة" ،4ويض رريف عري ررف كليف للو د جالت ل بع رردا ررا لل رردىن ،وه ررو .مي ر ه بمجموع ررة ا ررن الرا ررو و .ر ير ه ر ه
الراو في الحالة ال هاية والسلوب البشرإ ،حي يعرف الدىن باعت اره نلااا ان الراو التري .مرارم .ر يرا
وويا وعميقا واستمرا في ازاج البشرر وفري دوافعهرت ،بر .صروه افراهيت حروا ط يعرة الوفرود ونلااره العرام،
و.كسررا ا هالررة الحقيقررة ،باير  .رردو للبشررر أاررا واوعررا  5أاررا الللدكتو عبللدا د ا فرريص ت عريرف العلمرراء
اىسررلمي للرردىن ب ر نه "وضررع إلهرري ىرشررد إ ررم الحررإ فرري العتقررادات وإ ررم ال يررر فرري السررلوب واىعررااالت" ،6وه ر ا
التعري ررف أف رراد أ ال رردىن االوا ررة ا ررن اىعتق رردات والس ررلوب ،وأن ررا إلهي ررة اىص رردر ،ولك ررن يعي رره أن رره يس ر رني
بعررد اللررواهر الترري .ررت التوافررإ عمررم أن ررا دى يررة "ارررل ال وذىرة ارررال" والترري ل .رردمي أإ اصرردر إلهرري ،ررت ى قررم
هاالك ان العلماء ان ىرفد وفود عريف شاال للدىن ،ارل طالل أسلد ،نلررا م اللراهرة الدى يرة  -ارن
وفهة نلرهت  -لها .جليات .ختلف ف ريا با تالف اىجتمعات والسياق التاريخي

7

وإذا اعتمرردنا عريررف دو كللايم  -عمررم سرربيل التبسرريل  -فإنرره يشررير إيل ياليللة ع ائللر ئ سللية لتادىررد ظرراهرة
افتماعيررة اررا عمررم أن ررا "دىررن" ،للاه الع ائللر هللي :أنهللا م ةومللة م لا طللة مللن املعتاللدات والسلللوك ،وأنهللا
تتعلللن ماللد

أإ معللفه عللن ال اللائ

ومعنللوم ،وأرلله يأشللأ ع لله ا طللة مع ويللة للان معت ايلله ل شللكلوا

م تمعللا متمللاي ا -املعللروا األمللة فللي الةالللة اإلسللالمية م ل ال -ووفررإ ه ر ا التعريررف فررإ اررا ىمي ر اللرراهرة
الدى ي ررة ع ررن أإ االوا ررة أ رررا ا ررن امفك ررار والس ررلوب والت رري ى شر ر ع ررا اجتمع ررا ام رراىزا ،ه ررو ار .ررا هر ر ه
اىالوا ررة بمق رردم ،ويمك ررن أ نض رريف  -ربم ررا  -اش ررتماا الس ررلوب عم ررم ش ررعالر  -أإ طق رروم ار .ط ررة ر ر ا
اىقدم-
واررن هاررا نرردرب اإلشرركالية الرانيررة فرري عريررف الرردىن ،باإلضررافة إ ررم .ارروع التعريفررات ،وررري أ العااصررر اىعرفررة
للرردىن والترري .فرررق بنارره وبرري ويررره اررن اىالواررات الفكريررة السررلوكية لنسررف بالوضررو والتمرراىز الكررافي ،فررإذا
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اعتاقرف اجموعررة بشرررية اررا االواررة فكريررة سررلوكية شر ع ررا رابطررة اعاويرة برري أفرادهررا ررت اعتقرردت هر ه
اىجموعرة بعصرمة أفكارهررا أو ودسرية وياد ررا فإنارا صرررنا أارام ظللا رت شلبه ديأيللة .الدولرة الحدىرررة اررال  -فرري
بعد امىدىولوفيات الوطاية اىتطرفة -شركل هر ه الر ات اىقدسرة ،وفري هر ه الحالرة .صرير الوط يلة رابطرة
اعاوية اا .اا ي امللة في اللاهرة الدى ية ،بل و.رر .ل ر ه الر ات اىقدسرة اجموعرة ارن الرارو والطقروم
والحتفررالت الترري .ارراظر اريال ررا الدى يررة ،فمرررال .ايررة العلت،إ شرراد ال شرريد الرروطني ،امعيرراد الوطايررة. ،ايررة
القالررد اىله ررت ررل ه ر ه "الطق رروم" فرري امى رردىولوفيات الوطايررة اىتطرف ررة -ار ررل الفاشررية والاا ي ررة -ىمك ررن أ
عتبر أديارا سياسية”“Political Religion

8

ويررزداد اماررر عقيرردا ويررزداد التمرراري برري اللرراهرة الدى يررة وويرهررا اررن اىالواررات الفكريررة إذا ا تك ل ت للاه
امل ةوم للة الفكري للة عةل ل مرجعي للة ديأي للة م للل األي للديولوجيات السياس للية الديأي للة  -اىس ررياية واإلس ررالاية
والي ودىرة والهادوسررية -والترري برردأت فرري اللهررور اار أوا رر القررر التاسررع عشررر وأوالررل القررر العشرررين 9،ففرري
ارل ه ه الحالت ىادث ال لل ويصعب الفصل والتميي بي اا هو دىني واا هو سياس ي أىدىولوجي

الدين ووظائفه الفلسفية واالجتماعية:
ن تقررل اررن إشرركالية عريررف الرردىن واللررواهر السياسررية اىارراظرة لرره ،ل سررتعرع بعررد الوظررالف امساسررية
للدىن وامدوار اىهمة التي ىقوم ا لألفراد وفي اىجتمعات ،ه ه الوظالف التي عد ارن امهميرة باير ىخترل
اىجتمع بغيا ا ،والتي يعتبرها اىصحدو  -ل لك  -سب ا ل تراع البشرية امدىا بامسام
ويمكررن -إىجررا ا. -قسرريت هر ه الوظررالف إ ررم م مللوعتان :الوظررالف الفلسررفية ،والوظررالف الفتماعيررة ففيمررا
ىخت الوظيفة الفلسفية فقد عبر ع ا إفمال ااك

ايلر ب ن ا "اااولة .صور اا ل ىمكن .صوره ،والتع ير

عم ررا ل ىمك ررن التع ي ررر عا رره" ،10أإ اااول ررة اإلفاب ررة ع ررن امس ررألة الكب رررا الت رري ىق ررف أاااه ررا العق ررل واىاط ررإ
البشرررإ عررافزين حررالرين ،ارررل ال لررإ ،الكررو  ،اىرروت ،وناوهررا ووررد فصررل ليفررورد فير.ررز فرري هر ه اىس ر لة،
ف وضح أ الدىن يعرال ال رة اشراعر سرل ية أساسرية :الحيررة ،واملرت ،والتاراود  11فرالحيرة  .رتب ارن ويراب
.فسرريرات اقاعررة أو وررواني بسرريطة واضررحة .ارردد حركررة الحيرراة وظواهرهررا امساسررية ارررل اىرروت أوالحيرراة،
وامل ررت ،ك ر لك ال ر إ يعص ررف باإل س ررا بفق ررد ر ت عزي ررز ،أو اإلص ررابة بم رررع ايأ رروم اا رره ،أو ال س ررارة
اىادىررة الفادحررة ،وناوهررا ،أاررا التارراود ،وال ر إ ى ررر .ل عررادة بالشررعور بررالللت ،يعنرري ويرراب ااطررإ أ ال رري

Hans Maier, “Political Religion: a Concept and its Limitations”, Totalitarian Movements and Political Religions 8, 1 (2007):
5.
9
Manfred Brocker and MirjamKunkler, “Religious parties: Revisiting the inclusion-moderation hypothesis- introduction”,
Party Politics 19, 2 (2013): 172-3.
10درا  ،الدىن :باوث امهدة لدراسة .اريخ امدىا ،ص35:
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Geertz, “Religion as a cultural system” in The interpretation of cultures,100.
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وويمي ىفسر أحيانا ىاذا ى تصر الشر عمم ال يرر ،وىراذا ورد يعرنش امشررار حيراة سرعيدة بنامرا يعرا ي الطي رو
اعانرراة شرردىدة ،وىرراذا وررد .كررافمل الحيرراة اىجررراي عمررم إفررااهت ،و عاوررب اىسررتقيمي بررالروت اررن اسررتقاا ت
وهك ا فإ امدىا – سواءا أ انف وحيا إلهيا امدىا السماوية أو حت .لرك اىختلقرة بشرريا  -عرال بدرفرة
أو ب را افة ه ه اىسالل الوفودىة التي .تجاو ودرة العقل واىاطإ البشرإ عمم الفهت والتفسير
أا ررا فيم ررا ىخ ررت الوظ ررالف الفتماعي ررة فه رري اتع ررددة ك ر لك ،فال رردىن ىلع ررب دورا ااوري ررا ف رري ع رردة اج ررالت
اعياريررة لأل ررالق ،فالرردىن ىنسررر اهمررة ا.فرراق اجتمررع

اهمرة ،ارررل .وفيرره السررلوب الفتمررامي عبررر وضررع أسر

بشرررإ اررا عمررم " ررود ام ررالق" اىتعلررإ بمررا ىجررو واررا ل ىجررو  ،واررا هررو الصررواب واررا هررو ال ط ر  ،ك ر لك سررن
القررواني وال شرررهعات ،وامهررت النضر ا

ررا والنصررياع لهررا ،فالرردىن ىضررمن درفررة أعمررم اررن الت نرري واللتر ام

ب ررالقواني وال ش رررهعات ،اقارن ررة بامس ر

اىاطقي ررة واىص ررصحية ام رررا ،ك ر لك ىلع ررب ال ردىن أدوارا سياس ررية

اهمرة. ،تمرررل فرري إعطرراء الشرررعية السياسررية (أو نزعهررا) عررن نلررام الحكررت ،و.فجيررر الطاوررات و.اريررك اىرروارد،
و.رسيخ امفكار والقيت والتافي عمم التضحية وال ا بما ود ل ىاققه ويره ان أدوات التع أة والحشد
بي ر ررد أ هر ر ر ه الوظ ر ررالف اىهمر ر رة واىاوري ر ررة لل ر رردىن ،ل  .ر رردا عم ر ررم أ امدى ر ررا .لع ر ررب دوا ر ررا دورا إىجابي ر ررا ف ر رري
اىجتمعات ،برل .ردا الشرواهد التاريخيرة أ وظرالف الردىن انرف كريررا ارا يسراء اسرتخدااها ،فوظيفرة الردىن
التفسرريرىة لألاررور الوفودى ررة اىايرررة صررارت .بت ر ا فرري إفابررة بع ررد امسررألة السرراذفة و.فس ررير بعررد اما ررور
العادى ررة ار ررل اما رراع أوالل رواهر الط يعي ررة ،ودور ال رردىن ال س رركيني للمعان رراة الحتمي ررة اىتمرل ررة ف رري اما رراع
والوف رراة والك رروارث ص ررارت س ررتغل ف رري  .رررويد الش ررعوب وإ ض رراعها لل ررالت الفتماعي ررة والسياس ررية اللاى ررة،
وإض ررفاء الش رررعية علي ررا ،ك ر لك و رردرة ال رردىن عم ررم .افي ر الطاو ررات وحش ررد اى رروارد لص ررالح .ق رردم اىجتمع ررات
ورفاه ي ر ررا انر ررف كري ر ررا ار ررا سر ررتغل ف ر رري الص ر رراعات اى ه ي ر ررة والطالفي ر ررة بمر ررا ىفجر ررر صر رردااات اري ر رررة دااي ر ررة
وانقسااات عايفة دا ل اىجتمعات وبي ا
وكا يجة ااطقية ،نجد البشرية في عصر "التاوير اموروبي"  -وورد أسركر ا وردرا ا العقليرة باسرتخدام العلرت
التجريبي عمم فهرت و.فسرير الكريرر ارن اللرواهر اىايررة والتري را الردىن يسراء اسرتخدااه في را ،وكر لك بعرداا
ضر رراوف بالر رردور السر ررلبي للر رردىن فر رري .رسر رريخ اىلر ررالت وشر رررعاة الر ررالت الفاسر رردة و.قسر رريت اىجتمعر ررات و.فجير ررر
الصرراعات الداايرة . -تجره نارو اااولررة إ شراء بررادىت علمرا ي ىارل ااررل الردىن ويقروم بوظالفره فري اىجتمررع،
ولكن عمم أس

علمية ااطقية ولنسف رافية ه ه اىرة ،وهو اا ار .ل بلهور اصطصح امىدىولوفيا
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من الدين لأليديولوجيا ..من األيديولوجيا للدين:
يعتب ررر اص ررطصح "امى رردىولوفيا" ا ررن أكف ررر اىص ررطصحات الغااضر ررة ف رري العل رروم الفتماعي ررة 12،وو ررد ص رراه ه ر ر ا
اىصطصح الكورت دإ تراس ي في حق رة الررورة الفر سرية ،وأسرماه  Ideologyبمعنر علرت امفكرار “Science of
” 13 Ideasوبا س رراق  .ررام ا ررع عقلي ررة فلس ررفة التا رروير اموروبي ررة ،ا س ررت اص ررطصح امى رردىولوفيا عا ررد دإ .راس ر ي
بسلمات يللالث :العفعللة املاديللة ،بمعنر أنره اررن بإاكانيررة دراسررة امفكرار بشرركل اررادإ ىارا ي بررا ي العلرروم كعلررت
الط يعررة وعلررت الحيرروا والعلماريللة ،بمعن ر أ دراسررة امفكررار ىجررب أ .ررتت وفررإ ااطررإ علمرري باررف ،وأنرره
ىجررب اسر عاد افررة اىصررادر اىتجرراو ة ،ارررل الررو ي اإللهرري والشللمولية بمعنر أ علررت امفكررار هر ا سرريكو
اهيماا عمم افة العلوم ،انطالوا ان ون ا فميعا .تمرل في أفكار

14

لك ررن بمتابع ررة التط ررورات الت رري ط ررأت عم ررم امى رردىولوفيا كمص ررطصح اعب ررر ع ررن االوا ررة ا ررا ا ررن امفك ررار ،فإنا ررا
نالحررأ أنرره وررد انررت اسررارا اغرراىرا .مااررا ىررا وصررده دإ .راس ر ي ،بللدال مللن الشللمولية صررارت امىرردىولوفيا
عب ررر ع ررن االوا ررات فكري ررة سياس ررية بامس ررام ،ولهر ر ا ف ررالروت ا ررن أ امى رردىولوفيا اس ررتطاعف أ .ا ررا ي
الرردىن فرري بعررد وظالفرره  -بدرفررة أو ب ر را  -ارررل .وفيرره السررلوب الفتمررامي ،وال شرررهع ،وإضررفاء الشرررعية
السياسية ،والحشرد والتع أرة ،إل أن را لرت .مر

اىسرالل الوفودىرة والفلسرفية إل ولريال ،15وبلدال ملن السلمة

العلميلة امل طايلة صرارت امىردىولوفيا .مررل االوارة فكريرة ازيفرة للرومي بشركل أو برف ر ،فهري أحيانرا .ر ت
ب ن ا إطار اجرد ى ست بالرؤية امحادىة وبالتبسيل اىخل واىشوه للواوع الفتمامي اىركب واىعقد ،وفري ظرل
امىرردىولوفيات الشررمولية  -الشرريوعية والفاشررية  -صررارت امىرردىولوفيا .جسررد االواررة فكريررة اغلقررة ،لهررا
رؤية شاالة. ،زعت احتكار الحقيقة ،و س دف .اميل امفكار لتاقيإ النض ا اىجتمعي

16

أمللا ونللوس السللمة ال ال للة علماريللة األيللديولوجيا  -وررري اىسر لة اىهمرة فرري سررياق حرردىااا هر ا – فإناررا
نالحأ أ امىدىولوفيا لت .اجح في أ .ال اال الدىن أو .طرده ان اىجاا العام كما .ووع بعد فالسرفة
التا ر رروير ،ب ر ررل ا ر ررا ح ر رردث ه ر ررو درف ر ررات اتفاو .ر ررة ا ر ررن الت ر رردا ل والتع ر ررايش والتوظي ر ررف اىت ر ررادا ب ر رري ال ر رردىن
وامىرردىولوفيا ،وهررو اررا ن رراه فرري بعررد الرردوا العلمانيررة امصرريلة ،ارررل بريطانيررا والولىررات اىتارردة اماريكيررة،
حي ر ظررل الرردىن حاض ررا فرراعال فرري الحيرراة العااررة ،وا ر را فرري السررلوب الفتمررامي ،بررل والق ررارات والتوفهررات
السياسررية ك ر لك ،عررالوة عمررم ذلررك ،فمررع بداىررة القررر العشرررين ،بررر ت ظرراهرة التاررور اىت ررادا برري الرردىن

12أندرو هيود (.رفمة اامد صفار) ،اد ل إ م امىدىولوفيات السياسية ،اىركز القواي للترفمة ،القاهرة ،2012 ،ص14:
13
Emmet Kennedy, "Ideology from Destutt De Tracy to Marx”, Journal of the History of Ideas 40, 3 (1979): 353.
14هيود ،اد ل إ م امىدىولوفيات السياسية ،ص15:
15
Hassan Rachik, “How religion turns into ideology”, The Journal of North African Studies 14 (2009): 347.
16هيود ،اد ل إ م امىدىولوفيات السياسية ،ص16-20:
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وامىرردىولوفيا كمالررواتي اررن امفكررار واىعتقرردات ،فرأىاررا أىرردىولوفيات سياسررية .تارروا إ ررم أش ر اه أدىررا ،
وباىقابل وفدنا أدىانا .طور أفكارها السياسية في والب امىدىولوفيا  -كما أشرنا سابقا -
فيما يو

17

تحو األيديولوجيات السياسية إي ما رشبه الدين ،فقد لحأ بعد علماء السياسة كيف

ص ررارت بع ررد امى رردىولوفيات الش ررمولية إ ررم اعتق رردات اقدس ررة ،ف رراىفكرو والق ررادة الرلنس ررو – كم ررارك
ولياي وستالي في الشيوعية اررال – يعراالو بتقردي

ا را و.تخر

امنبيراء ،وكترا ت وأوروالهت .ردرم ويقترب

ارفعير ررة الكتر ررب اىقدسر ررة ،ونمر ررل الحتفر ررالت والرار ررو اىسر ررتخداة فر رري الر ررالت الشر ررمولية أش ر ر ه باليرا ر ررا
الدى ية ،بل وأىضا عاال اىجتمرع والسرلطة السياسرية ارع اىعارضري السياسريي بالا ر والسرجن والتعر ىب
والقتل ل ىختلف كريرا عن سلوب الكانسة واىجتمعات الدى ية التقليدىة ودىما ارع الكفررة والهراطقرة ،رل
ه ر ه ال ش ررا ات فعل ررف الر ر عد ى رررا أ ظ رراهرة امى رردىولوفيات السياس ررية اىتطرف ررة أ ررف أنا ررا إذا طردن ررا
الرردىن اررن اىج رراا العررام ب ررالقوة فإنرره يع ررود ارررة أ رررا ولكررن ف رري أنمررا اش رروهة ااارف رة ،وو ررد أسررموا ه ر ه
اللاهرة "امدىا السياسية"

18

وعمررم الجانررب اح ررر. ،اررورت امفكررار السياسررية فرري بعررد امدىررا لت ررتب أىرردىولوفيات ،فررإ امىرردىولوفيات
وااررف فرري ال داىررة عمررم أسر

علمانيررة ااطقيررة فقررل – ارررل الليبراليررة واىاركسررية والقوايررة وويرهررا – ،لكررن

اررع ن اىررة القررر التاسررع عشررر وبداىررة القررر العشرررين ،ش ر ت االواررات فكريررة سياسررية ،س ر اد ه ر ه اىرررة
عمررم نصرروص دى يررة ،وظهرررت امحرزاب الدى يررة اررن رحررت بعررد الحر ررات والجماعررات الدى يررة ،وهر ه اللرراهرة
بدأت في ظل الدىانة اىسياية أول ،لك ا .كررت بعد ذلك في الي ودىة ،والهادوسية ،واإلسالم

19

اإلسالموية أو اإلسالم السياس ي:
التمياللف للان مللا للو الللدين ومللا هللي األيللديولوجيا رعللد تمريللدا مرمللا لفرللم الفللر للان اإلسللالم كللدين Islam
وبل ل للان األيل ل للديولوجيا السياسل ل للية اإلسل ل للالمية املعرو ل ل للة اإلسل ل للالموية  Islamismأو اإلسل ل للالم السياس ل ل ل ي
 .Political Islamوبالروت ان التقارب الشدىد بي اىالواتي ان امفكرار واىعتقردات إل أ التفرورة بي مرا
واف ررة اإلسللالم دىررن ،االواررة اررن اىعتقرردات واىمارسررات ،اىتعلقررة بمررا هررو اقرردم واعصرروم ،وي ش ر عررن
اإلىمررا

ررا اجتمررع .ربطرره عالوررة روحيررة ررري اماررة ،ووررد فرراء اإلسررالم فرري اجررا ي العقالررد والشررعالر .فصرريليا

.وويفي ررا ،بنام ررا ف رري اج رراا الش ررالع اىتعلق ررة ب ررالت الحك ررت والوتص رراد وناوه ررا ،فق ررد ف رراء اإلس ررالم في ررا عاا ررا
اقاصرردىا أاررا اإلسللالموية فهرري االواررة اررن امفكررار والرررؤا السياسررية بامسررام ،اىتعلقررة بشرركل الس ررلطة
السياسررية ووظيف ررا وعالو ررا برراىجتمع ،والترري ل عررال اىسررالل العقيدىررة والشررعالرية إل ىااررا ،وبررالروت اررن

17

Rachik, “How religion turns into ideology”, 347-348.
Maier, “Political Religion: a Concept and its Limitations”, 15.
19
Brocker and Kunkler, “Religious parties: Revisiting the inclusion-moderation hypothesis- introduction”, 172-3.
18
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أن ررا سر اد إ ررم الررات اىقرردم لك ررا .مرررل ورراءة بشرررية لرره ،وبالتررا ي ررري ويررر اقدسررة أو اعصررواة ،والجماعررة
البشررية التري  .شر عرن اعتاراق أفكارهرا شرركل حركرة افتماعيرة أو حزبرا سياسريا ،ول ىمك را أ .تمردد لتاررل
اال اماة
وا ررن اىه ررت أىض ررا ف رري ه ر ا اىج رراا التفرق للة ل لان اإلس للالموية أو اإلس للالم السياسل ل ي م للن جر للة وب للان الةرك للة
اإلس للالمية اإلحيائي للة أو اإلئ للالحية كك ررل ا ررن فه ررة أ رررا فب ر يء ا ررن العمواي ررة ،ىمك ررن .ص ر يف الحرك ررة
اإلسالاية اىعاصرة إ م يالث مد ا  ،وفإ إفاب ا عمرم السر اا اىصريرإ الر إ وافههرا :مللاذا تلأخر املسللمون
وتالدم ياللل م؟ هر ه اىرردارم الررالث طرحررف أفوبرة وررد  .ردو ا شررا ة ،لكرن ررل ا را ركررز بشركل رراص عمررم
فانررب اررن الجوانررب :فاىدرسررة امو ررم ررا .ركي هررا امساسر ي عمررم اإلئللالا الللدي ي ،ووررد انقسررمف برردورها إ ررم
اجمر ر رروعتي  :اىدرسر ر ررة السر ر ررلفية – ورر ر رري أو ر رردم الحر ر ررات اإلص ر ررالحية اىعاص ر رررة – ار ر ررل الحركر ر ررة الوهابير ر ررة
والساوسررية ،واىدرسررة التجدىدىررة والترري يعررد الشرريخ اامررد ع ررده  -فرري نصررف حيا.رره اىت ر ر  -أحررد روادهررا
ال ررار ين ،واىدرس ررة الراني ررة ان ررف إفاب ررا .رك ررز عم ررم التا للدم العلمل ل والة للا إ ،ور رري اىدرس ررة الت رري ب رردأت
بمفك رررإ عص ررر ال ض ررة ار ررل رفاع ررة الطهط رراوإ ،وبلغ ررف أوج نض رروفها ا ررع اال ررك ب ررن نب رري فيلس رروف الحض ررارة
اإلسالاية ،أاا اىدرسة الرالرة فكانف إفاب ا .ركز عمم اإلئالا السياس ي ،حي اس دفف في بداى ا إصال
َّ
ال الفة وإنقاذها ،ت بعد أ ان ارت ،اررل اسرتعادة ال الفرة هردفها امساسر ي ،ورري اىدرسرة التري يعرد رالردها
اموا فماا الدىن امفغا ي ،ووصلف إ م نضرجها عمرم ىرد حر رات اإلسرالم السياسر ي ،اررل اإل روا اىسرلمي ،
وفماع ر ررة أب ر ررو امعم ر ررم اى ر ررودودإ اإلس ر ررالاية وه ر ر ه اىدرس ر ررة ام ي ر رررة ر ر رري الت ر رري لع ر ررف دورا أساس ر رريا ف ر رري ش ر ر ة
امىدىولوفيا اإلسالاوية
وقد أ جع الباح ون عملية أدلجة اإلسالم وظرو األيديولوجيا اإلسالموية إي عوامل يالية:
الطبيعللة السياسللية للللدين اإلسللالم فاإلسررالم ىوصررف عررادة ب نرره "دىر برن سياسر ي بااتيررا " 20فقررد أ شر
الابر رري صر ررمم هللا علير رره وسر ررلت اجتمعر ررا دى ير ررا وسياسر رريا فر رري

واحر ررد ،و ر ررا صر ررمم هللا علير رره وسر ررلت و لفر رراؤه

الراش رردو ىمرل ررو الس ررلطة السياس ررية والدى ي ررة امعم ررم ف رري اىجتم ررع اإلس ررالاي ،واس ر اادا إ ررم هر ر ه الحقيق ررة
التاريخيرة ،باإلضررافة إ رم ط يعررة أحكرام الشرررهعة اإلسرالاية ذا ررا ،را اررن اىاطقري أ يسررعم اإلسرالايو إ ررم
.طرروير أىرردىولوفيا سياسررية ىترردا ل في ررا اىجررال السياس ر ي والرردىني 21،واررع ذلررك فررإ ال ر عد ىرررفد ه ر ه
الالرية ول ىرا أ ه ه ال اصية اتفردة فري الردىن اإلسرالاي فقرل ،فرامدوار السياسرية لألدىرا واى سسرات
الدى ير ررة رر رري ظر رراهرة اوفر ررودة فر رري اختلر ررف امدىر ررا  ،فر ررامدوار السياسر ررية للكانسر ررة الكا ولوكير ررة ول ابر ررا روار ررا،
وامسر ر

الدى ي ررة لصحرك ررة الص ررهيونية عم ررم س رربيل اىر رراا  .ك ررد ه ر ه اىالحل ررة ،كم ررا أ الفص ررل ب رري ال رردىني

20

Crawford Young, The Politics of Cultural Pluralism (Madison: the University of Wisconsin Press,1976), 54.
.130 KjetilSelvik and StigStenslie, Stability and change in the modern Middle East (London, New York: I.B. Tauris, 2011),
21
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والسياسر ي وهيماررة السياسر ي عمررم الرردىني فرري ال برررة اإلسررالاية يعررود  -كمررا يشررير بعررد ال رراحري  -إ ررم اررا بعررد
الحق ة الراشدة ،واستمر كصفة امي ة للدوا اإلسالاية الس ية الالحقة :اماوية والع اسية والعرمانية

22

االسلت ا ة إيل دهديلد الوجلود املتم للل فلي االسلتعما اليرضل الللاإ سلري األملة اإلسلالمية م للا
أوائ للل الا للرن التاس للع عش للر وق للد ص للةبته حرك للة علم للة قس للرية لك ا للل م للن أوج لله الةي للات السياس للية
واالجتماعيللة للاه األ مللة م لللت دهديللدا وجوديللا حايايللا لألمللة اإلسللالمية لتتعمللن للاه األ مللة بعللد ذلل
خنوئللا بعللد إليللا ال ال للة  -الكيللان الجللامع لألم للة وامل سللد لرللا  -و رمللو تيللا علمللا داخللل ال للوطن
اإلس للالم لل ل ج ا للم مججب للا للال موذت اليرضل ل وي للدعو ملحاكات لله للل يأ للتا

ك للال م للن اإلس للالم دي للا

وح للا ت وي للدعو إيل ل ت حيت لله و ج للره .ف دلج ررة ال رردىن  .ررر .ل كم ررا أش ررار ك للا ل م للانهيم بالتال ررل الفتم ررامي
والفكر رررإ السر رررهع والعاير ررف للمجتمعر ررات التقليدىر ررة ،أو كمر ررا أشر ررار كليفل للو د جالت ل ل أ الهزيمر ررة العسر رركرية
والصررداة الحضررارية الترري أصررابف اماررة اإلسررالاية ن يجررة السررتعمار أ ررف أ نمررل الرردىن التقليرردإ السررالد
لررت يعررد فرراعال أو افيررا لتفسررير ه ر ا الواوررع الجدىررد ،وبالتررا ي ررا اهت ر ا اليقرري فرري اىعررادلت البسرريطة الترري
ىقر ر ررداها الر ر رردىن التقلير ر رردإ والشر ر ررك فر ر رري أفكر ر رراره رر ر رري اىاف ر ر رز م .ر ر رراع ه ر ر ر ا الر ر رردىن لتطر ر رروير أفكر ر رراره فر ر رري والر ر ررب
امىر رردىولوفيا  23ول ر ر لك فر ررإ بس ل للام طي ل للي يشر ررير إ ر ررم أ السر ررتعمار و .ر رردايره لل ن ر ر الفتماعي ر ررة التقليدى ر ررة
للمجتمع ر ررات اىس ر ررلمة ه ر ررو اىس ر ر وا ع ر ررن ظه ر ررور امى ر رردىولوفيا السياس ر ررية بش ر ررقي ا اإلس ر ررالاوإ والعلم ر ررا ي ف ر رري
اىجتمعات اىسلمة

24

ال ةرية ال ال ة أشا ت إي الةدايلة كأحلد العواملل األساسلية الالي سلا مت فلي األيلديولوجيا
اإلسالموية فالعالوة بي الحدا ة  -والتي بدأت في البرو في العالت اإلسالاي اع بداىة القرر التاسرع عشرر
 وبرري امىرردىولوفيا اإلسررالاوية فررد و يقررة ،فاإلسررالاوية كمررا ذكرنررا انررف اااولررة للتصرردإ لعمليررة التغريرربوالحدا ر ررة ،من ر ررا  .ر رررا أ له ر ررا  .ر ر يرا س ر ررل يا عم ر ررم .ماس ر ررك اىجتمع ر ررات اىس ر ررلمة وعم ر ررم أ الويا ر ررا 25،بي ر ررد أ
اإلسررالاوية ذا ررا لررت .كررن امكاررة برردو الحدا ررة ،فهرري ااررتب لصحدا ررة بقرردر اررا ررري انررف .ارردىا لهررا 26،فقررد
اوتبسف امىدىولوفيا اإلسالاوية ان الحدا ة الغربية أفكارا عدة ،أهمها الامل امىدىولوجي ذا.ه ،فاإلسرالم
 Islamصررار إسررالاوية  Islamismعمررم و ررار امىرردىولوفيات اىراليررة الغربيررة اىاركسررية 27،Marxismبررل أكفررر
ان ذلك ،فإنه ىمكن اعت ار اإلسالاوية لنسف فقل ظاهرة حدا ية بل إحدا أدوات التادى ك لك ،حي

Mohammed Ayoob, The many faces of political Islam: religion and politics in the Muslim world (Singapore: NUS Press,
, 11&14.02008), 1
-349.823Rachik, “How religion turns into ideology”, 34
24
BassamTibi, “Islam and Modern European Ideologies”, International Journal of Middle East Studies18 (1986):20.
25
Selvik and Stenslie, Stability and change in the modern Middle East,131.
26
Ayoob, The many faces of political Islam, 34.
27
Daniel Pipes, “Islam and Islamism: Faith and ideology”, the National Interest 59 (2000): 87-93.

22
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رس ر ف كري رررا ا ررن و رريت الحدا ررة ،ار ررل .راف ررع دور الق رروا التقليدى ررة ار ررل علم رراء ال رردىن واحتك ررارهت للمج رراا
الدىني ،وامارسة السياسة بشكلها الحردى (التاليمرات السياسرية الحردى  :امحرزاب والحر رات الفتماعيرة
–برو اىجاا العام –  .ير وسالل اإلعالم )

28

عالوة عمم ذلك ،فرإ الحدا رة أنتجرف اجتمعرات فدىردة .ختلرف عرن اىجتمعرات التقليدىرة فري عردة فوانرب،
ا ررا نم ررل اإلنت رراج والتق رردم التقن رري ،لك ررن امه ررت ا ررن ذل ررك ه ررو عق ررد ا سس ررا ا وأب ي ررا الفتماعي ررة ،و .ررو ع
الس ررلطة دا له ررا ،اقارن ررة باى سس ررات البس رريطة والس ررلطة اىرك ررزة الهراي ررة ف رري اىجتمع ررات التقليدى ررة  29ه ر ه
اى سسة و.قسيت السلطات أ ار عددا ان امسألة حوا شكل ه ه اى سسات ووظالفها وط يعة العالوة بي
السلطات بعضها وبعد ،وري امسألة التري احتافرف إ رم .طروير الفكرر اإلسرالاي لقيمره وأفكراره اموليرة لتصرير
أكفر .فصيال وعمقا ،وهو اا أسهت في ظهور امىدىولوفيا اإلسالاوية ك لك
بيد أ عملية أدلجة اإلسالم أنتجف س ا اتعددة بل واتعارضرة ارن امىردىولوفيات السياسرية ،فكمرا أدا
عرردد اا جيررات الف رراد الفقهرري برري ال شرردد والتررر ت ،وبرري الاصوصررية واىقاصرردىة ،باإلضررافة إ ررم  .رراىن
أدوات الس ررت ا واا جي ررة التعاا ررل ا ررع امدل ررة الش رررعية إ ررم ع رردد اى ر اهب الفقهي ررة ،ف ررإ ظ رراهرة اش ررا ة
بر ررر ت أ ار رراء عملير ررة أدلجر ررة اإلسر ررالم ،فاتجر ررف إسر ررالاوية دىمقراطير ررة وسر ررلطوية وش ر ر ه يووراطير ررة ،ونتجر ررف
إسرالاوية رأسرمالية وأ ررا دىمقراطيررة إفتماعيرة ،ونتجرف إسرالاوية ااافلررة وإسرالاوية رادىكاليرة ،وهكر ا
وكللل للاه الأ للم ال ي معرللا سللو أمللرين :اىرفعيررة اإلسررالاية ،بمعنر أن ررا  .صررل شرررعيا لقراءا ررا اىت اىاررة
باسررتخدام الاصرروص الدى يررة والسرروابإ التاريخيررة لألاررة ،وأ أ ررحا ا اررن اىاررافلي افتماعيررا واىلت ر اي
دى يا

أيديولوجيا إسالمية أم أيديولوجيات إسالمية؟
.ضماف عملية أدلجة اإلسالم طر ا ادله وأفكاره فيمرا ىخرت التالريت السياسر ي والوتصرادإ للمجتمرع فري
ه ا القالب الفكرإ ،وود ذكرنا أ عملية امدلجة ه ه لت  .تب أىدىولوفيا واحدة ،برل عردة سرت اتااوضرة
اررن امىرردىولوفيا اإلسررالاوية ،و للاا االراسللام يرجللع بشللكل عللام لتجا للات املوتلفللة عةل سل ال واحللد :مللن
و املس ول عن إقامة الدين وتطبين الشريعة؟!
اإلجا للة التاليدي للة والت رري سر ر اد إ ررم التجرب ررة التاريخي ررة للدول ررة اإلس ررالاية ،أن رره وي للي األم للر أو الةل للاكم أو
الس لللطة السياس للية وه ررو ا ررا يس ررت ع إواا ررة نل ررام سياس ر ي .ترك ررز في رره الس ررلطة السياس ررية والدى ي ررة ف رري ى ررد
الح رراكت ،ويك ررو الح رراكت – بمعاون ررة العلم رراء – اسر ر ول ع ررن .ق ررويت اىجتم ررع ،و.ك ررو في رره الش ررورا اج رررد

28

Rachik, “How religion turns into ideology”, 351-352.
Bruce Charlton and Peter Andras, The Modernization Imperative (Exeter, UK: Imprint Academic, 2003), 3-4.
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اس شر ررارة ،والروابر ررة اىجتمعير ررة عمر ررم الحر رراكت اقص ر ررورة عمر ررم الا ر ررح -وب ر ر دب -وفر رري اىقابر ررل  .ر رررا الأ ل ل ة
الديماراطية ان امىدىولوفيا اإلسالاوية أ اإلفابة ري األمة ،انطالوا امرا يعررف بولىرة امارة عمرم نفسرها،
فاماررة ررري اىخاط ررة بامسررام فرري التكليررف اإللهرري ،والسررلطة السياسررية اررا ررري إل أداة فرري ىررد اماررة لتط يررإ
بعد أحكام الشرع ،وأ التجربة التري سر اد علي را ال سر ة السرلطوية رري .جربرة ااارفرة عرن امصرل الر إ
هرو دولررة الا رروة ودولرة ال الفررة الراشرردة ،وأ

بر.اررا التاريخيرة أ ررف أ الحكررام هرت أحررإ بالروابررة والتقررويت

اررن اىجتمررع أاررا اإلفابررة الرالرررة فكانررف العلمللا أو الفار للا  ،وررري اإلفابررة اىتمرلررة فرري نلريررة والي للة الفاي لله
الشلليعية أو الامرروذج السررني اىارراظر لهررا ارررل نلررام طالبللان أو املحللاكم الشللرعية ،وررري اإلفابررة الترري .رررا أ
انفصرراا السررلطا عررن القررر ل يسررتقيت إل يماررة أهررل القررر عمررم أهررل السررلطا  ،وأ اكتفرراء الفقهرراء
فق ررل بالتوفي رره الفتم ررامي لألف رراد وبالا ررح لصحك ررام أ ب ررف ع رردم ف رردواه وفاعليت رره ف رري أول ررب فت ررات الت رراريخ
اإلسالاي
واىفارورة هارا ل .كمرن فقرل فرري التعرارع بري هر ه ال سرت اررن امىردىولوفيا اإلسرالاوية برالروت ارن اسر اادها
إ م ارفعية واحدة ،بل أىضا في أ ه ه القراءات استخداف ااطقا عقليا يشابه نليرها ان امىدىولوفيات
العلماني ررة ،ف ررإذا وارن ررا ا رررال أو ررواا علم رراء الس ررلف ار ررل ا للن تيميل للة أو امل للاو دإ -والت رري ع ررد أص ررال للالري ررة
الوهابية اىعاصرة لصحكت اإلسالاي  -عن ضرورة نصب اإلاام لحفأ اىجتمع ولحماىة الدىن ،وحراة التمرد
والعصيا السياس ي م السلطا الغشوم ير ارن فتارة .ردوم ،فسراجدها وري رة ارن ااطرإ توملا

لوب -

الفيلسرروف اإلنجلير إ -ال ر إ نلررر للدولررة السررلطوية فرري القررر السررابع عشررر عمررم الررروت اررن ا ررتالف السررياق
الفتمر ررامي بير ر ت ،وإذا وارن ر ررا ااطر ررإ اإلسر ررالاويي ال ر رردىمقراطيي ارر ررل اش ل للد الي وا ل ل ي أوالش ل للي يوس ل للف
الارساوإ ان أ السلطة اىطلقة افسدة اطلقة ،وأ السلطا الغشوم هو فتاة .ردوم ،وأنره ىجرو لألارة
أ .تخر ر ر الوس ر ررالل الت ر رري .فع ر ررل الش ر ررورا والرواب ر ررة و.قل ر ررت أظ ر ررافر الس ر ررلطا  ،ار ر ررل البرى ر ررا أوالفص ر ررل ب ر رري
السلطات 30فساجده وري ا ان ااطإ بعد الفالسفة ارل مورتسكيو أو جون لوك
بل وب يء ان التجريد ىمكن أ نرا شا ا بي م طن أ الطون في دعوته إي حكم املل الفيلسوا وبي
م طللن ال مي للي فللي رةريللة واليللة الفايلله ،فكالهمررا لررت ىقتاررع للفيلسرروف أو الفقيرره برردور اىوفرره الفتمررامي
والاا ررح لصحك ررام ،ورأا أ أفض ررل طريق ررة إلوااررة نل ررام سياس ر ي ىاق ررإ العرردا والحكم ررة الش رررع ه ررو حك ررت
الفيلسرروف أو الفقيرره و شررابه اما ررل أىضررا ىمكررن االحلترره برري م اليللة ي للل وسلليد قطللب ،ال شررابه الر إ
ىله ررر فق ررل إذا اسر ر دلاا اص ررطصحات هيج ررل "العق ررل أو رو الع ررالت"" ،والرش ررد" بمص ررطصحات س رريد وط ررب
"الع ودى ر ر ررة واملوهير ر ررة" و"الحاكمي ر ر ررة" ،وكير ر ررف أ

لي م ر ر ررا نلر ر ر ررر للال ر ر ررام السياسر ر ر ر ي كتع ير ر ر ررر ع ر ر ررن حقيقر ر ر ررة

فلسررفية عقالدىة أكبررر ،عبررر عررن وحرردة ويررر ادركررة برري اإل سررا والكررو  ،و سررعم للوصرروا للتجررا

التررام

بي ما عمم أسام اىاطإ التام الحاكمية التااة هلل

30ىوسف القرضاوإ ،ان فقه الدولة في اإلسالم ،دار الشروق ،القاهرة ،2001 ،ص132 :
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وبامل للل فللي ال ةللام االقتنللادإ كر لك نصحررأ نفر

التارروع والتعرارع ،فهارراب إسللالموية أسللمالية ،سر اد

إ م احترام اإلسالم للملكية ال اصة واعتماده لتاقيإ العدالة الفتماعية عمم الز راة والصردوات وامووراف،
و.جررادا أ الشرررع إذا أراد أ ىاقررإ سرراويا أعمررم برري الط قررات الفتماعيررة لررات صرراحة عمررم سررب أعمررم
ان الز اة ،و س اد إ م عدة نصوص .متد اىاا الصالح ،و.اررم اىكروم ووصرب الارام أاروالهت بغيرر حرإ،
وف للي املاا للل تتب للر إس للالموية أخ للر يي للة ديماراطي للة اجتماعي للة ،و .رردمي أ اإلس ررالم ل يع رررف الفرداني ررة
الليبراليررة ،بررل ى ن ر رؤيررة فمعانيررة ررري اماررة ،وأ السررلطة اطال ررة بتو هررع عررادا للفررروة حت ر ل ىكررو اىرراا
"دولررة برري اموايرراء" ،وبتاقيررإ الضررما الفتمررامي اىعررروف فقهيررا باررد الكفاىررة اررن ا ررل واسرركن والررب
ودابررة ،وأ القيررام ر ه الوظيفررة اقرردم عمررم احت ررام اىلكيررة ال اصررة إذا اسررتااا الجمررع بي مررا ،واسررتدلف
أىضا ه ه الالرية بالاصوص التي  .ار ان ا له فضل اد أ يعود به عمم ان ل اد له "حت ظننا أال حق

ألحد ااا فيما فضل ان ماله" بل وي هب ال عد اح ر إ م رؤيرة أكفرر عقيردا ،إذ ىررا أ الوتصراد اإلسرالاي
ى شر رركل ار ررن ار رررحلتي (عمر ررم و ر ررار الشر رريوعية) ،إذ عار ررداا ىكر ررو الوضر ررع الوتصر ررادإ اتعف ر ررا ،والفجر رروة بر رري
الط قات واسعة ،يستخدم اإلسالم ليات حا اة لتو هع الفروة ،فيكرو أوررب إ رم ال سرإ الشرترا ي ،وعارداا
ىتاسن الوضع الوتصرادإ ،وير.فرع اسرتوا اىعنشرة وال رداات ،و.ضريإ الهروة بري الط قرات ،فرإ اإلسرالم
يعود لنستخدم ليات أول حدة في .و هع الفروة ليما ل سإ السوق الحر ،وهستدا أ رحاب الرؤيرة الرالررة
ه ر ه بفعررل الابرري صررمم هللا عليرره وسررلت عاررداا أاررر بالتررفوي و.قاسررت اىرراا و.وار رره برري اىهررافرين وامنصررار فرري
أعقاب ال جرة ،ت بعد استقرار اموضاع في اىدىاة فاءت احىات لت ست ه ه امحكام

31

وهك ر ر ا باسر ررتعراع ار رروفز لألىر رردىولوفيات اإلسر ررالاوية ،نر رررا كير ررف أنتجر ررف الق ر رراءات اىختلفر ررة للاص ر رروص
الش رررعية واىا جي ررات اىاطقي ررة اىت اىا ررة نلم ررا اختلف ررة .ماا ررا ،ب رري نل ررت دىمقراطي ررة أو اس ر دادىة أو شر ر ه
يووراطي ررة سياسر رريا ،ونلر ررت رأسر ررمالية "أ الوير ررة" -إ ف ررا التع ي ررر ،-وأ ر رررا  .ن ر ر دولر ررة الرفر رراه الفتمر ررامي
اوتصادىا ،ف إ ان ه ه الالت هو الوري الشرمي للدولة اإلسالاية الراشدة؟!

خاتمة:
اررن اىهررت فرري تررام هر ا ال ار أ نقررف عمررم اإلشرركاليات الترري حاولاررا إلقرراء الضرروء علي ررا فيمررا ىخررت الفرررق
بي اإلسالم واإلسالاوية ،والتي ىمكن إفمال حصرها في نقا

الث:

الدين واأليديولوجيا السياسية:

31

FarhadNomani and Ali Rahnema,Islamic economic systems (London; Atlantic Highlands, N.J.: Zed Books, 1994), 41-82
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فال لل بي كال اىالواتي ان امفكار والتصورات في حالة اإلسالم وامىدىولوفيا اإلسالاوية ى دإ إ رم فهرت
اغلررو ىررا .مرلرره امحرزاب اإلسررالاية ،وحر ررات اإلسررالم السياسر ي ،ودورهررا ووظالفهررا فرري اىجتمررع ،كمررا ىارردث
لطر ررا بر رري ار ررا هر ررو اقر رردم اعصر رروم ،وبر رري ار ررا هر ررو بشر رررإ ىاتمر ررل ال ر ررحة أو ال ط ر ر فر رري طرحهر ررا السياس ر ر ي
والوتصادإ فكما ذكرنا اإلسالم كردىن ىمررل االوارة ارن اىعتقردات واىمارسرات ،فراءت فري اجرا ي العقالرد
والشررعالر .فصرريلية .وويفيررة ،أاررا الشررالع اىتعلقررة بررالت الحكررت والوتصرراد وناوهررا ،فقررد فرراء اإلسررالم في ررا
عااا اقاصدىا ،ىدلاا عمم القيت الحاكمة والوظالف امساسية ،ت .رب لألاة اهمة الف اد والست ا بمرا
ىوافررإ امحررواا اىت دلررة اررن اكررا ىكررا  ،واررن اررا لزاررا أاررا اإلسررالاوية فهرري أىرردىولوفيا اعاصرررة ،شر ت
ن يجة لتادإ التادى و دىد الوفرود ،ورري االوارة ارن امفكرار والررؤا السياسرية والوتصرادىة ،اىتعلقرة
بشكل السلطة السياسية ووظالفها وعالو ا باىجتمع ،وط يعة الالام الوتصادإ ،و ليرات التاميرة ،و.و هرع
الفروة ،وأداء الوظالف الفتماعية للدولة ،وري ل عال اىسالل العقيدىة والشعالرية ،فهي ل .مرل ادرسة
عقالدىة اتماىزة أو ا ه ا فقهيا ااددا ،وبالروت ان أن ا س اد إ م الات اىقدم لك ا .مرل ورراءة بشررية
له ،وبالتا ي ري وير اقدسة أو اعصواة

الوحي والعال:
اإلشرركالية الرانيررة ،وررري اتر .ررة عمررم امو ررم ،حرروا الررو ي فرري اقابررل العقررل ،بمعنر أ امىرردىولوفيا اإلسررالاوية
عررادة اررا .طررر عمررم أن ررا دىررن فرري اقابررل الالدى يررة ،وبالتررا ي ىصرراه الص رراع فرري شرركل الررو ي الحكرريت اىا ر ه ف رري
اقابل العقل القاصر أو امهواء البشرية ،وه ا طر

اطئ اضلل ،وحقيقة امارر هرو عقرل د تردإ برالو ي فري

اقابر ررل عقر ررل ل يعتر رررف ب ر ررالو ي ،لكر ررن فر رري كر ررال الح ر ررالتي هر ررو عقر ررل ،وهر ررت بشر ررر ،كمر ررا ىلهر ررر ذلر ررك ف ر رري ع ر رردد
امىدىولوفيات اإلسالاوية ،وفي شابه ااطقها اع نليرا ا العلمانية كما أشرنا نفا ،بل وأكفر ارن هر ا ،فرإ
البشر إذا أحساوا استخدام العقل ولو بدو ارفعية الو ي ،فقد ىصن و في .اقيإ بعد اقاصد الو ي،
وفرري اىقابررل إذا وصررر عقلهررت عررن فهررت الررو ي و.ا ىلرره عمررم الواوررع ،فلررن ىاسرراوا الهتررداء ل ر لك فررإ الشررعار
الشررهير لألحرزاب اإلسررالاية "اإلسررالم هررو الحررل" ل يعبررر عررن حقيقررة حتميررة أو وعررد إلهرري ،بررل يعبررر عررن وظيفررة
واهمررة فليلررة لألاررة ،وررري كيررف سررت ل فرري ضرروء اإلسررالم وهدىرره حلررول ىشرركال ا ،وا افررا لحيا ررا ،وإذا لررت
 .د اماة ه ه اىهمة بالشكل اىطلوب فاي ا لن ىصير اإلسالم حال

املرجعية وال ةام:
اإلش رركالية الرالر ررة  .ررر .ل ب دلج ررة اإلس ررالم ذا ررا ،والت رري ن ررتب ع ررا التص ررور ب ر اإلس ررالم ىمر ررل نلاا ررا سياس رريا
واوتصر ررادىا اار ررددا ،وبالتر ررا ي صر ررارت امىر رردىولوفيا اإلسر ررالاوية .قر ررار بغيرهر ررا ار ررن امىر رردىولوفيات الليبرالير ررة
واىاركسية والقواية ،وه ا أار وير دويإ ،فاإلسالم ل ىمرل نلااا سياسيا واوتصرادىا اارددا ،برل ىمكرن أ
يس ررت ل ف رري ضر رروله نلر رت عدى رردة ات اىار ررة. ،ختل ررف ب ررا تالف ط يع ررة اىجتمع ررات وأشر رركاا ال رردوا ،وأنمر ررا
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ال شا الوتصادإ السالدة ،كما .ختلف ك لك با تالف امفهرام والط رالع البشررية اىج ردة ،وهر ا يعرود -
اررن وفهررة نلرررإ -إ ررم الفهررت ال رراطئ لحقيقررة شررمولية اإلسررالم ،وأنرره اررا حيرراة ،وال لررل فرري هر ا الفهررت برري
اىرفعير ر ررة وب ر رري الالر ر ررام ،فه ر ر ر ا اىفهر ر رروم يعنر ر رري أ اإلس ر ررالم إطر ر ررار ارفع ر رري ،ك ر ر رردالرة ك ير ر رررة  .ار ر رروع دا لهر ر ررا
امى ر رردىولوفيات وال ر ررالت ،وه ر ررو ىا ر رردها فميع ر ررا برؤيت ر رره العقالدى ر ررة لص ل ر ررإ والحي ر رراة ،وبمالوات ر رره القيمي ر ررة،
واقاصده العليا ،أاا فهت اإلسالم كالام سياس ي واوتصادإ اادد فإنه سيكسرب بعرد القرراءات البشررية
القداسر ررة ،وس رريتر.ب علير رره إواار ررة نمر رروذج سر ررلطوإ أو فال ر ر ي ،ىر رررا أنر رره ىاتكر ررر الحقيقر ررة ،ويجر رررم الق ر رراءات
وامىدىولوفيات اىعارضرة -أو ىكفرهرا ،-وهسرعم للهيمارة عمرم اىجتمرع بر دوات السرلطة لغررم االوارة امفكرار
والقيت التي ىراها أن ا ري "اإلسالم"
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