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لدين والدولة واألمن االجتماعيا  
 الدكتور سعيد شبار

 

 

 توطـئة

"، الدين والدولة وعالقتها ابألمن االجتماعي"بقضية  (1)موضوع هذه الدراسة يتعلق
من االنسجام بني حياهتا  اململكة املغربية والذي دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع ما تعيشه

الدينية وحياهتا السياسية، األمر الذي أمن استقرارها ووحدهتا االجتماعية عرب التاريخ، 
وميزها عن كثري من البلدان من خالل اختياراهتا الوسطية العلمية والعملية املتكاملة يف 
اجملالني معا. لكن استمراَر تعقِد العالقة بني الدين والدولة يف احمليط اخلارجي، العريب 
والدويل، وهيمنة الفلسفات اليت مل تستوعب دور الدين يف البناء االجتماعي فجعلته 

؛ واستمرار توجهات فكرية تقلل من دور الدولة يف القيام بشئون الدين والتدين خياراً فرديً 
أتثري وتوجيه لفكر وقناعات كثري  ،وتثبيت ركائزه يف اجملتمع. كل ذلك كان له وال يزال

من الباحثني والشباب الذين انزلقوا إىل التقليل من شأن الدين يف بناء كيان الدولة، أو 
التقليل من شأن الدولة يف احلفاظ على التدين؛ من غري إدراك ووعي بفلسفة التكامل 

ى اخلصوص. بني الكيانني وضرورهتما للحياة والوجود البشري ولألمن االجتماعي عل
 عدم االستيعاب الكامل لدور الدولة املركزي يف حتقيق هذا األمن عند بعض املتديننيفهناك نوع من 

 ألسباب نذكر منها:

                                       
أصل هذه الدراسة درس حسين ألقاه الباحث بني يدي أمري املومنني جاللة امللك حممد السادس نصره هللا لشهر رمضان األبرك لعام   (1)

ه للنشر كدراسة. وسينشر نصه األصلي كما مت إلقاؤه ضمن . ولقد مت التوسع فيه قليال ببعض اإلضافات التوضيحية وتعديل1432
 سلسلة الدروس احلسنية اليت تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
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املأساة السياسية اليت أدت إىل قيام اخلوارج يف صدر اإلسالم وما نتج عنها من  -1
عقيدة كبار  النفور من االنضباط وعدم االخنراط اإلجيايب يف اتريخ األمة كما هي

 أئمة الدين.

قصور اجتهاد احلكام يف اتريخ املسلمني يف إجراء العدل ولو حسب إمكاانهتم  -2
 الوقتية.

التأثري السليب للنمط االستعماري للحكم وهو السياق الذي التقى فيه املسلمون  -3
 بنمط الدولة احلديثة.

ية توافق أمر هللا الضمور يف استيعاب التاريخ الكوين والدخول معه يف عالقة إجياب -4
 على أساس فهم سليم للدين.

قصور فهم بعض تيارات الفكر اإلسالمي يف رد فعلها على العصر احلديث من  -5
خالل أتويالت غري صحيحة لبعض املفاهيم وخصوصا مفهوم احلاكمية، فشوشت 

 ابلتايل على تصور الدولة املالئمة للمسلمني اليوم.

بعدم استيعاب موقع الدين يف األمة من قبل بعض ويف مقابل هذا الفكر جند فكرا يتسم 
 يف البالد اإلسالمية ومن أسباب ذلك على سبيل املثال: النخب الفكرية والسياسية املعاصرة

واالستالب  ،املبالغة يف الركون إىل النمطية الكونية كقناعة فلسفية أو أيديولوجية (1
 دون إيالء االختالف يف املسارات التارخيية األمهية املالئمة. للنماذج األجنبية

اخلوف من التطرف الديين أو من إعادة جتربة الدولة الدينية، أو من استغالل الدين  (2
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 يف السياسة بشكل دغمائي.

قلة املعرفة والوعي بفلسفة الدين يف بناء اإلنسان واجملتمع ورعاية املصاحل الدنيوية  (3
 ال يكاد يتوفر يف غريه.واألخروية مما 

وال خيفى أن مداخَل مقاربِة هذا املوضوع متعددٌة وخمتلفة يتداخل فيها الفكري 
 ابلسياسي واحلقوقي ابلقانوين والتارخيي ابالجتماعي.. وغريه.

 ولقد اخرتت املقاربَة الفكريَة املعرفية هلذا املوضوع العتبارات أوجزها فيما يلي: 
ولة" إشكاليٌة ثنائية مفهومية تستدعي تصورًا معينا ألن موضوع "الدين والد -1

 للمفاهيم املكونة هلا.

ألن اجملال والنقاش يف هذه الثنائية يف الفكر اإلنساين عموما هو يف عمقه جمال  -2
 ونقاش فكري معريف قبل أن تكون له تداعيات وجتليات سياسية واجتماعية معينة.

انه أن يقرب بني الرؤى املختلفة ويقلل ألن التوافق على أرضية فكرية معينة إبمك -3
من حدة النزاع واخلالف. ويدفع أكثر يف اجتاه الوحدة واالنسجام ومن مت األمن 

 واالستقرار.

ألن املدخل الفكري واملعريف، إطار نظري مبين على املمارسة االجتهادية  -4
 صعيدالتجديدية اليت تراعي بشكل أساس التحوالت والتطورات اليت حتدث على 

األمة والعامل، مع ما يستدعيه ذلك من ضرورات املالءمة واملواءمة حفاظا على 
 يف قضاي األمة والعامل من جهة اثنية. ااهلوية والذات من جهة، واخنراط
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إهنا مقاربة يف السياسة الفكرية أكثر منها يف الفكر السياسي لثنائية ويف مجلة، ميكن القول: 
 ، وذلك من خالل ثالثة حماور:ابألمن االجتماعيالدين والدولة وعالقتها 

 يف فطرية التدين واالجتماع البشري: األول. 

 الدين والدولة.. معاجلة على مستوى اإلشكال املفهومي: والثاين. 

 الدين والدولة يف املرجعية اإلسالمية.. استئناف التعريف.والثالث : 
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 المحور األول:

 واالجتماع البشري.في فطرية التدين 

اآلية الكرمية املتعلقة ابلفطرة اليت فطر هللا تعاىل  ،لقد جعلت منطلقا هلذه املقاربة
الناس عليها مبقضي خلقهم وإخراجهم إىل الوجود، مكرمني مكلفني حاملي أمانة 
اإلستخالف والرسالة والبناء والتعمري، وفق السنن والقوانني اليت جعلها هللا تعاىل ضابطة 
حلركة الكون وتطور اجملتمعات. الفطرة اليت تعكس احلاجة إىل أمرين أساسني للوجود البشري 

، ألنه البعد النفسي والروحي العميق الذي يربط املخلوق ابخلالق حاجته إىل الدين والتدينمها: 
داخل كيان مجاعي يؤمن معاشهم  التنظيم واالنتظامومينحه معىن ومربر الوجود؛ وحاجته إىل 
 ويوفر الضروري من حاجاهتم اإلنسانية.

ابلصيغة احلديثة، أمرا ال  -" الدين والدولة"-ومن مت كان التالزم بني الدين واجملتمع 
مناص منه. ليس ألنه يوفر األمن الروحي واالستقرار االجتماعي للجماعة والدولة فحسب، 

الغاية يف هذه احلياة. وهذه بل ألنه كذلك مربٌر وجودي له عالقة ابخللق والفطرة واملعىن و 
خالصة أضحت من مقررات الدراسات املعاصرة يف األنرتوبولوجيا والتاريخ االجتماعي 
واتريخ األدين، واليت تؤكد أنه مل توجد قط مجاعة بشرية مل تعرف شكال من أشكال التدين 

رف شكال من تلبية للنزوع الفطري فيها إىل الدين توحيدي كان أو غري توحيدي؛ أو مل تع
أشكال "التنظيم اجلماعي" حتصيال للمعاش ودفعا للعدوان واآلفات. بل كان الدين والتدين 
أحياان كثرية سببا لالجتماع نفسه كما تؤكد دراسات عدة يف علم االجتماع الديين من 
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خالل تطبيقات متعددة على جمتمعات تعيش "احلالة البدائية" يف تنظيمات أسرية أو 
 قبلية. عشائرية أو

 حنيفا للدين وجهك فأقميف تفسريه، احملرر الوجيز: يف قوله تعاىل: ) ابن عطيةيقول 
(: "أمر تعاىل نبيه عليه السالم إبقامة هللا لخلق تبديل ال عليها الناس هللا فطر التي هللا فطرة

وجهه للدين املستقيم وهو دين اإلسالم. وإقامة الوجه تقومي املقصد والقوة على اجلد يف 
( معناه معتدال مائال حنيفاحواس اإلنسان وأشرفه. و) جامعأعمال الدين، وذكر الوجه ألنه 

صبغة صب على املصدر كقوله )( نفطرة هللاعن مجيع األدين احملرفة املنسوخة )...( و)

(، وقيل نصب بفعل مضمر وتقديره: اتبع والتزم فطرة هللا. واختلف الناس يف الفطرة هللا
ههنا )...( والذي يعتمد عليه يف تفسري هذه اللفظة، أهنا اخللقة واهليئة يف نفس الطفل 

به ويعرف شرائعه اليت هي معدة مهيأة ألن مييز هبا مصنوعات هللا تعاىل ويستدل هبا على ر 
( الذي على فطرة هللا( الذي هو احلنيف وهو )فأقم وجهك للدينويؤمن به. فكأنه قال: )

 ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم ) كل مولود. فطر البشر لكن تعرضهم العوارض هاإلعداد ل
للعوارض اليت . فذكر األبوين إمنا هو مثال 1يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ..(

 . 2هي كثرية "

                                       
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل  ما من مولود إال يولد علىأخرجه البخاري ومسلم بلفظ )  (1)

 فمات.. يف البخاري. وكتاب القدر ابب معىن كل مولود يولد على (. كتاب اجلنائز ابب إذا أسلم الصيبفيها من جدعاء حتسون
 الفطرة.. يف مسلم.

لشؤون احملرر الوجيز البن عطية. حتقيق اجمللس العلمي مبكناس، طبع أبمر من صاحب اجلاللة أمري املومنني احلسن الثاين، وزارة األوقاف وا(  2)

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1278&pid=366499
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1278&pid=366499
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قال ابن قتيبة: "ولست واجدا أحد إال وهو مقر أن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا  
دونه و مساه بغري امسه )...( فكل مولود يف العامل على ذلك العهد واإلقرار وهي احلنيفية 

ه وسلم، يقول اليت وقعت يف أول اخللق وجرت يف فطر العقول. قال رسول هللا صلى هللا علي
هللا تبارك وتعاىل: إين خلقت عبادي مجيعا حنفاء فاجتالتهم الشياطني عن دينهم مث يهود 

 1اليهود أبناءهم وميجس اجملوس أبناءهم أي يعلموهنم ذلك".
وقيل الفطرة امللة، وقيل دين اإلسالم، وقيل العهد الذي أخذه هللا تعاىل على ذرية 

قال القرطيب: "مسيت الفطرة دينا ألن الناس خيلقون له،  آدم حني أخرجهم نسما من ظهره؛
( )...( واحتجوا على 56(، )الذريت.وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون قال عز وجل: )

( وات واألرضاالحمد هلل فاطر السمأن الفطرة اخللقة والفاطر اخلالق بقول هللا عز وجل: )
 2( يعين خلقين".22( )يسأعبد الذي فطرنيومالي ال ( يعين خالقهن. وبقوله: ) 1)فاطر

( يقول ابن عطية: "حيتمل أتويلني أحدمها أن  ال تبديل لخلق هللاويف قوله تعاىل: ) 
يريد هبا هذه الفطرة املذكورة؛ أي: اعلم أن هذه الفطرة ال تبديل هلا من جهة اخللق وال 

                                       
 .258-257ص ،12. ج 1408/1988اإلسالمية 

-2/1419ويل خمتلف احلديث البن قتيبة، حتقيق حممد حميي الدين األصفر. املكتب اإلسالمي بريوت، مؤسسة اإلشراق الدوحة. طأت ( 1)
. واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه بلفظ: )خلقت عبادي حنفاء كلهم، أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن 200، ص 1999

 الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا. وهو جزء من حديث طويل.دينهم...( كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب 

. ولقد مجع فيه أقوال كثري 17،ص14،ج7. مج1408/1988، 1أحكام القرآن لإلمام القرطيب. دار الكتب العلمية بريوت، ط  (2)
لقوله تعاىل )وهللا أخرجكم  من العلماء يف اآلية مع ترجيحات مهمة خصوصا يف نفي كون الطفل حني والدته يعقل كفرا أو إمياان..

 (.78مهاتكم ال تعلمون شيئا( )النحلمن بطون أ
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بديل للمعتقدات اليت هي جييء األمر على خالف هذا بوجه، )...( قال: وهذا معناه ال ت
 1يف الدين احلنيف فإن كل شريعة هي عقائدها."

خنلص من هذا إىل أن مسألة الدين والتدين أمر فطري يف اإلنسان استعدادا مث إجنازا؛ 
وتلك سنة من سنن هللا تعاىل يف اخللق اليت ال تتبدل وال تتحول، شأهنا شأن سنن هللا يف 

املظلم. وقد ميز العلماء يف سنن هللا تعاىل بني الشرعي الكون كالشمس املشرقة والليل 
الديين وبني الكوين القدري، وأكدوا التالزم واالرتباط بينها ألهنا كلها آيت هللا تعاىل يف 

 النص ويف اآلفاق ويف األنفس.
فإذا تقرر عندان هذا األصل، اجتهنا إىل تقرير األصل الثاين الذي هو االجتماع 

انتظام الناس وتنظيمهم حىت يستقيم معاشهم وأتمن حياهتم. وقبل أن نقرر  البشري وضرورة
ذلك انطالقا من احلاجة أو الضرورة االجتماعية الدنيوية، أشري إىل أن أصل اجلماعة ككيان 
له اعتبار خاص يف الشرع كذلك. وهلذا كانت معظم شعائر املسلمني مجاعية: صالهتم 

.. واآليت واألحاديث املرغبة يف اجلماعة عديدة شهرية وصومهم وزكاهتم وحجهم وأعيادهم
يصل بعضها إىل درجة الوعيد والرتهيب من التخلف عنها؛ ولقد رتب الشارع أجرا وتوااب 

 .زائدا على العبادات احملضة اليت تؤدى يف مجاعة مقارنة بتلك اليت يؤديها املسلم فداً 
واالنتظام فيها هو دعم وتقوية وال خيفى أن دالالت احلرص الشرعي على اجلماعة 

للكيان املادي هلذه اجلماعة، متاما كما هو دعم وتقوية للكيان الروحي فيها. فباجلماعة 
                                       

 .259-258، ص12احملرر الوجيز. ج  (1)
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تتحقق الوحدة والقوة والبناء والعطاء.. تكون يدا على من سواها يف درء العدوان، ويدا 
دية توحيد اإلميان مبسوطة ملن معها يف إقامة العمران. وهلذا كان من مثار التوحيد العق

والعبادة هلل اخلالق وحده؛ كما كان من مثاره االجتماعية إنشاء اجلماعة املنظمة اليت تسودها 
معرفية أو نظريت كلية جديدة هي  قيم اإلخوة والتعاون. والشرع يف كل ذلك يبىن أنساقاً 

 حمور أساس يف حديث القرآن عن اإلميان واإلنسان والعمران.
عي بصفة عامة، هو الشروط والظروف اليت يتأتى فيها جلماعة أن واألمن االجتما

تنعم ابالستقرار والسعي يف ظله إىل ما حيقق طموحها يف احلياة. وليس عبثا يف كتاب هللا 
معهما اشتقاقا لغوي اليت محلها اإلنسان  األمانةوأن تكون  اإلميانمن  األمنتعاىل أن يكون 

وأن يعرض علينا قصص القرى والبلدات اليت كانت آمنة  ؛واحدا ودالالت ومعاين متضافرة
األمن من اخلوف  مطمئنة وتلك اليت كانت مفتونة مضطربة. بل جيعل القرآن الكرمي نعميت

واإلطعام من اجلوع موجبتني لعبادة املنعم، وذلك ملا وفره بيت هللا احلرام من أمن وطمأنينة 
اء والصيف بعد أن كانت عرضة للنهب خصوصا رحليت الشت؛ لرحالت قريش التجارية

رب اجعل الطرق. وكان من دعاء إبراهيم عليه السالم: ) والسلب من عصاابت ومعرتضي

 (.126( )البقرة:هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات
فنعمة األمن إذن، من أهم أسباب النمو واالزدهار وبناء احلضارة والعمران؛ ولقد 
صاحل الرسول صلى هللا عليه وسلم قريشا يف احلديبية رغم شروط الصلح اجملحفة، إمياان منه 
عليه السالم أبمهية األمن والسلم يف هذه املدة لتبليغ الدعوة وتوسيع نطاقها وتعميق دالالهتا 
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س؛ مما كان سببا حامسا يف النصر والفتح الذي جاء من بعد. كما كان وعي يف النفو 
املسلمني واضحا يف العالقة بني الدولة واألمن االجتماعي، وهبذا الصدد يقول أحد كبار 

 رمحه هللا:  ابن املباركاألتقياء يف اإلسالم وهو 
 عفنا هنبا ألقواانلوال اخلالفة مل أتمن لنا سبل    وكان أض                     

فهذا القول يتضمن تعريفا لألمن االجتماعي، حبيث مجع بني حفظ األمن العام 
الذي ذُكر أمن الطرق عنواان له، وبني املستضعفني من ظلم األقويء. وميكن أن يفهم على 

 خمتلف وجوه احلماية الواجبة للفقراء والضعفاء يف خمتلف احلاالت.
ابن وأجد نفسي ههنا، مضطرا لالقتباس من عامل االجتماع والعمران األول العالمة 

؛ ما يفيد يف توضيح ما أسلفنا من ضرورة الدين والتدين لإلنسان ومن ضرورة خلدون
االجتماع واجلماعة له مبا حيققه أمنه ومعاشه. فهو يقرر "ضرورة االجتماع للبشر واستحالة 

، ]إذ[.. من ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض؛ فما مل حياهتم ووجودهم منفردين
كما يذكر من أجل    1يكن الوازع أفضى ذلك إىل اهلرج املؤذن هبالك البشر وانقطاعهم ".

استتباب األمن يف االجتماع الضروري للبشر أنه جيب " أن يُرجع يف ذلك إىل قوانني سياسية 
أحكامها كما كان ذلك للفرس وغريهم من األمم.  مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إىل

سنة هلل في الذين وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة مل يستتب أمرها وال يتم استيالؤها )

                                       
. اهلينة املصرية العامة للكتاب، الناشر: هنضة مصر للطباعة 2006املقدمة، ابن خلدون. حتقيق عبد الواحد عبد الوايف، مكتبة األسرة   (1)

 .565ص /2والنشر والتوزيع. ج
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(؛ فإذا كانت هذه القوانني مفروضة من العقالء وأكابر الدولة 38( )األحزاب:خلوا من قبل
من هللا بشارع يقررها ويشرعها كانت وبصرائها كانت سياسة عقلية. وإذا كانت مفروضة 

سياسة دينية انفعة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة. وذلك أن اخللق ليس املقصود هبم دنياهم 
أفحسبتم أنما وهللا تعاىل يقول: ) فقط، فإهنا كلها عبث وابطل إذ غايتها املوت والفناء؛

فاملقصود إمنا هو دينهم املفضي هبم إىل (. 23( )املومنون:خلقناكم عيثا وأنكم إلينا ال ترجعون 
(. فجاءت 53( )الشورى:وات و ما في األرضاصراط هللا الذي له ما في السمالسعادة يف آخرهتم )

الشرائع حبملهم على ذلك يف مجيع أحواهلم من عبادة ومعاملة حىت يف امللك الذي هو 
 1."لكل ملحوظا بنظر الشارعطبيعي لالجتماع اإلنساين؛ فأجرته على منهاج الدين ليكون ا

فابن خلدون يف كالمه املتقدم بقدر ما يؤكد فطرة وسنة الدين والتدين اليت هي املبتدأ 
واملنتهى، يؤكد كذلك ضرورة االجتماع وضرورة النظام أو السياسة التدبريية هلذا االجتماع 

فطريتني للحياة والوجود جيمع بني الدين والدولة يف كوهنما ضرورتني وتلك مهمة الدولة. فهو 
؛ وذلك ملا مينحه األول هلذه احلياة من معىن وغاية وقيم ومبادئ، وملا توفره الثانية اإلنساين

 من نظام وتنظيم مبا حيقق األمن واالستقرار والسعادة الدنيوية واألخروية.
  

                                       
 . 563-562ص /2املقدمة، ج   (1)

 



 

12 

 

لدين والدولة واألمن االجتماعيا  
 الدكتور سعيد شبار

 

 المحور الثاني:

 الدين والدولة.. معالجة على مستوى اإلشكال المفهومي.

ا احملور اإلسهام قدر املستطاع يف رفع أشكال التعارض والتقابل الومهية بني حياول هذ
املفهومني، وذلك من خالل رصد وتتبع منابع هذا التعارض؛ واليت ميكن حصرها يف 

 مستويني:

 مفهوم الدولة.؛ واملستوى الثاين يف النظرة إىل مفهوم الديناملستوى األول يف النظرة إىل 
القصور، نتيجة استالب معني للماضي أو للحاضر، أحد التعريفني إذ غالبا ما يطبع 

أوكليهما من خالل تعميمات إسقاطية مقارنة تتخذ هلا منوذجا اترخييا أو حاضرا تنحو إىل 
املطابقة معه من غري وعي بشروط ومكوانت كل منوذج وخبصوصياته وسياقاته؛ حبيث تقود 

املاضي )ماضي الذات(، أو يف احلاضر )حاضر  هذه املنهجية إىل املزيد من االغرتاب يف
اآلخر(. وتفوت بذلك فرص بناء ذاهتا احلاضرة من حيث تظن أهنا ختدمها وتساهم يف حل 

 مشكالهتا.

من خالل تتبع جزئي للنقاش املستفيض حول مفهوم الدولة نظرية وماهية وشكال 
الصة، أو لنقل جتل من ونظاما، ميكننا أن خنلص إىل أطروحتني كبريتني مها بدورمها خ

 الطبيعة واملثال، أو الفكرة واملادة.التجليات، للنزاع الفكري والفلسفي القدمي واحلديث حول 
وتتحدث عن اإلنسان األخالقي وعن املثل  األطروحة األوىل تلحق الدولة ابألخالق  -
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 والقيم من خالل نزوع ميتافيزيقي ما ورائي معني.
وتتحدث عن اإلنسان احليواين وإشباع  الدولة ابلطبيعةواألطروحة الثانية تلحق   -

 1احلاجات الدنيوية األرضية من خالل نزوع واقعي أو مادي معني.

واألطروحتان تعكسان بشكل من األشكال اإلجابة عن أسئلة مطروحة يف الفكر 
 العريب واإلسالمي املعاصر من قبيل:

ان سياسي متميز يعكس روح "هل نقصد ابلدولة هوية مجاعية جتسد نفسها يف كي
اجلماعة وإرادهتا املستقلة، أم نقصد هبا جهازا إداري وتقنيا )...( هل نقصد ابلدولة النظام 
السياسي أو بنية السلطة ومصدرها وتنظيمها وطرق ممارستها يف اجملتمع. أم نقصد هبا املبدأ 

ماعا مدنيا ونطابق بذلك األخالقي العام املقوم للمجتمع والناظم له؛ الذي جيعل منه اجت
بني مفهومها ومفهوم السياسة مبا هي حتديد لألهداف املمارسة والسلطة وتوظيف للسلطة 

 2وتوجيه هلا."
يدور يف واقع األمر حول  -حسب ابحث آخر–إن السؤال حول ماهية الدولة "

أما إذا هدفها. لذا ال يستقيم البحث إال إذا وضعنا اهلدف داخل النطاق احملدد للدولة. 
 3.وضعناه مسبقا خارجها، فإننا نصبح ابلضرورة وسيلة يف خدمة ما سواها"

إن التتبع التارخيي لتطور املفهوم من زاوية الفكر واملعرفة، يفيدان يف أتكيد استمرار 
                                       

 .15ص: .1998، 6. املركز الثقايف العريب. طلعروي، عبد هللا امفهوم الدولةانظر   (1)
 11. ص:1991، 1نقدالسياسة الدولة والدين، برهان غليون. املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  (2)
 .11العروي، ص: -مفهوم الدولة   (3)
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األطروحتني الكبريتني وامتدادمها يف صيغ فكرية وسياسية وأخالقية خمتلفة إىل عصر العوملة 
لفة؛ وإن كان مثة من فرق، ففي الدرجة والعمق تطويرا للنموذج من خالل ونزوعاته املخت

متتاليات معرفية نسقية، تصر على جعل الكائن البشري مدمنا لدرجة التطرف واخلروج عن 
حالة الفطرة والسواء، على االرتباط ابلطبيعة واملادة وهو الغالب، أو ابملثال والفكرة وهو 

 القليل.
 ]و[هو امللك الذي يناسب العمران البدوي ".فـ"النظام األدىن 

 و"امللك السياسي الذي يتوخى مصلحة احلاكم الفرد" على النموذج الساساين.       
 الذي يتوخى مصلحة العموم" على النموذج اليوانين. و"امللك السياسي       

و"نظام اخلالفة ألنه يضمن السعادة يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة، وهي ميزة ال تتحقق يف  
 .أي نظام سواه"

بل وحىت"املدينة الفاضلة)...( حيث يكون الفرد كامل األخالق فيستغين عن احلكم 
، كما ختيلها بعض الفالسفة اإلغريق وبعض الفالسفة املسلمني. كل ذلك 1والدولة رأسا"

يبقى تعبريات تعكس هويت فكرية وثقافية معينة هي احملدد املرجعي يف بناء املفهوم. 
والتحقيب التارخيي فيها والفصل فيما بينها يبقى نسبيا لقابلية االندماج املوضوعي لبعضها 

 اإلجناز فيها أصال. يف البعض اآلخر، أو الستحالة

وما بعده يف بناء نظم الدولة احلديثة، أصال أساسيا  عصر النهضة الغريبيبقى 

                                       
    . وقد استعار الكاتب هذا التقسيم من ابن خلدون مع إضافة تعليقه عليه.94نفس املرجع ص   ( 1)
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ومرجعية كربى هلذا التشكيل. ليس ملفهوم الدولة وحسب، بل وملفهوم الدين كذلك 
وللعالقة بينهما؛ ولنظام املعرفة والثقافة املؤطر؛ وللنظريت املرجعية اجلديدة املؤطرة للحياة 
ولإلنسان يف اختياراته الفردية وعالئقه االجتماعية. وال خيفى أن عصر النهضة نفسه، أو 
امليالد اجلديد كما يسمى، هو مجلة ثورات كربى ابتدأت دينية عقدية ابإلصالح الديين أو 
االنشقاق الربوتستانيت، وتوالت فلسفية عقالنية ووضعية وعلمية ومادية ووجودية ونفسية 

إنسية وفنية... وغريها. يكاد جيمع بينها ويوحدها هاجس البناء واإلبداع احلر، واجتماعية و 
ليس خارج سلطة ووصاية الكنيسة وحسب، بل أيضا ولدى كثري من االجتاهات والتيارات 
الفكرية اليت جاءت بعد، خارج نظام الفكر الالهويت والديين والعامل الغييب مجلة أو تفصيال. 

على هذه املؤسسة الدينية اليت هيمنت طوال القرون والعصور  وذلك يف رد فعل عنيف
 الوسطى، مع ممارستها لكل أشكال القمع والقهر ابسم الدين على مستوى الفكر والعلم

والسياسة.. أي املصادرة الكليانية على حق اآلخر يف ممارساته الدينية واملدنية على حد 
 1سواء.

وإابن تلك االنتفاضات العلمية والعقلية أن  كان طبيعيا ومفهوما إزاء هذا الوضع،
يتم الفصل الكلي أو اجلزئي بني املؤسسات الدينية التابعة للكنيسة، واملؤسسات املدنية 
التابعة للدولة، تربوية وإدارية وقضائية وفنية وغريها.. األمر الذي جعل كيان الدولة ينمو يف 

                                       
من املصادر اليت تناولت بتفصيل سلطات وممارسات الكنيسة املختلفة مبا يف ذلك حماكم التفتيش اليت نصبتها، األجزاء املتعلقة بذلك    (1)

يف: قصة احلضارة لوول ديورانت. وعن التطور التارخيي للكنيسة يف عالقتها ابلسلطة الرومانية: سقوط اإلمرباطورية الرومانية، إلدوارد 
 جيبون.
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كبة الدين هلذا النمو. األمر الذي جعل قطيعة شبه كاملة عن منو الدين معه، أو عن موا 
بدوره منظومة القيم الدينية احلقيقية بعيدة عن أتطري اإلنسان وتزويده ابلقيم اإلرشادية 
التوجيهية الالزمة، اليت تضفي على حياته ووجوده معىن وغاية؛ حيث سيسحب بشكل 

 كمية رقمية يف عامل تدرجيي من عامله اإلنساين ليوضع يف عامل طبيعي مادي، حتكمه معايري
" بشكل أكثر حدة التملك" و"الكينونةاإلنتاج واالستهالك. مما سيعيد طرح سؤال "

 .1وصرامة، لدى كثري من نقاد النزوع الغريب املادي الواحدي
الكينونة اليت تعكس الوجود اإلنساين املتكامل املعرب عن فطرة اإلنسان وحنيفيته، أو 

دية حلظية عابرة وهو أشبه ما يكون ابجتيال الشياطني التملك الذي يليب نزعات ما
إريك األمريكي األملاين والتحريف الطارئ على الفطرة. وبعبارة أقرب إىل موضوعنا، للناقد 

". وإن كانت الفكرة السعادة اإلنسانية" وبني "العصر الصناعي العظيم، خيار الدولة بني "فروم
لتحقيق املعادلة الصعبة بينهما؛ بعد فشل النموذج يف األصل ليست مطروحة للخيار، وإمنا 

الصناعي الغريب، حسب الناقد نفسه، يف الوفاء بوعده بتوفري السعادة عن طريق الصناعة. 
حيث حلت القيم واألخالق الصناعية اليت تليب نداء السوق واالستهالك، حمل القيم 

 واألخالق الفطرية اليت تليب نداء الكينونة والوجود.

ت هذه املرحلة املرجعية حتوالت كربى على مستوى عالقة الدين ابلدولة، حتولت عرف

                                       
عاجل هذه القضية بشكل جيد الكتاب القيم إلريك فروم، أكون أو أملك. سلسلة عامل املعرفة. وانظر كذلك يف نقد التطور العدواين    (1)

للعلمانية املادية الواحدية على اإلنسان والعلم واملعرفة والكون والطبيعة.. من حيث فصلها عن القيم واملرجعيات املعيارية املوجهة، 
 بد الوهاب املسريي: العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة.الدكتور ع
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بكل ما حتمل من معاين العصمة  ،اهليمنة الكلية للدين على الدولة يف سياق الدولة الدينيةمن 
والتفرد ابلقرار الديين، الذي ال مكان فيه لالجتهاد العلمي والعقلي وال للنقد واملراجعة؛ إىل 

بكل ما حتمله كذلك من معاين  ،الكلية للدولة على الدين يف سياق الدولة العلمانية اهليمنة
التفرد والتوجه املادي املمجد لنزاعات التملك واملتعة. حبيث بقي دور الدين والتدين على 
اهلامش يف الدائرة الشخصية الفردية وليس يف الدائرة اجلماعية العامة. وإن كان هذا النزوع 

ى بعض التيارات الدينية )فكرية أو سياسية( عودة بتصورات عدائية ومتطرفة سيعرف لد
 أحياان نتيجة اإلقصاء والتهميش.

خنلص من هذا إىل أن التصورات واملواقف املغالية واملتشددة إمنا نشأت وتنشأ من 
 الذي كان متبادال بني الدولة والدين؛ فبدل أن يقوم عصر النهضة أخطاء الكنيسة اإلقصاء

املتشددة عمم دعوى النقض على الدين كله. كما أن ظهور التيارات الفكرية املبعدة للدين 
كليا أو جزئيا، إمنا كان بسبب النظرة الدوغمائية املغلقة والنمطية للدين؛ تلك اليت مل تكن 
تسمح مبجال حلركة العلم والعقل وحرية الفكر واإلبداع. فتبحث ابلتايل، تلك التيارات، 

 اءات أخرى جتد فيها تعبريا عن ذاهتا.عن فض

لقد جتسدت هذه األزمة ابلفعل، حسب بعض الدارسني، يف جعل القرون الوسطى "
قرون معاانة شديدة واهنيارات للدولة والدين معا. أي عجز اجملتمعات عن بلورة نظامها 

 1اخلروج منها".املدين، وتنازع مكوانت هذا النظام املادية واألخالقية فيها دون إمكانية 
كما أقامت الكنيسة خالل القرون الوسطى من خالل التأكيد على أسبقية القيم الدينية و"

                                       
.37نقد السياسة الدين والدولة، ص:   (1)  
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والروحية ]اليت متثلها[ سلطتها املطلقة على اإلنسان واجملتمع؛ أقامت الدولة املدنية كنمط 
 1جديد لتنظيم اجملتمع سلطتها السياسية على أسبقية العلم واجلسد".

وآفة التعميم، خبصوص علمانية الدول الغربية وموقفها املتأخر من الدين؛  ودفعا لشبهة
فإن فصل الدين عن الدولة يف كثري منها، مل يعن بتاات الغياب التام للدين يف حياة الدول، 
بل بقي الدين من مقوماهتا الوطنية والثقافية والوجودية، وله حىت يف سياستها حضور بشكل 

الدول من يتحمل بكيفية قانونية تكاليف الشأن الديين؛ فهناك  من األشكال. ومن هذه
على سبيل املثال دولة كربى من دول االحتاد األورويب، هي دولة أملانيا، جتيب وفق دستورها 
ضريبة لإلنفاق على الشأن الديين تقارب سنوي عشرة ماليري أورو. وهناك دول أخرى تنفق 

الدول االسكندينافية بلغ عدد املنخرطني يف الكنيسة حىت على مساجد املسلمني. ويف بعض 
حوايل تسعني ابملائة. كما أثبتت دراسات عدة ارتفاع نسبة التدين العام يف اجملتمع األمريكي 

 والربيطاين.

لكن كثريا من النخب العربية اجتهت لألسف إىل استعارة واستلهام مناذج كانت أكثر 
ني الدين والدولة؛ مما جعلها ختوض معارك وخصومات عدائية وتطرفا يف جتسيد العالقة ب

مستعارة كذلك، فوتت على كثري منها فرص االنتباه إىل منوذج العالقة املتميز بني الدين 
والدولة يف اإلسالم؛ وإىل اإلمكاانت اهلائلة يف التغيري واإلصالح والتنمية والتحديث اليت 

النقد واملراجعة الذاتية، تغيري كثري من قناعاهتم يتوفر عليها. واستطاع البعض اآلخر يف سياق 

                                       
 .284نفس املرجع. ص   (1)
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ومواقفهم يف هذا االجتاه؛ دون أن يكون للنماذج السيئة اليت عرضتها وتعرضها جتارب 
إسالمية معينة، عاجزة عن إدراك العمق الفلسفي واملعريف لإلسالم يف بناء هذه العالقة 

 وتنزيلها على أرض الواقع، أتثري على تلك املراجعات.

غري أن ما جتدر اإلشارة إليه ههنا، أن عالقة الدولة ابلدين اليت يقدمها عصر النهضة 
ابلنسبة للفكر املعاصر، لقوة حضوره فيه وشغله حيزا معتربا  أصل مرجعي حديثهي 

فمختلفة. فهناك الشكل  القدميةداخله. أما أشكال العالقة بني "الدين والدولة" يف صورها 
ذي مثلته اإلمرباطورية الرومانية جتاه املسيحية يف أجياهلا األوىل على ال اخلصامي العدائي

الذي  التصاحلي الوظيفيعهد املسيح عليه السالم و"اآلابء" من بعده. وهناك الشكل 
م( إثر االعرتاف ابملسيحية كدين هلا. 4جسدته نفس اإلمرباطورية فيما بعد يف مطلع )ق

طيلة  هيمنة الكنيسة الكليةرتاف ملا آل الوضع إىل وهناك الشكل الذي تولد عن هذا االع
كما قدمته األصول اإلسالمية   التداخل والتكامل املبدئي والوظيفيعشرة قرون أو أكثر. وهناك 

وجسدته جتارهبا التارخيية يف صور خمتلفة؛ وإن كان التحقيب التارخيي الغريب املتحيز لذاته، 
بشكل حيجب اإلجنازات والتحوالت الكربى اليت  ُوسطى وإقطاعيةيصنف هذه املرحلة 

 الفصل الكلي أو اجلزئيأحدثتها رسالة اإلسالم على مستوى القيم والنظم والعالقات. وهناك 
 1كما قدمه عصر النهضة وجسدته املدنية الغربية احلديثة واملعاصرة.

لصراع بني وإذا جتاوزان التجربة الغربية قدميا وحديثا، واليت هيمن عليها طابع ا
"خالل مرحلة طويلة من اترخيها،  فسنجد أنه ،الشرق وآسيا القدميةاملؤسستني واجتهنا إىل 

                                       
 .102. ص:1992، 1وجهة نظر، حممد عابد اجلابري. املركز الثقايف العريب، ط   (1)
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مل تعرف اجملتمعات اإلنسانية هناك أي تناقض أو تنازع بني السلطة الدينية والسلطة الزمنية؛ 
، فقد كان الكهنة يف مجيع الدول اليت عرفتها بالد الرافدين، وهي من أقدم احلضارات

 1وكذلك يف مصر الفرعونية وآسيا القدمية، جزء ال يتجزأ من جهاز الدولة".

إن اإلشكال الذي تطرحه ثنائية الدين والدولة يف عاملنا العريب واإلسالمي، يكمن 
املماثلة اليت أقامها الفكر السياسي العريب بني صريورة اجملتمع العريب احلديث التارخيية، أساسا يف "

التارخيية للمجتمعات الوسطى؛ ويف عدم إدراكه خصوصية التحوالت اجلارية يف هذه اجملتمعات والصريورة 
بل بلغ الغلو ببعض التيارات يف هذا الفكر إىل جعل ذلك النموذج أشبه  2".وآفاقها وقوانينها

ما يكون ابلعقيدة الدينية والرؤية املتكاملة للوجود مما منع وحال دون االستفادة من بعض 
وجه اإلجيابية فيه؛ حينما نظر إليه كعقيدة يف مواجهة عقيدة يقدم نفسه بديال عنها. األ

وأىن لعقيدة طارئة أن تصمد أمام عقيدة راسخة ممتدة يف الزمان واإلنسان، هي وجوده 
 3الفطري وفلسفته يف احلياة؟.

لدولة؛ من وهلذا اعترب بعض الباحثني، أن الثنائية اليت حنن بصددها، ثنائية الدين وا
هل اإلسالم دين أو اليت ال تسمد إشكاليتها من الواقع. ذلك أن السؤال: األسئلة املزيفة ""

، "سؤال مل يسبق أن طرح قط يف الفكر اإلسالمي منذ ظهور اإلسالم حىت أوائل القرن دولة
مي؛ . وإمنا طرح ابتداء من القرن املاضي، مبضمون ال ينتمي إىل الرتاث اإلسال[19ق]املاضي 

زالوا مضمون هنضوي جيد أصوله وفصوله يف النموذج احلضاري األورويب الذي كان العرب وما
                                       

 .32نقد السياسة الدين والدولة، ص:   (1)

      .308نفسه ص:   (2)

   .309نفسه ، ص:    (3)
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واملشاكل " ال تقبل النقل من جمال إىل جمال إال إذا كان  1يصبون إىل حتقيقه يف أوطاهنم".
 .2هناك يف اجملال املنقول إليه ما جيعل عملية النقل تلك مربرة نوعا ما من التربير"

" كان حتويل الدين إىل دولة وابلتايل إخفاقه يف تنظيم وتسيري منابع اإلميان  ولقد
والفضيلة األخالقية، هو الذي أدى  يف الغرب املسيحي وكرد فعل اجتماعي إىل انتزاع 
السياسة من الدين وتركيزها كليا يف الدولة )...( وهكذا صران منيز بني اجملتمع  السياسي 

 3ين".املدين واجملتمع الدي

أما "العالقة بيم الدين والدولة يف املرجعية الرتاثية ]فتتحدد[ يف إطار احلقيقة التارخيية 
التالية: وهي أن اإلسالم ظهر يف جمتمع مل تكن فيه دولة؛ وأن الدولة العربية اإلسالمية 

يب نشأت بصورة تدرجيية ولكن بواتئر سريعة من خالل انتشار الدعوة اإلسالمية وانتصار الن
)صلى هللا عليه وسلم( يف غزواته. وبكيفية خاصة فتح مكة أوال، مث اثنيا من خالل انتشار 

 4".ة واسعةالفتوحات وجناح العرب يف الظهور كقوة عاملية والدخول ابلتايل يف عالقات دولي

مل يكن هناك يف التاريخ اإلسالمي مبجمله "دين" متميز أو يقبل التميز والفصل عن الدولة. و"
مل يكن هناك يف التاريخ اإلسالمي " كما. 5."كما مل تكن هناك قط "دولة" تقبل أن ينفصل الدين عنها

فلم يكن الفقهاء يشكلون مؤسسة  يف أي فرتة من فرتاته، مؤسسة خاصة ابلدين متميزة عن الدولة.
                                       

 .84وجهة نظر، ص   (1)

 .84نفسه. ص   (2)

 .98نقدالسياسة الدين والدولة، ص:   (3)

 .87وجهة نظر، ص:   (4)

 .85نفسه ص    (5)
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]ذات سلطة موازية لسلطة رجال الدين يف التجربة الكنسية؛ من حيث ادعاء العصمة 
تالك احلقيقة وقمع ومنع اآلخر من إبداء الرأي[، بل كانوا أفرادا جيتهدون يف الدين وام

 1ويفتون فيما يعرض عليهم من النوازل أو تفرزه تطورات اجملتمع من مشاكل".

تطرح من زاوية التكامل وليس من زاوية إن مسألة الدين والدولة يف السياق اإلسالمي، 
وهو أمر حيتاج إىل إعادة بناء وجتديد على مستوى الفهم والتصور لطريف الثنائية.  .التقابل

على مستوى التصور أو التمثل مبا جيعل هذا الفهم قادرا  بتحرير فهمنا للدينوذلك من جهة، 
على استيعاب التحوالت ومواكبة التحديت؛ أي أن يكون راهنا ومعاصرا بتفعيل آليات 

من التفسري الواحدي النمطي،  بتحرير مفهوم الدولةيه. ومن جهة أخرى، االجتهاد والتجديد ف
 مبا جيعله قادرا على صوغ منوذجه الذايت الذي يليب احلاجات احمللية ويعكس اختياراهتا.

فنسخ النموذج وتكراره بشكله ورمسه، سواء تعلق األمر بتجربة اخلالفة أو بتجربة 
حباط والفشل ويعمق أزمة احلاضر ويقفز على الشروط أورواب النهضة؛ أمر ال ينتج غري اإل

املوضوعية للتطور. فالشرع اكتفى بكليات وأصول يف بناء الدولة وترك الباقي لالجتهاد؛ 
وتبقى اإلفادة من هذا النموذج أو ذاك يف استيعاب فلسفة التجربة واستلهام أسسها العلمية 

راهن. ذلك ما جسده منوذج دولة املدينة بقيادة واملنهجية خربة لدعم املسار البنائي الذايت ال
النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين من بعده، يف سياق االنفتاح على خمتلف 
اخلربات والتجارب اليت أمكنها إغناء الدولة واإلسهام يف تطوير نظمها املختلفة، دون أن 

                                       
 .85نفسه ص   (1)
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على االستفادة من كل منوذج يشكل ذلك أدىن تعارض مع قيم الدين ومبادئه اليت حتث 
 1إجيايب بناء.

وهكذا يبقى الدفاع عن الدولة من غري دين يف فكران املعاصر، معطال ألهم مكون 
من مكوانت األمن واالستقرار االجتماعي. ومفقرا للدولة من طاقة حيوية بناءة، ومن 

ة للفطرة منظومة قيم وأخالق ال تنضب، ومن معىن وغاية اخللق واالستخالف؛ ومصادم
اليت فطر هللا تعاىل الناس عليها، ومن أشكال متعددة من التضامن والتعاون والتكافل والرب 

 واإلحسان، اليت ال ميكن إجنازها أحسن إجناز خارج مسمى الدين واألجر والثواب.

كما يبقى الدفاع عن دين من غري دولة، إضعافا للدين وتعطيال ألحكامه وشرائعه 
ليت يسهر على تنفيذها ويل األمر؛ وحرماان له من التجدد واملواكبة الزمنية، وقيمه ومبادئه ا

وختلفا عن ركب احلضارة واملدنية. ذلك أن جتدد العلوم الشرعية مرتبط ارتباطا وثيقا بنمو 
 وتطور العمران واجملتمع، إذ مها جمال حركة اإلنسان بدينه.

التكامل بني طريف الثنائية، بدل فلسفة ومن ههنا، تكون احلاجة امللحة إىل بناء 
الذي تغذيه الشعارات واالستعارات املختلفة اليت ال تقدم بني يدي األمة وال تؤخر  التقابل

إال املزيد من االنقسام والتجزئة والفرقة والتنابذ؛ وهي أحوج ما تكون إىل الوحدة والتضامن 
 اهليمنة الكونية. والتآلف والتعاون، أمام التكتالت العاملية ونزوعات

                                       
حيث حتدث عن تطور نظم الدولة اإلسالمية . 2010/  1انظر: حبث يف نشأة الدولة اإلسالمية، الدكتور فاحل حسني. مركز دراسات الوحدة العربية، ط  (1)

. )الديوان والعطاء..( 77منذ العهد النبوي وعهد اخللفاء الراشدين وما بعده. مثال: )دالالت سلطة الدولة بقيادة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم( ص
 .. إخل201( ص. )ضرب العرب للنقد..163. )تنظيم الضرائب..( ص126. )تنظيم التصرف يف األرض..( ص119ص
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غري أن ما قررانه من ضرورة التالؤم بني الدولة والدين، ينبغي أن ينتهي فيه إقناع 
مجيع املخلصني مبختلف مشارهبم الفكرية، إىل أن الدين مقوم إجيايب إنساين ال مثيل له؛ 

إىل ميكن أن يعرقل وال أن يكون مطية ألي نوع من أنواع الفساد. وابإلضافة  وابلتايل ال
منيز يف هذه العالقة ابلدين بني الدولة وجهاز التنفيذ الذي هو هذا املعطى اإلجيايب، ينبغي أن 

احلكومة. فاالرتباط الذي انقشناه يكون على مستوى الدولة، أما احلكومة فهي مدعوة إىل تقدمي اخلدمات 
من مستويت العالقة  ؛ ال تستعمل الدين يف أي مستوىالدينية للمواطنني مع مجلة ابقي اخلدمات

 مع الشعب، ويف أي نوع من أنواع النقاش مع األطراف السياسية األخرى املؤطرة للمجتمع.
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 المحور الثالث:

 استئناف التعريف. الدين والدولة في المرجعية اإلسالمية..

إننا بقدر ما حنسن عرض وتقدمي قيم ومثل وأحكام اإلسالم إىل الناس، بقدر ما 
ليها وعدم صدودهم وإعراضهم عنها؛ فذلك ما كان حيرص عليه النيب صلى يكون إقباهلم ع

هللا عليه وسلم وهو يعرض الدين على القبائل أو يبعث ابلصحابة إىل األمصار. وحقائق 
الدين كلية وجزئية، أصلية وفرعية، عامة وخاصة، كل ذلك ينبغي مراعاته يف تقدمي تلك 

امتة لسلسة الرساالت يف دين اإلسالم واليت جاءت احلقائق. وال شك أن رسالة القرآن اخل
على  كماالت املعاين واملفاهيمتعلن كمال الدين وإمتام النعمة للناس مجيعا، قد تضمنت 

مستوى األحكام والتشريع، وعلى مستوى القيم واألخالق، وعلى مستوى االستخالف 
ر والتدبر الستكشاف والتكرمي... وغري ذلك. إذ ليس أمام العقل البشري إال التفك

مكنوانت هذه الرسالة يف عامل اآليت؛ آيت النص واآلفاق واألنفس. ألهنا العالمات 
اهلادية واملرشدة حلركة اإلنسان يف هذا الكون لليت هي أقوم، كي ال يضل فيشقى أو يستغين 

 .فيطغى، يف عالقته بربه ويف عالقته إبخوانه ويف عالقته ابلكون والطبيعة من حوله

عامل كما يف   عامل شاهدتهوإذا كان القرآن الكرمي شامال مستوعبا لقضاي اإلنسان يف 
، فإن النظر التبعيضي التجزيئي يضر هبذه الوحدة البنائية النسقية فيه؛ ويقدم من مت غيبه

صورا ومناذج وأفكارا ال تعرب حقيقة عن املراد الشرعي وإن محلت نصوصا شرعية. ذلك أن 
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تعامل معه مبنطق اقتناص الشواهد التربيرية، ال مبنطق الشاهد الكلي على البناء هذا النظر ي
 النظري.

من هذا املنظور، نرى أن إشكالية الدين والدولة انطالقا من التصور اإلسالمي هي غري 
ذات موضوع يف سياق التنازع والصراع والتقابل آنف الذكر. ذلك أن اإلسالم اعتقادا 

مؤسس بطبيعته للحيز املدين ومصاحل اجملتمع من خالل أصوله الكلية من جهة، وتشريعا، إمياان وعمال، 
؛ ل حفزه للعقل واالجتهاد على مراعاة هذه املصاحل وتدبريها وفق تلك األصول اهلادية واملرشدةومن خال

 ولقد تواترت أقوال العلماء يف أتكيد اعتبار الشرع ملصاحل العباد يف املعاش واملعاد.
رمحه هللا:" إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف  ابن القيميقول 

واملعاد. وهي عدل كلها ورمحة كلها وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل املعاش 
إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث، فليست 

 1من الشريعة وإن دخلت فيها ابلتأويل؛ فالشريعة عدل هللا بني عباده ورمحته بني خلقه ".
هو بني املصاحل واملفاسد؛ فهي إما تدرأ مفسدة أو  ،ز بن عبد السالمالعودوران الشريعة عند 

وال خيفى أن املصاحل املرسلة أصل من األصول املعتربة بقوة يف املذهب  2جتلب مصلحة.
 اإلمام الشاطيباملالكي، مراعاة ألحوال الناس وظروفهم املتغرية زماان ومكاان. يؤكد ذلك 

                                       
 .4، ص3أعالم املوقعني. ابن قيم اجلوزية. دار اجليل بريوت، راجعه طه عبد الرؤوف. ج  (1)

ملصاحل واملفاسد ويف قواعد األحكام يف مصاحل األانم، العز بن عبد السالم. دار الكتب العلمية بريوت. وابخلصوص اجلزء األول املتعلق ببيان " ما تعرف به ا   (2)
 .تفاوهتما" و"حقيقة املصاحل واملفاسد" ورتبها وأنواعها، وأقسامها العاجلة واآلجلة، واجتماعها وتفرقها، والوسائل املوصلة إليها...اخل
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استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل العباد استقراء ال ينازع بقوله: "واملعتمد إمنا هو أان 
 .1فيه الرازي وال غريه"

التوحيد والعدل واحلرية والشورى واألخوة والتعاون والتكافل وهلذا كانت أساسات ودعامات 
.. وما إليها يف خمتلف اجملاالت؛ روافد اجتماعية معتربة شرعا قبل واإلخالص والصدق والوفاء

وصورة النظام الذي تتجسد فيه. مجاعة أو خالفة أو إمامة أو سلطنة وإمارة أو  شكل
دولة... أو غريها؛ فأي هذه الصور كان أقدر على التحقق ابلقيم سالفة الذكر كان أجدر 
ابلصفة اإلسالمية أو الشرعية. ولو كان لإلطار، جمرُد اإلطار، اعتبار شرعي معني ما أغفله 

أيخذ "مصطلح دولة مفهومه السياسي احملدد يف األدبيات السياسية الشرع وأمهله. فلم 
اإلسالمية إال بعد قرون عديدة على قيام اجملتمع اإلسالمي األول. فقد استخدم علماء 
املسلمني األوائل مصطلح دار اإلسالم أو األمصار، لإلشارة إىل األقاليم التابعة للسلطة 

الفة أو اإلمامة أو الوالية للداللة على اهليئات اإلسالمية؛ كما استخدموا مصطلحات اخل
"بل مل ينضبط ]املفهوم[ انضباطا دقيقا حىت منتصف القرن  2السياسية املركزية لألمة".

الثامن، عندما استطاع عبد الرمحن ابن خلدون أن يطور مفهوم الدولة من خالل دراسة 
معات السياسية املعاصرة له واملتقدمة القاعدة االجتماعية اليت ترتكز عليها السلطة يف اجملت

 3عليه".
                                       

 .6، ص2املوافقات، أبو إسحق الشاطيب. دار املعرفة بريوت، شرح عبد هللا دراز، ج  (1)

. ونذكر 117. ص 1422،  2001ابملغرب  3منشورات الفرقان، ط 44للفكر اإلسالمي، سلسلة احلوار العقيدة والسياسة، لؤي صايف، املعهد العاملي   (2)
 من أهم الكتب اليت تناولت التطور التارخيي للمفهوم كذلك: األمة واجلماعة والسلطة لرضوان السيد. واألمة والدولة للفضل شلق.

 .119 -118العقيدة والسياسة، ص    (3)
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ولقد حتدث القرآن الكرمي عن اخلالفة وعن اإلمامة وعن امللك يف سياق التدبري 
والتكليف والتفويض دون تعيني شكل أو حتديده، بل يعرض لنا سرية من مجع من األنبياء 

رسالة وبني مهام الدولة. بني امللك والنبوة دون أن يشكل ذلك تعارضا وتناقضا بني مهام ال
ومن مث، تبقى الرسالة أعم وأمشل تراعي األساس الصلب الفطري للمجتمع الذي هو التدين؛ 
كما تراعي وحدة ومتاسك وأمن اجملتمع من خالل القيم اليت تزرعها فيه؛ مت أييت شكل 

 ويف " يف االستعمال القرآينالدنياو" النظام الذي حيرس وحيمي تلك االختيارات كلها.
احلديث النبوي الشريف، يف امتدادها ويف مشوهلا واستيعاهبا ملختلف التجارب واحلقائق، 

جعل علماء السنة اإلمامة من الفروع وربطوها ولقد تبقى هي املعادل واملكافئ املوضوعي للدين. 
. ين والدنيا معامبجال الفقه وليس العقيدة؛ أي جعلوا جماهلا العلم العملي املدين الذي يهتم بشؤون الد

عبارة عن خالفة شخص  من األشخاص للرسول  صلى هللا "  وهلذا قيل يف تعريفها أهنا
عليه وسلم  يف إقامة قوانني الشرع و حفظ حوزة امللة على وجه جيب إتباعه على كافة  

وأهنا "محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية  1األمة".
 3وأهنا "خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به". 2عة إليها".الراج

حبيث يكون  الرتابط والتالزم يف منصب اإلمامة بني جمايل الدين والدنياوهذه التعريفات تؤكد 
تالزمهما تالزما مبدئيا ووظيفيا على حد سواء؛ أي من صميم الدين واحلاجة االجتماعية 

                                       
  .121ص 5. ج2002كار لآلمدي. دار الكتب والواثئق القومية مركز حتقيق الرتاث، حتقيق أمحد حممد املهدي أبكار األف   (1)
 .563ص /2املقدمة، ج   (2)

 .5األحكام السلطانية، املاوردي. دار الكتب العلمية بريوت. ص    (3)
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الوحدة واستتباب األمن واالستقرار. يقول ابن خلدون: "وإذا  تقرر  أن هذا  إليه لضمان 
النصب واجب إبمجاع، فهو من فروض الكفاية  وراجع إىل اختيار أهل احلل والعقد  فيتعني  

الرسول وأولي  اهللا وأطيعو  اأطيعو عليهم نصبه وجيب على اخللق مجيعا طاعته لقوله تعاىل: )

وإذا كان عدم إمكان التماثل بني مشول اإلسالم ونظام  1(."55لنساء.()سورة ااألمر منكم
احلكم حيول دون املطابقة بينهما، إذ األخري فرع ممتد عن األول كما هو يف أصله احلديث 

 " من خالل هذه املرجعية.دولة علمانية" )ثيوقراطية( وعن "دولة دينيةعن "
رئيسها إماما معصوما وال أعضاؤها كهنة "، إذ ليس دولة دينيةاستحالة احلديث عن "

مقدسني وال حتتكر العلم واملعرفة ابلدين أو بغريه، وال تكره أحدا على فعل أو اعتقاد.. 
وإذا انتفت عنها هذه الصفات كانت دولة بشرية قائمة على أساس االجتهاد العقلي 

عل البشري والتقدير املصلحي تصيب وختطئ وحتسن وتسيء.. وكل ذلك وارد على الف
النسيب احملتاج إىل النقد واملراجعة والتقومي ابستمرار. ليس هذا يف التجربة التارخيية اإلسالمية 
وحسب، بل حىت شخص الرسول صلى هللا عليه وسلم ميز العلماء فيه بني سنة، أو 
تصرفات، تشريعية وغري تشريعية؛ وذكروا من تصرفاته عليه السالم ما هو تصرف ابلتبليغ 

واعترب  2صرف ابلفتوى وتصرف ابلقضاء وتصرف ابإلمامة وتصرف ابجلبلة وغري ذلك.وت
                                       

 .556ص  2املقدمة، ج   (1)

. 205، ص1الفروق، شهاب الدين القرايف. عامل الكتب )هبامشه إدرار الشروق البن الشاط، وهتذيب الفروق البن حسني املكي(. ج  (2)
الفرق السادس والثالثون الذي خصصه لبيان " الفرق بني قاعدة تصرفه صلى هللا عليه وسلم ابلقضاء وقاعدة تصرفه ابلفتوى وهي 

مة". كما ضبط وفصل ذلك أكثر يف كتابه: اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام وتصرفات القاضي التبليغ وقاعدة تصرفه ابإلما
 واإلمام.
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" الذي كتبه النيب صلى هللا عليه وسلم بعد اهلجرة، دستور دولة املدينةكثري من الدارسني "
دستورا مدنيا مواطنا ينص على حقوق حيدد فيه الواجبات واحلقوق واحلريت والعالقات.. 

 1."واإلثنية وحيرتمهااألقليات الدينية 
" قائمة على استبعاد الدين جزئيا أو كليا عن دولة علمانيةواستحالة احلديث عن "

الشأن العام؛ ألن هذا الدين كما رأينا أتىب طبيعته االنزواء والتنحي. نداء فطري قائم على 
حىت إن  املشاركة والتقومي، ملهم اجلماعة ابلقيم والرموز، وموحد كياهنا وجامع حلمتها.

خصوصا إذا كان احلديث عن  كامنة علمنة ذاتيةالبعض اعترب اجلانب املدين يف الدين 
 التمييز بني الوظائف واملؤسسات، ال القطع احلدي مع القيم واملسؤوليات.

كما حيول اجلانب النسيب االجتهادي يف الدولة دون حتوهلا إىل دينية مطلقة، حيول مشول وهلذا 
 للشأن اخلاص والعام فيها دون حتوهلا إىل علمانية كلية.الدين واستيعابه 

ولقد رأينا كيف أن الكنيسة يف جتربتها التارخيية ملا حاولت التماهي والتطابق مع الدولة عن 
طريق استيعاهبا، أنتجت سلطة استبدادية قمعية ابسم الدين كان يعترب فيها اخلروج عن 

االعتقاد، بل وخروجا عن الدين كله. ومل ينفع معها  الكنيسة مروقا وإحلادا وخمالفة ملقررات
أدى " الذي "ضياع الدولة يف الدينإال الفصل املذكور وهو الذي عرب عن بعض الباحثني بــ"

إىل تفكك االجتماع املدين، وسيادة التمييز والفوضى وزوال القانون وارتداد احلقيقة الدينية 
                                       

وما بعدها. وانظر فيما يتعلق ابلصحيفة  52. ص 2008، 2انظر: اإلسالم والسياسة، عبد اإلله بلقزيز. املركز الثقايف العريب، ط  (1)
وما بعدها. والنظام السياسي  56وما بعدها، وص 45وحبث يف نشأة الدولة اإلسالمية، ص الدستور: الواثئق السياسية حلميد هللا.

 .يف اإلسالم، سليم العوا
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هودية صورة معاكسة هلذه متثلت، حبسب الباحث كما عرفت الي  1إىل فكرة روحية صرفة".
 2" والتحول ابلتايل إىل كيان مستقل ومنعزل".ضياع الدين يف الدولةدائما، يف "
جند يف رسالة اإلسالم جتاوزا كبريا ملنطق الصدام، يتجلى ذلك ابإلضافة إىل ما  إننا

تقدم، يف اشتمال الرسالة على املطالب عينها اليت انتدبت التيارات والتوجهات املختلفة 
الُبعد االجتماعي واإلنساين مع منظومة احلقوق واحلرايت نفسها للدفاع والنضال عنها؛ حيث كان 

، وإن مل تكشف كثري من معامله بعُد. ويكفي أن املالزمة هلا خطااب حموراي يف الرسالةواملسؤوليات 
منثل ههنا مبا أبدع اإلمام الشاطيب الفقيه املالكي يف تصنيفه، خبصوص كليات الدين اليت 

اليت يتحقق  الضرورايت اخلمسجاءت الشريعة حلفظها من جهة الوجود والعدم؛ وعلى رأسها 
د وينعدم بعدمها. واملتمثلة يف )حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال(، بوجودها الوجو 

علما أبن هنالك فروعا و جزئيات مصلحية كثرية مرعية ومعتربة شرعا تندرج حتت كل 
هذا ابإلضافة إىل فلسفة تشريعية نسقية متعلقة ابحلاجيات  3ضروري من تلك الضروريت.

 املتممة للحاجيات.املتممة للضروريت وابلتحسينيات 
كما أن املكانة اليت أعطاها اإلسالم للدنيا، والتقدير الذي مل يكف عن إبرازه لقوى 
اإلنسان العقلية والعلمية، وساحة احلرية يف التدين نفسه، والوعي اجلديد ابلذات والكون 

مداخل واحمليط، أو العالقة اجلديدة بني اإلنسان املستخلف والكون املسخر.. كل ذلك كان 
                                       

 .36نقد السياسة الدين والدولة، ص   (1)

 .64نفسه، ص   (2)

 كتاب املقاصد.  2انظر املوافقات، أبو اسحق الشاطيب. ج   (3)
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مهمة لتأسيس منوذجه االجتماعي املدين وعلومه العقلية والنقلية واملادية على أوسع نطاق. 
فالقرآن مل يقر مبدأ التضحية ابلدنيا لصاحل اآلخرة وال فكرة التضحية ابآلخرة لصاحل الدنيا، وإمنا أقام 

في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسن ربنا آتنا املتمثلة يف قوله تعاىل: )التوازن الوسطي أو احلالة السواء 

وابتغ فيما آتاك هللا الدارة اآلخرة وال تنس (؛ وقوله تعاىل: )199"( )سورة البقرة وقنا عذاب النار

 (.77( )القصصنصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليك
إن األساس الديين للدولة و ضرورة محاية أمنها ووحدهتا االجتماعية، والذي قال ابن 
خلدون بصدده: "إن الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية اليت كانت هلا من 

. هو الذي سنجد بعض الباحثني يستعملون اليوم بدال عنه أو مرادفا له، كلمة 1عددها"
"، فيعطوهنا نفس الوظيفة والدور الذي للدين ويؤكدون أمهيتها يف إليديولوجيااأو" األدلوجة""

اسك واللحمة االجتماعية. فـ"األدلوجة ]حسب هذا االجتاه[ هي ما يستوعبه محاية التم
املواطن ويرتمجه بعد حني إىل والء، فيعطي بذلك ركيزة معنوية قوية للدولة؛ األدلوجة هي 
الوجه األدىن للجهاز. تستطيع وسائل اإلعالم أن تبلور األدلوجة، لكن ال ميكن أن ختلقها 

أدلوجة دولوية، ال بد من وجود قدر معني من اإلمجاع العاطفي من ال شيء. لكي تتبلور 
وهلذا، حسب القول دائما، "ال نقّيم قوة أو ضعف الدولة  2الوجداين الفكري بني املواطنني".

ابلنظر إىل جهازها بل إىل أدلوجتها؛ وكل دولة ال متلك أدلوجة تضمن درجة مناسبة من 

                                       
 .519، ص 2املقدمة، ج   (1)

 .147الدولة، ص مفهوم    (2)
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 1مة".والء وإمجاع مواطنيها، ال حمالة مهزو 
وحسب دراسات يف علم االجتماع السياسي، فإن "الفعل السياسي سواء توشح 
بعقيدة دينية أو مدنية حيتاج ال حمالة إىل حد أدىن من الذاكرة اجلمعية واللغة املشرتكة والقيم 
املقبولة والغايت واملثل العليا. وليس من املمكن للمدنيات أن تنظر بعيون غريها أو أن 

وماهتا املرجعية؛ أن تبدل ذاكراهتا دون أن تفقد ابملقابل وحدهتا األصلية تستبدل منظ
وشوكتها التارخيية. وما ميكن أن يصح إذا صح على النخبة احملدودة، ال يصح على األغلبية 
الواسعة. والثقافات واألدين والعقائديت والنظم الكربى، ليست مصنوعة لفئات حمدودة 

كن أن تكون فاعلة يف حتقيق املدنية وأتمني سري النظام صغرت أو كربت. وهي ال مي
 2االجتماعي إال عندما تكون فاعلة ابلنسبة للكتلة الساحقة ".

فاملراهنة يف اإلصالح والتغيري على القاعدة والعمق الشعيب وعلى األغلبية الغالبة فيه، 
أمر ينبغي مراعاته وأخذه بعني تلك اليت تعرب عن اهلوية واالختيارات الدينية والثقافية الكربى؛ 

االعتبار. فتجارب ومناهج التغيري تفيد أن اإلصالحات األوفر جناحا، هي تلك اليت تلتحم فيها 
 القمة ابلقاعدة وال تنفرد هبا خنبة من غري سند شعيب أو طائفة من الشعب من غري سند شرعي.

  

                                       
 .148نفسه،    (1)

 .21نقد السياسة الدين والدولة. ص  (2)
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 خالصة.

تها وعمراهنا، وإشعاعها العلمي نعتقد أخريا أن انبثاق احلضارة اإلسالمية ومدني
والثقايف األول، إمنا كان بسبب نعمة األمن اليت وفرها اإلسالم؛ وبسبب قيم البناء اجلماعي 
اليت ندب إليها أو أوجبها. وأن قدرة العطاء يف هذا الدين ال تزال كامنة فيه، حتتاج إىل 

والتفاعل يف جماله احمللي ويف جهد وكدح بشري لتفعيلها لتجعله كما كان، قادرا على البناء 
  اجملال الكوين.

أن اململكة الشريفة ابلقيادة امللكية الرشيدة ومبا حباها هللا تعاىل من نِعم، ومبا  ونعتقد
وفقها إىل حسن االختيارات يف جمال الدين )من عقيدة أشعرية وسطية، ومن فقه مالكي 

سنية، ومن إمارة مؤمنني موحدة وجامعة(؛ وإىل  عملي مرن، ومن تربية سلوكية جنيدية
حسن االختيارات يف جمال الدولة )من دميقراطية تعددية، وحريت مسؤولة، ومسار تنموي 
حتديثي، وأتهيل بشري..(؛ مؤهلة بذلك قبل غريها، ألن تضطلع بنصيب وافر من مشروع 

موذج من نفسها لغريها مبا البعث واإلحياء الديين والدنيوي الراشد. ولقد بدأت تعطي الن
تعرفه من إصالحات وإجنازات كربى يف احلقلني معا، وال تزال واعدة ابلعطاء إن شاء هللا 

 تعاىل ما تضافرت اجلهود وصدقت األعمال وخلصت النيات.
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