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التزاوج الديني وال�سيا�سي :مقارنة بني ح�ضارة الغرب
ودولة الإ�سالم

�أمين البيماين

تلفتي متاماً
ُ
مرحلتي ُم ْ
ْ
يختلف عاقالن على �أ َّن ال َعالقة َب ْي الدين وال�سيا�سة ُمتلفة كل ًّيا يف ن�ش�أتها بني احل�ضارة الغربية وح�ضارة الإ�سالم ..ويف هذا املقال �سننتق ُل بني
َل
يف الن�ش�أة والتكوين والظهور؛ هما :عالقة الدين بال�سيا�سة يف احل�ضارة الغربية ،وحلظة التزاوج الديني وال�سيا�سي عند امل�سلمني .من خالل مناق�شة مقال الكاتب �سيف الدين
مادي -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -بعنوان« :الدين وال�سيا�سة و�أثرهما يف بناء احل�ضارة بني الإ�سالم والغرب».
ال ْر� � ِ��ض وَا���سْ � َت � ْع � َم � َر ُك � ْم ِف�ي� َه��ا» «ه� ��ود»61:؛
املتحدة ،مفاده �أ َّن القطيعة بني الدين وال�سيا�سة غري وجيهة ،و�أ َّن امل�سيحية ي�ق��ول ت �ع��اىلُ « :ه� � َو �أَن ��� َ�ش ��أَ ُك��م ِّم � َن ْ َ أ
عالقة الدين بال�سيا�سة يف احل�ضارة الغربية:
ً
قامت الإمرباطورية الرومانية قبل امليالد كح�ضارة �شاخمة مُهابة ب�سبب هي من �أن�ش�أ ذلك النظام ال�سيا�سي كامال.ولكن كان خلفهم �أوجي�ست كونت و»ا�ستعمركم» �أي �أمركم بعمارتها.
ْ
قوتها وام�ت��داد ن�ف��وذه��ا ،وال��دار���س لتاريخ ه��ذه احل���ض��ارة ي ُ�لاح��ظ ارتباطاً الذي قاد تيار نقد �أن�صار الرجوع للم�صاحلة واملذكورين �آنفاً ،حيث ر�أى �أ َّن وهنا ..ن�ستطيع �أن نقول �إ َّن عرب احلجاز مل يعرفوا معنى الدولة وال�سيا�سة
نوعاً ما -بني الدين وال�سيا�سة؛ فكان الإمرباطور بذاته ُت�سند �إليه الألقاب الفل�سفة امل�سيحية مل تعُد تتنا�سب مع املرحلة اجلديدة من احلياة ،والتي �إال م��ع ب��زوغ جن��م الإ� �س�لام ،وظ�ه��ور جمتمع امل�سلمني يف مكة وامل��دي�ن��ة ،ثمالإلهية؛ مثل�« :أغ�سط�س» وال��ذي هو لقب ال ي َ
ُعطى �إال للآلهة ،وبالتايل حتتاج �أذها ًنا �صافية وقدرة كبرية على التفكري؛ لذلك �ساعدت فل�سفة كونت ح��ان� ْ�ت اللحظة لإك �م��ال لبنة ذل��ك املجتمع بتخطيط نظم ح�ي��اة امل�سلمني
ف�إ َّن النفوذ ال�سيا�سي �أجرب العامة من النا�س على احرتام الدين و�شرعيته على زعزعة العالقة الدينية وال�سيا�سية مرة �أخرى ،وانت�شرت �أفكاره ب�شكل م��ن ال�شريعة وف��ق الآي ��ات والأح ��ادي ��ث ال�ت��ي مل تقت�صر على ال��روح��ان�ي��ات،
ب��ا �أَن � َز َل َّ ُ
آ�ن��ذاك .ول�سوء احل��ظ ،وخ�لال ف�ترة وجيزة بعد ذل��ك ،ب��د�أت �أفكار فال�سفة كبري يف فرن�سا و�أمل��ان�ي��ا وبريطانيا؛ حيث وج � ْ
�دت ُم�ن��اخ�اً مُنا�سباً للتكاثر ،بل طالتها لتعاليم احلكمَ « :و�أَنِ احْ ُكم َب ْي َنهُم ِ َ
الل» (امل��ائ��دة،)49:
َ
َّ
�رت رُوح��ان�ي��ات ال���ش��رق الأو� �س��ط والأق���ص��ى ،لتظهر العلمانية واملارك�سية...وغريهما من التوجّ هات التي تدعو لف�صل وطاعة و ّ
يل الأمر« :يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذي َن �آ َم ُنوا �أَ ِطيعُوا الل َو�أَ ِطيعُوا الرَّ�سُ و َل َو�أُ ِول
الإغ��ري��ق تظهر ل�ل�ع��امل ،وان�ت���ش� ْ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
و�صلت احلمالت التب�شريية ال�سيا�سة عن الدين ،و�إحالل العلم حمل الكني�سة.ورغم هذا ُّ
التدخل الكبري،
ال ْم ِر ِمنكمْ» (الن�ساء ،)59:والإ�صالحَ « :و�أ�صْ لِحُ وا ذ َات َب ْي ِنكمْ» (الأنفال،)1:
أ
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بامل�سيحية �إىل روم ��ا ،حيث �أدرك ��وا ب��دء ن�ف��ور ال�ن��ا���س م��ن الوثنية القامتة
الَر ِْ�ض َب ْع َد �إِ�صْ َل ِحهَا» (الأعراف ،)56:وال�شورى:
واالجتاه للم�سيحية.جاء امل�سيح -عليه ال�سالم -بتعاليم امل�سيحية الإن�سانية �س�أم الغرب بعد ذلك من و�صاية الكني�سة على الدين والفكر وال�سيا�سة؛ �إال الإف�ساد« :و ََل ُت ْف ِ�س ُدوا ِف ْ أ
النابذة لأوه��ام الوثنية؛ وذل��ك من حيث اح�ترام الإن�سان ،وتوجيه طاقاته �أ َّن الغرب مل ي�ستطع �إزاحة الفعل ال�سيا�سي مل�ؤ�س�سة الكني�سة ،ورغم املناداة « َو�أَ ْم ُر ُه ْم ُ�شورَى َب ْي َن ُهمْ» (ال�شورى ،)38:والكثري من ال�ضوابط؛ مثل :ال�سعي
وحياته ملحبة اهلل والإن�سان ،وال�سعي للعمران والإ�صالح ون�شر ال�سالم على بالعلمانية واملارك�سية� ،إال �أ َّن ف�صل الدين عن الدولة يف �أغلب الدول -لي�س للمال والبنون ،وحفط حقوق النا�س ،وح�سن اجل�يرة ،واح�ترام الوالدين،
الأر�ض؛ وبالتايل تفاعلت �شعوب الإمرباطورية الرومانية مع هذا اخلطاب تعميماً -مل يحدث والدالئل كالتايل:
وحماية ال ��ذات ،وح��ري��ة ال�ف��رد.وب�ه��ذا؛ وم��ع �أو��ض��اع ال�ع��رب �آن ��ذاك واملحيط
واعتنقته ،ليحدث الوئام بني امل�سيحية والدولة الرومانية؛ حيث �أنقذ الدين  -1ا� �س �ت �غ � َّل��ت احل �ك ��وم ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة اخل �ط ��اب ال ��دي �ن ��ي يف ب �ن ��اء ال�ن�ظ��ري��ة اجليو�سيا�سي؛ فقد ر�أى العرب �ضرورة تكوين الدولة ال�سيا�سية ،و�أ�صبح
هذه الإمرباطورية من االنهيار ،و�أمدَّها ب�أيديولوجيات جديدة ،وحتى مع اال�ستعمارية ،واعتربت �أ َّن الدين امل�سيحي والكني�سة رافدان مهمان لل�سيطرة التحوُّل للإ�سالم لي�س مطلباً دينيًّا فح�سب ،بل �سيا�سيًّا �أي�ضاً ،والدليل �أ َّنه
انهيار الإمرباطورية فيما بعد وتعدُّد الكنائ�س والت�أويالت الالهوتية؛ فقد على ال�شعوب.
عندما قوي �أمر امل�سلمني وكوَّنوا قوة �سيا�سية متينة توافد النا�س والقبائل
َب ِقيت امل�سيحية تلعب الدور الأ�سا�سي يف تكوين ُهوية الإن�سان الأوروبي منذ � -2إ�سقاط جمموعة دينية بريطانية للم�شروع احلكومي امل َّتجه للعلمنة للدخول فيه.لذلك؛ ف ��إ َّن ال�ث��ورة املرتبطة مبحمد -عليه ال�سالم -غ َّ�يرت
ذلك الوقت ،ومل َير َْ�ضخ الأوروبيون لفكرة ف�صل الدين عن ال�سيا�سة .ومبا الكاملة يف ت�سعينيات القرن الع�شرين.
من �شكل احلياة ،و�أ�س�ست دولة فتية حتوَّل فيها الوالء من القبيلة للدولة،
�اءت من �أج��ل �سيا�سة الإن���س��ان؛ فال ُيكن �أن يُبنى املنظور  -3ارت �ب ��اط ب�ع����ض ال ��دول ب��دي��ان��ات ُت�ب�ن��ى ع�ل��ى د��س��ات�يره��ا ال��ر��س�م�ي��ة مثل فجعل للدولة عا�صمة �سيا�سية ،واعتمد �أهم مركز ح�ضري �آنذاك (املدينة)
أ� َّن امل�سيحية ج� ْ
ال�سيا�سي مب�ع��زل ع��ن ال��دي��ن ،وح�ي��ث �إ َّن امل�سيحية ه��ي ال��دي��ان��ة ال�ت��ي ي��زداد الكاثوليكية يف مالطا و إ�م��ارة موناكو ،والأورثوذك�سية يف اليونان وقرب�ص ،يف �إن�ع��ا���ش الن�شاط ال�سيا�سي وم��راق�ب��ة امل��راك��ز واحل ��دود الإداري ��ة .كما ب��د�أ
فيها توجُّ ه الإن�سان نحو احلياة والعامل؛ فقد َب ِقيت الكني�سة الكاثوليكية والكني�سة ال�ل��وث��ري��ة يف ال ��دامن ��ارك وال�ن�روي ��ج ،ن��اه�ي��ك ع��ن مت����سُّ ��ك ال�غ��رب بتجهيز م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�أعمدة الدولة كاجلي�ش ومراكز الق�ضاء
والدين امل�سيحي هما الرَّافدان الذان يرفدان ال�سيا�سة واحل�ضارة مبزيد من ال�شديد بدول «الفاتيكان» وتقدي�سها ،واعتبارها عا�صمة الكثلكة يف العامل .وبيت املال ،وفر�ض احرتام الدين و�ساعد الفقراءُّ .
كل هذه الإجنازات ميَّزت
احليوية والأخالق واحلياة يف النفو�سَ .بيْد �أ َّن العالقة بني الدين وال�سيا�سة  -4ال� �ن ��زوع امل� �ت ��درِّج يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم ��ري �ك �ي ��ة م ��ن ال�ع�ل�م�ن��ة �إىل حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -ودين الإ�سالم عن من �سبقوه؛ حيث تبلورت
ْ
اكتملت على
بد� ْأت بالفتور يف القرن ال�سابع ع�شر امليالدي؛ وذلك جرَّاء فل�سفات خمتلفة الدميقراطية ،ال�سيما مع ع��دم ق��درة «الكوجنر�س» على فر�ض �أي دي��ن �أو معه فكرة «الدولة».وهكذا ..كان ديدن اخللفاء الرا�شدين؛ حيث
عب عن ذلك �أمثال باكون منع ممار�سة دين �آخر.
�أيديهم �أحوال الدولة يف البيعة والعدل وامل�ساواة ،وكان هذا التزاوج الديني
ْ
نادت باالنف�صال عن الدين والتوجُّ ه للعلمانيةَّ .
يف فل�سفة العلوم ،ونيون يف فل�سفة الطبيعية ،ول��وك يف فل�سفة الفكر .ثم �� -5ش��ارك يف �صناعة احل��داث��ة الغربية رج��ال دي��ن ب ��رزوا ك ��روَّاد للإ�صالح وال�سيا�سي �أ�سا�س ازده��ار احل�ضارة الإ�سالمية منذ ع�صر النبي حتى بد�أت
ج��اءت توجيهات وان�ت�ق��ادات فولتار ورو��س��و...وغ�يره��م للدعوة �إىل التحرر الديني مثل (الربوت�ستانتيني) يف النه�ضة الإيطالية.
بالتدهور يف �أواخر حكم الدولة العثمانية ،وتردِّي �أو�ضاعها يف القرن ال�سابع
من التعاليم واالعتقادات امل�سيحية .ودفعت هذه الفل�سفة �إىل بلورة �س�ؤال حلظة التزاوج الديني وال�سيا�سي عند امل�سلمني:
ع�شر ،و�ضعف الفعل احل�ضاري للم�سلمني ،ال �سيما بعد دخول �أقطار مهمة
النقد لدى كانط يف كتابه «الدين يف ح��دود العقل فقط» .وهيجل ،ودافيد �أ َّم ��ا النقطة امل�ح��وري��ة ال�ث��ان�ي��ة يف ه��ذا امل �ق��ال ،ف�ه��ي حل�ظ��ة ال �ت��زاوج الديني من العامل الإ�سالمي حتت ال�سيطرة الغربية؛ مثل� :سيطرة الهولنديني
هيوم ،وك��ارل مارك�س؛ حيث �ساعدته هذه الفل�سفات على زعزعة وحماولة وال�سيا�سي يف الإ� �س�لام؛ فالو�ضع ُهنا ُمتلف مت��ام�اً ع��ن �أوروب ��ا؛ حيث �إ َّن على �إندوني�سيا ،والربيطانيني على م�صر والهند ،والفرن�سيني والإيطاليني
هدم العالقة بني الدين وال�سيا�سة؛ للدرجة التي قال فيها الباحث الفل�سفي الدين وال�سيا�سة (ال��دول��ة) مل ي�سبق �أحدهما الآخ��ر ،و� َّإن��ا َ�شهِدا تالحماً على �شمال �إفريقيا وبالد ال�شام.وختاماً؛ بعد هذه الرحلة ال�شائقة ،فقد عاد
أ�ن��دري��ه كري�سون�« :إ َّن فل�سفة ال�ق��رن الثامن ع�شر فل�سفة ه�دَّام��ة �إىل ح ٍّد ومن�وًّا مُزدهراً يف الوقت ذات��ه ،قوامه تعاليم الإ�سالم ال�سيا�سية واحلياتية الإ�سالم لي�صبح مو�ضوع اهتمام ليلعب دور الريادة ،ورغم الت�أثري النف�سي
ال�صمود مثل اعتبارها «العمل التي ن��ادى بها.جاء الإ��س�لام بتعاليم �سمحة وفل�سفة جديدة ت�ش ُّد على يد واالج�ت�م��اع��ي واالق�ت���ص��ادي وال�ف�ك��ري لال�ستعمار ال�غ��رب��ي؛ �إال �أ َّن امل�سلمني
ْ
كبري»!!ولكن للم�سيحية قوَّة �ساعدتها على ُّ
ع �ب��ادة» ،ناهيك ع��ن احتوائها عنا�صر ب�ق��اء احل���ض��ارة وا��س�ت�م��راره��ا؛ وه��ي :الإن�سان بالتخ ُّل�ص من ظلمات اجلهل والفقر والعن�صرية والف�ساد
والتكب؛ بحاجة ملوقف نقدي جاد جتاه �أو�ضاعهم وفرقهم الدينية ،ثم وجود قيادات
ُّ
ْ
الإمي ��ان ،والأم ��ل ،وال �ق��وة ،والأخ�ل��اق .ث��م ظ�ه��ر ت�ي��ا ٌر ج��دي� ٌد ب�ق�ي��ادة �أم�ث��ال حيث
ا�ستطاعت الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية �إقناع الب�شر بتمام َت ِعي �أهمية التزاوج ال�سيا�سي والديني ولي�س التخ ِّلي عن الدين يف التحديث
َّ
�شاتوبريان يف كتاب «عبقرية الديانة امل�سيحية» ،وروبريدي المنيه يف كتابه ه ��ذا ال ��دي ��ن ،و�أن اهلل ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل خ�ل��ق الإن �� �س��ان و�أوج� ��ده ع�ل��ى ه��ذه ال�سيا�سي احل��ايل؛ ملا ميلكه من قوَّة ومرونة ودميومة يف ن�صو�صه املتعلقة
َالن ��� َ�س �إِ َّل ِل� َي� ْع� ُب� ُدونِ » بال�ش�أن ال�سيا�سي ،مع وجود نظام عقلي يقوم على منظور اجتهادي ،ويراعي
«حم��اول��ة لبحث الالمباالة يف �أم��ور ال��دي��ن» ،حيث ع َّ�بروا عن تعجُّ بهم من الأر� ��ض ليعبده يف امل�ق��ام الأولَ « :و َم ��ا َخ�لَ� ْق� ُ�ت ْ ِ
ال � َّ�ن و ْ إِ
التيار ال��ذي يحاول �إق�صاء امل�سيحية من احلياة االجتماعية وال�سيا�سية( .ال��ذاري��ات ،)56:ثم يف املقام الثاين :عمارة الأر���ض والعمل ال�صالح فيها؛ املتغريات والثوابت يف حلظة ما بعد احلداثة.
ن�ش�أ هذا التيار يف فرن�سا ،ثم امت َّد لإيطاليا ،وبريطانيا ،و�أملانيا ،والواليات حيث �إ َّن العمارة واجبة على الإن�سان ولي�ست نافلة يقرر عملها �أو تركها.
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