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جمادى اآلخرة  ١٤٤٠هـ  -فبراير 2019م

بين تسييس الدين وتديين السياسة
قي�س اجله�ضمي
يتناول الكاتب يا�سر قن�صوه يف مقالته «�إ�شكالية الت�سيي�س والتديني -ر�ؤية نقدية يف الفكر العربي املعا�صر» واملن�شورة مبجلة «التفاهم» و�ضع الدين وال�سيا�سة ب�صفتهما املحركني لكثري
من �أن�شطة احلياة ،ويف تداخلهما الكثري يف �أغلب القرارات والأن�شطة الإن�سانية .ويرى قن�صوه �أنه يتحتم علينا �أن نحدد من له الأولوية يف توجيه الآخر .وقد انطلقت النه�ضة العربية
بعد �صدمة احلداثة التي �أ�صابت املفكرين العرب خالل احلملة الفرن�سية على م�صر وكانت هذه النه�ضة مبثابة املقاومة لقوة خارجية «الغرب» ،وقامت هذه احلداثة بال�سعي لالنتقال
من معرفة الكيف عرب الت�أمل �إىل املعرفة التقنوية القائمة على التجريد واملالحظة من خالل العقل.

ويرى الكاتب �أن الغرب تركزت قوته يف نتاجات احلداثة
ولي�س احل��داث��ة نف�سها ،ل��ذا كتب جمموعة م��ن املفكرين
ال �ع ��رب ع ��ن ح ��ال ال �ق ��وة ل ��دى ال �غ ��رب ال ع ��ن ح ��ال الفكر
وامل�ع��رف��ة ،وم�ن��ذ وق��ت ق�صف ال�ط��ائ��رات الإ�سرائيلية عام
1967م بد�أ العرب باتخاذ الغرب خ�صما تاريخيا وانقطعوا
عنه معرفيا ،ف�ل�ج��أوا للما�ضي وال�ت�راث للبحث ع��ن حل
لهذه الإ�شكالية ،فكانت �أطروحتا ت�سيي�س الدين �أو تديني
ال�سيا�سة هما �أطروحتا احلل والإ�شكالية للإن�سان العربي.
فذهب �سيد قطب �إىل � ّأن ال�شفاء من هذه ال�صدمة يكون
ب�ع��زل امل�ف��اه�ي��م امل�ستحدثة يف املجتمع الإ��س�لام��ي وال�ت��ي
حت ��اول تر�سيخ �أف �ك��ار اجل��اه�ل�ي��ة ،وع�ل��ى امل�سلمني ال�ع��ودة
�إىل النهج ال��رب��اين يف معاجلة ه��ذه الق�ضية بحيث تكون
النتيجة ه��و تطبيق ال�شريعة ب��دل ال�شرعية ال�سيا�سية،
لأ ّن ال���ش��ري�ع��ة ت �ل��زم امل���س�ل��م ع�ل��ى ات�ب��اع�ه��ا ق�ب��ل ال�شرعية
ال�سيا�سية ،فهي ت�ستمد �شرعيتها من احلاكمية هلل ،ويرى
قطب ب �� ّأن ه��ذه احل���ض��ارة مل تكن ي��وم��ا «ع��رب�ي��ة قومية»
و�إمن� ��ا ك��ان��ت «�إ� �س�لام �ي��ة ع �ق��دي��ة» ،ف�ك��ان��ت �أي��دي��ول��وج�ي�ت��ه
املتمثلة يف ر�ؤية احلاكمية هلل تفرق بني امل�سلمني و�صارت
معيارا لإميان جماعة ما �أو انعدامه ،كما ت�صل للت�شكيك
يف الهوية الدينية والثقافية للمجتمعات ،فكان حل�ضور
ر�ؤية احلاكمية هلل �أي�ضا بُعد �آخر غري الت�صدي للحداثه
فقط بل ميتد للت�صدي للنزعة القومية العربية ،ويرى
قن�صوه � ّأن قطب يتجاهل ال��وج��ود احل���ض��اري للغرب يف
الع�صر احلديث وي�ضعه يف �إط��ار قيمي ملحاكمته ،فقطب
ي��رف����ض �إج� ��راء م�ق��ارن��ة ب�ين ال�ن�ظ��ام الإ� �س�لام��ي امل�ستمد
من النهج ال��رب��اين وب�ين كل الأنظمة الأخ ��رى ،وي��رى �أن
احلل هنا بالعودة للإ�سالم الأول الذي قامت به احل�ضارة
الإ�سالمية ،و�أن ال�صالح بالعودة للما�ضي وح��ده غا�ضا
طرفه عن احلا�ضر وامل�ستقبل ،و�أنه ميكن ت�أ�سي�س املعرفة
املعا�صرة لهذه احل�ضارة بقيامها على القيا�س الفقهي.
ومن ال�سلطات التي متار�سها الأيديولوجيا علينا حتديد

من��ط ال�ت�ف�ك�ير يف امل�ع�ت�ق��دات والأف �ك ��ار اجل ��اه ��زة ،ف�ه��ي يف
ال��دي��ن حت ��اول �إخ��راج��ه م��ن م�ضمونه ال��روح��ي ،و�إظ�ه��ار
الأفكار واملعتقدات ب�صبغة من التوجه ال�سيا�سي ،وبهذه
الطريقة ت�صبح الأي��دي��ول��وج�ي��ا ال�سيا�سية �أيديولوجيا
دينية ،وبالتايل ن�ستطيع ا�ستخدام هذه الأيديولوجيا يف
حت��ري����ض ال�ع��اط�ف��ة واالن �ف �ع��االت يف اجت ��اه م�ع�ين ،ومثلما
�سعى قطب �إىل ت��دي�ين ال�سيا�سة ع��ن ط��ري��ق ال �ع��ودة �إىل
مناهج الإ�سالم الأول وترك املفاهيم والأفكار امل�ستحدثة
ينطلق ح�سن حنفي �إىل ت�سيي�س الدين عن طريق تثويره
م��ن خ�لال �أيديولوجيا دينية ث��وري��ة قائمة على حماكاة
ل�لاه��وت�ي��ي ال�ت�ح��ري��ر ل�ل�إجن�ي��ل ك�م��ا ي��ذك��ر ال �ك��ات��ب ،فهو
يتخذ م��ن التمييز ب�ين ال��دي��ن وال�ت�راث امل��دخ��ل مل�شروعه
النه�ضوي ،بحيث يحاول الهروب من االتهامات بالت�شكيك
يف العقيدة با�ستخدامه الرتاث مما ي�ضمن لأيديولوجيته
اال�ستمرار ،وهو ي�سعى من خالل ال�تراث بهذه الطريقة
لإ�ضافة م�سحة اجتماعية و�سيا�سية على الأفكار الدينية
بحجة �أن الدين �أ�صبح عِ لما ميكن درا�سته ،ويف جانب �آخر
ي�ق��رر �أن ال��دي��ن ال يقبل �إال مرجعيته ذات�ه��ا وه��و مثايل
ال ميكن �إخ�ضاعه للدرا�سة ،فمن ه��ذا التناق�ض تتجلى
ال���ص��ورة امل�صطنعة للأيديولوجيا امل��ؤم�ن��ة ،حيث ي�صبح
الرتاث حيا متى مت ا�ستدعا�ؤه يف احلا�ضر ،مبعنى �أن مهمة
القائم على ال�تراث حتويله من �أ�سا�سه امل��ادي �إىل �أ�سا�سه
الفكري وال�شعوري ،ويذهب حنفي �إىل ر ؤ�ي��ة ال�تراث من
خ�لال �أيديولوجيته ب��أ ّن��ه جم��رد �أداة فاعلة للتعبري عن
ال�صراع القائم بني احلاكم واملحكومني و�أن املعركة كانت
قائمة بني �أيديولوجيتني «التحرير» و»الرجعية».
� ّإن الت�شريعات الإ�سالمية هي عبارة عن قواعد قام بو�ضعها
العقل بتوجيه م��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ال ��ذي �أع �ط��اه امل�ب��ادئ
العامة ل�صياغة هذه القواعد ،فـ«�إن �أهم خ�صائ�ص قوانني
القر�آن هي مرونة �أحكامها» كما يقول طه ح�سني ،ويعرب
الكاتب عن الت�شريع الإ�سالمي ب�أنه هو اخلط الوا�صل بني

مبادئ الت�شريع الديني وب�ين ال�شرعية �أو امل�شروعية يف
اجلانب الأخالقي ،لكن الإ�شكالية تكمن يف هذه ال�شرعية
ه��ل ميكن �أن يتم توجيهها بالتوجهات الدينية �أو �أنها
تكون فقط خا�ضعة للممار�سة الدميقراطية؟ فريى علي
بن احل��اج على ل�سان حال جبهة الإنقاذ اجلزائرية« :من
بني الأ�سباب التي جتعلنا نرف�ض املذهب الدميوقراطي
�أن الدميوقراطية تقوم على ر�أي الأغلبية ،فمعنى ذلك �أن
ر�أي الأغلبية هو املعيار ملعرفة ما هو عادل ومعقول» و«هذا
احلق ال يرجع �إىل احلاكم �أو ال�شعب ،بل يرجع �إىل علمائه
ال��ذي��ن ي�ع��رف��ون ق��وان�ين االج �ت �ه��اد» ،ل ��ذا ي�ج��ب التفريق
ب ��أن ال�شريعة الإ�سالمية يف امل�ج��ال ال�سيا�سي لي�ست هي
ال�سيا�سة ال�شرعية ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�شرعية الد�ستورية
وال�شرعية القانونية ،فال�شريعة -بح�سب ر�أي الكاتب-
«هي جملة من املبادئ اخلا�صة بال�سلوك واملعامالت التي
ي�شرحها الفقه ويختلف حولها الفقهاء ،وال�شرعية هي
«التوافق �أك�ثر من كونها اتفاقا �أو اختالفا �إنها ال�سبيل
�إىل حتقيق قدر ممكن من العدالة مبفاهيمها ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صاديه والق�ضائيه»  ،فال�شرعية هي
�أداة �إن�سانية يف يد ال�شعب لتحقيق �أهدافهم يف ال�صالح
العامل ،وكذا القر�آن فهو د�ستور �سلوك ال د�ستور �سيا�سية.
ومن وجهة نظري ف�إن هذه الإ�شكالية قائمة على الوعي
املعريف للمجتمع وم��دى انفتاحه لآف��اق الآخ��ر يف ميادين
احل��داث��ة والعوملة ،فالدين ال يتعار�ض مع ال�صالح العام
لقرارات جمموعة ما طاملا تندرج هذه القرارات حتت مبادئ
وقيم �إن�سانية دينية ت�ستفيد من الآخر وحترتمه ،لأن هذا
الأم��ر حتمي للو�صول للوعي الكوين ال��ذي ي�أخذهم �إىل
مراحل من التقدم واحل�ضارة دون امل�سا�س بجوهر الدين
وقيمه ،فال�سيا�سة قائمة على الوعي الإن�ساين و�سلوكه مبا
يخدم جماعة ما ويجلب لها اخل�ير ،بينما الدين ي�سعى
لالرتفاع بهذا ال�سلوك والوعي الإن�ساين لقيم عليا من
الرقي والتح�ضر.
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