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شعبان ١٤٤٠هـ  -أبريل ٢٠١٩م

موقع الدين أمام السلطة عند ناصيف نصار
ناصر الكندي
قبل ال�شروع يف احلديث عن مقال نبيل فازيو «الدين يف حدود ال�سلطة» املن�شور يف جملة التفاهم ،ينبغي التنويه �إىل �أنَّ مو�ضوع عالقة الدين بال�سلطة يف العامل
الإ�سالمي مل ُيطرح �إال يف بداية االحتكاك بالآخر� ،أي يف بداية اال�ستعمار الأجنبي للأرا�ضي العربية حيث كان معظمها خا�ضعا للإمرباطورية العثمانية يف القرن
التا�سع ع�شر .ومل تكن الدعوات يف تلك الفرتة لتهتم كثريا باجلانب ال�سيا�سي ب�سبب �ضرورة التخلّ�ص من امل�ستعمر �أو ًال ،وثاني ًا �إعادة التوازن للعقل العربي مع
موجات احلداثة القادمة من الغرب بني م�ستقبل وطارد ملبادئها .وعند انح�سار اال�ستعمار يف القرن الع�شرين ،بد�أ التنظري ال�سيا�سي يتخذ م�سار ًا �أكرث ت�أ�صي ًال وفهم ًا
من املرحلة ال�سابقة له .فكان �أن ظهرت تيارات ي�سارية و�إ�سالمية وعلمانية ع�سكرية حتاول �أن جتد بديال للفراغ ال�سيا�سي الذي خلفه اال�ستعمار .وبعد �إخفاق
العلمانية الع�سكرية بعد نك�سة حزيران عام 1967م انق�سم العامل العربي بني تيارين �سيا�سيني :الإ�سالم الي�ساري والعلمانية.

ينتمي ال�ف�ي�ل���س��وف ال�ع��رب��ي ن��ا��ص�ي��ف ن���ص��ار �إىل الفئة
ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ،وامل�ق���ص��ود ه�ن��ا بالعلمانية لي�س بالت�أكيد
العلمانية الع�سكرية ،و�إمنا علمانية قائمة على الف�صل
ب�ي�ن ال ��دي ��ن وال ��دول ��ة وف � ًق ��ا ل�ف�ل���س�ف��ة ت �ن��وي��ري��ة �سيتم
�إي�ضاحها الحقًا .وي�شري الكاتب نبيل فازيو «�أن ن�صار
مل يح�سب نف�سه  -يف فل�سفته ال�سيا�سية  -م��ن زم��رة
ف�ضل �أن ّ
فال�سفة الدين ،بل ّ
يطل على الدين من زاوية
تفكريه يف العلمانية وفل�سفته يف ال�سلطة» .ويتناول
فازيو فل�سفة ن�صار عرب كتابه «منطق ال�سلطة» وذلك
م��ن خ�لال �أرب�ع��ة حم��اور رئي�سية -1 :فل�سفة ال�سلطة
و� �س ��ؤال ال��دي��ن -2 .يف خ�ل� ِّو ال��دي��ن م��ن نظرية ال��دول��ة
وال�سيا�سة -3 .يف نقد ال��دول��ة ال��دي�ن�ي��ة -4 .ال��دي��ن يف
الدولة وم�شكلة العلمانية.
ي���س�ت�ع��ر���ض ف ��ازي ��و يف امل �ح ��ور الأول «ف�ل���س�ف��ة ال�سلطة
و�س�ؤال الدين» عن ماهية ال�سلطة عند ن�صار وطابعها
الرتكيبي وا�ستدعائه لفال�سفة ال�سيا�سة القدامى مثل
امل� ��اوردي واب ��ن خ �ل��دون وه��وب����س ورو� �س��و وك��ان��ط ول��وك
وهيجل وغريهم .ويع ّرف ن�صار ال�سلطة على «�أنها حق
يف الأم��ر� ،أو هي ب��الأح��رى :احتكار له ُيعطي ل�صاحبه
م�شروعية لإ�صداره الأمر انطالقاً من الت�سليم ب�ضرورة
خ�ضوع امل�أمور ،فهي �إذن جدلية �أمر وطاعة بني احلاكم
(الآم��ر) واملحكوم (امل�أمور) مدارها االع�تراف» .ويقوم
ن�صار يف كتابه «منطق ال�سلطة» بف�صل ال�سلطة عن
ال�سيطرة وعن القهر وك�شف طابعها الإن�ساين وات�صالها
امل��اه��وي بالعدالة .وال يقبل ن�صار �أي مقاربة �سيا�سية
ذات طابع �إن�ساين و�سلطة للدين؛ وذلك لأ َّن الأخرية ال
متلك مفهوماً عن ال�سيا�سة بل هو مفهوم ثيوقراطي
يق�ضي على �أب�سط مقومات ال�سيا�سة من تعددية وحرية
واختالف.
�أما يف املحور الثاين «يف خلو الدين من نظرية الدولة
وال�سيا�سة» ،ف ��إنّ ن�صار ي�ق��دم نف�سه كفيل�سوف ولي�س
كمثقف مثل ال �ع��روي� ،أي �أن ��ه ال يف�صل ال�سيا�سة عن
الدين �إال من وجهة نظر فل�سفية .ومل يقدم ن�صار وجهة

نظر فل�سفية ع��ن ال��دي��ن مثل ك��ان��ط ،و�إمن ��ا م��ن وجهة
نظر ال�سيا�سة وعالقتها بالدين ،فهو يقول ب�أ�سبقية
ال�سلطة على الدين ،و�أن الدين حاجة طبيعية للإن�سان
مثل ال�سلطة ،وال يف ّرق ن�صار بني الدين وال�سلطة وفق
حالة ماهوية بل معرفية ،ويرجع التفريق �إىل العقل،
والعقل يقول �إنه لي�ست امل�شكلة ب�أ�سبقية ال�سلطة على
الدين ،امل�شكلة �أن الدين بطبيعته يفر�ض مقبولية على
معتنقيه يف الدخول �إىل ال�سيا�سة ،وهي لي�ست م�شكلة
فردانية بل جماعية.
وي�شري فازيو يف املحور الثالث «نقد الدولة الدينية»
�إىل �أن طبيعة ال��دول��ة ال��دي�ن�ي��ة ع�ن��د ن���ص��ار ه��ي نبذها
ل�لاخ�ت�لاف ،وال ي��وج��د م��ا ي�سمى بالـ«ت�سامح» الديني
وي��رف����ض ن���ص��ار ه��ذا امل�صطلح ،ف�ه��و ي�خ� ّف��ف م��ن وط ��أة
اال�ستبداد ولكنه ال يلغيه .وي�ف� ّرق ن�صار ب�ين «ال�ع��دل»
الديني وال�سيا�سي� ،إذ �إن العدل الديني يتع ّلق بحقوق
متعالية على الإن�سان ،لكنه ال ينكر �أن هناك نوعا من
التداخل بني ال�سلطة الدينية وال�سيا�سية �إذ من ال�صعب
ف�صلهما .وه��و هنا ي�ح��اول و��ض��ع حت��ال��ف د��س�ت��وري من
خ�ل�ال ت���ش��ري��ع ��س�ي��ا��س��ي ُي �ق � ّر �أن الأخ �ل�اق يف الت�شريع
� �ض ��رورة .وي�ت�ح� ّرر ن���ص��ار م��ن ت ��زاوج ال��دي��ن بال�سيا�سة
خا�صة يف الت�ضليل القائل �إن ال�سلطة حار�سة للدين،
فالدين -عند ن�صار -يحر�س نف�سه بنف�سه دون حاجة
للحماية ال�سيا�سية.
وي�ؤ ّكد ن�صار يف املحور الرابع «الدين يف الدولة وم�شكلة
العلمانية» ب�أ َّن العلمانية �ضرورة وفقاً لتاريخها الكوين،
وي �ج ��ب ع �ل��ى ال �ع �ل �م��ان �ي��ة �أن ت �ن �ظ��ر ل �ل��دي��ن م ��ن خ�لال
تاريخ ّيته ولي�س على �أن��ه جتربة روحية حتجب عنا ما
يعرفه من تطور تاريخي ،ويكون ذلك بتكري�س العلوم
الإن�سانية والتاريخ والفل�سفة ملعرفة الدين وتطوره.
وعليه ،هناك مفهومان للعلمانية :الأول مبعناه ال�ضيق
يف �شقه ال�سيا�سي ،والثاين مبعناه الوا�سع التنويري� .إال
�أن هناك رهاناً غري حم�سوب ب�ش�أن بقاء الدين يف موقعه
عند درا�سته وفقاً للعلوم الإن�سانية والفل�سفة� ،إذ �سيجعل

الدين حتت جمهر العقل ال��ذي رمب��ا لن ُيخرج الدين
حتماً من الف�ضاء العلماين فح�سب ،بل �إىل مالحقته!
فها هو ن�صار يقول يف منطق ال�سلطة�« :إذا كان املفهوم
ال�سيا�سي للعلمانية يقت�صر على حت ّرر الدولة و�أنظمتها
وم�ؤ�س�ساتها م��ن اع�ت�ب��ارات ال��دي��ن وم��ذاه�ب��ه ،و�إذا كان
املفهوم التنويري للعلمانية يقت�صر على حترر العقل يف
مقاربته للحقيقة من الر�ؤية الدينية للكون والإن�سان،
ف�إ ّنه من املنطقي �أن تكون العلمانية يف جملتها خروج
الإن�سان من هيمنة الدين على حياته �إجماال من خالل
الهيمنة ع�ل��ى ح�ي��ات��ه ال�ف�ك��ري��ة /العقلية وال�سيا�سية،
ولي�ست �أكرث من ذلك».
يختم نبيل فازيو املقال ب��أن نا�صيف ن�صار -وب��دون �أن
يق�صد  -ع ّبد الطريق �إىل بوادر فل�سفة عربية يف الدين
ذلك �أن ن�صار مل يقم بالف�صل بني الدين وال�سيا�سة ،بل
قام باملزاوجة بينهما خا�صة يف فكرة التحالف الد�ستوري
بني ال�سلطة والدين من خالل الأخالق الت�شريعية� .إال
مت�سكه الفل�سفي يف بناء ت�ص ّور
�أن فازيو ي�أخذ على ن�صار ّ
ّ
وتق�شفه يف االنفتاح على تخ�ص�صات
للدين والعلمانية
ع�ل�م�ي��ة �أخ� � ��رى .و�أخ � ��ذ ع�ل�ي��ه �أي �� �ض �اً ت �� �ص � ّوره احل�ت�م��ي
والكوين للعلمانية الذي كان يت�سم بالطابع العقائدي
والدوغمائي.
يف احلقيقة ،مل يكن ن�صار املفكر العربي الوحيد الداعي
خ�صو�صا يف ال�ث�ل��ث الأخ�ي�ر م��ن ال�ق��رن
�إىل العلمانية
ً
املا�ضي ،فقد كان معه مفكرون �آخ��رون مثل ف�ؤاد زكريا
وف ��رج ف ��ودة وع�ب��د ال��وه��اب امل���س�يري وج ��ورج طرابي�شي
وغريهم� .إال �أن ن�صار مل يواجه الدين بلغة حازمة مثل
ف�ؤاد زكريا وفرج فودة وطرابي�شي ومل يرتاخ عنه �أي�ضا
مثل حممد عابد اجلابري وح�سن حنفي الذين ا�ستبدال
مب�صطلح العلمانية «املدنية» وذلك بعدم وجود كني�سة
ل ُتف�صل ع��ن ال��دول��ة مثل ال�ظ��روف امل�سيحية الغربية.
و�إمن��ا قام بتحديد املفاهيم ونقطة االلتقاء واالف�تراق
بني ال�سلطة والدين وفق ف�ضاءاتهما الطبيعية.
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