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 مدخل:

إشكالية الدين والسياسة   الحادة التي دار حولها الصراع السياس ي في أعقاب الربيع العربي تأحد اإلشكال 

، إذ سررعا  ارا أدا الار اع عمرم االارظ الالرام السياسر ي الر إ ى شركل إ رم -أو اإلسالم والسياسة بشكل أدق -

فري بعرد دوا الررورات العربيرة، -بري  ووسري  -القوا اإلسالاية والعلمانية استعار الستقطاب السياس ي بي  

تعطيللل مسللالت التحللر  مللن ولررت .قتصررر الاتررالب السررل ية لهرر ا الصررراع والسررتقطاب عمررم  ارررل اصررر و.ررو   

وهررو اررا أعطررم الررالت القدىمررة  االسللتبداد وارحللراا مسللا  النللراي مللن يو إ/ى لللوييى إيلل  إسللالم /علما  

ن يجررررة  تعميللللن االراسللللامات امل تمعيللللةالفرصررررة للتقررررا  امنفررررام وااررررتالب  اررررام اى ررررادرة، بررررل  عررررد  ا إ ررررم 

وصوا الصراع والتصدع ان الاخب ليمتد طوليا إ م اىجتمع ككل  إضافة إ م ذلك، فإ  ه ا الصراع أعطم 

ن السررتاقاوات امهررت، وررري ارافعررة امفكررار، ونقررد الرر ات، القرروا اإلسررالاية والعلمانيررة ال رهعررة للهررروب ارر

 ، ليرفع الجميع شعار "ل صوت يعلو فوق صوت اىعركة" 1و.طوير البرااب، وبااء القدرات

اااولة فد الش  اب في أحد الجوانب امساسية له ه اإلشكالية،  وفي ظل ه ه امفواء، فإنه ان الضرورإ 

م  أإ اوتررررراب ىتعااررررل اررررع الرررردىن عمررررم أنرررره  ،لللللدين واأليللللديولوجيا السياسلللليةالتمياللللف املفللللا يم   للللان ا وررررري

 األيللللللللديولوجيا اإلسللللللللالمية بعرررررررردها ن تقررررررررل إ ررررررررم دراسرررررررة حالررررررررة 2.لقاليرررررررا أىرررررررردىولوفيا سياسررررررررية ىكررررررررو  اضررررررررلال،

لا تهري  ما هي؟! وكيف  شأت؟ ولم؟ و ل هلي أيلديولوجيا واحلدت أم أيلديولوجيات متعلددت؟)اإلسالاوية(، 

 في ه ه القضية   اإلشكاليات املرتبطة  تداخل املفا يم  ء الضوء عممإ م إلقا

 الدين وأشباه األديان السياسية:

كيرررررف نصررررراف  :، أو بمعنررررر    ررررررإشلللللكالية تعريلللللف اللللللديناإلشرررركالية امو رررررم التررررري نفترررررتظ   رررررا هررررر ا ال اررررر  رررررري 

ه اإلشركالية ل  عرود فقرل إ رم هر  ؟االواة ان اىعتقدات وامفكار والسلوب عمم أن ا . تمري لللراهرة الدى يرة

 عرررردد التعريفررررات الترررري .ارررراوا أ  .صررررف الرررردىن، بررررل أىضررررا إ ررررم ظهررررور عرررردة ظررررواهر افتماعيررررة .اررررا ي الرررردىن 

 ، أو أش اه امدىا  Pseudo-religionو.صاف أحيانا عمم أن ا أدىا   اذبة 

                                                                    

London: Penguin group, 2012), 93.(The Arab awakening: Islam and the new Middle EastTariq Ramadan, 1 

2Rhys H. Williams,“Religion as Political Resource: Culture or Ideology?”,  Journal for the Scientific Study of Religion 35, 4 

(1996):373 
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اااولررة لوضررع  دوا د تللايلو فيعر لله إباعت رراره "اإلىمررا  بكالاررات روحيررة" كمررا   الللدين رعللريا فللي حللده األد لل 

لكررن هرر ا التعريررف يشررترب فيرره اررع اللرراهرة الدى يررة   3إطررار عررام يشررتمل عمررم  افررة .جليررات اللرراهرة الدى يررة

، إيميلل دو كلايمأاا  عريف  بعد اللواهر ام را  السحر ارال وال إ ىتضمن اإلىما  بمرل ه ه الكالاات،

ا، فهررررو أ  "الرررردىن هررررو اجموعررررة ا سرررراندة اررررن العتقررررادات والرررر إ يعررررد اررررن أشررررهر التعريفررررات فرررري هرررر ا اىجررررا

وامعمررررراا، اىتعلقرررررة بامشرررررياء اىقدسرررررة   اعتقرررررادات وأعمررررراا .وحرررررد أ. اعهرررررا فررررري اجتمرررررع رو ي اعاررررروإ يسرررررم  

بعرررردا   رررررا للرررردىن، وهررررو .ميرررر ه بمجموعررررة اررررن الراررررو  و.رررر  ير هرررر ه  كليفللللو د جالتلللل ، ويضرررريف  عريررررف 4باىلررررة"

ة والسلوب البشرإ، حي  يعرف الدىن باعت اره نلااا ان الراو  التري .مرارم .ر  يرا الراو  في الحالة ال هاي

وويا وعميقا واستمرا في ازاج البشرر وفري دوافعهرت، بر   .صروه افراهيت حروا ط يعرة الوفرود ونلااره العرام، 

ف العلمرراء فرريص ت  عريرر الللدكتو  عبللدا د ا أاررا  5و.كسررا ا هالررة الحقيقررة، بايرر  . رردو للبشررر أارررا واوعررا 

، وهرر ا 6اىسررلمي  للرردىن بررر نه "وضررع إلهرري ىرشررد إ ررم الحررإ فرري العتقررادات وإ ررم ال يررر فرري السررلوب واىعررااالت"

التعريرررف أفرررراد أ  الررردىن االواررررة ارررن اىعتقرررردات والسررررلوب، وأن رررا إلهيررررة اىصررردر، ولكررررن يعي ررره أنرررره يسرررر رني 

ة ارررال" والترري ل .رردمي أإ اصرردر إلهرري،  ررت ى قررم بعررد اللررواهر الترري .ررت التوافررإ عمررم أن ررا دى يررة "ارررل ال وذىرر

ارن  -، نلررا م  اللراهرة الدى يرة طالل أسلدهاالك ان العلماء ان ىرفد وفود  عريف شاال للدىن، ارل 

 7اىجتمعات والسياق التاريخي  لها .جليات .ختلف ف ريا با تالف -وفهة نلرهت 

لتادىررد ظرراهرة  إيلل  ياليللة ع ائللر  ئ سلليةفإنرره يشررير  - عمررم سرربيل التبسرريل - دو كللايموإذا اعتمرردنا  عريررف 

وأنهلللا ، أنهلللا م ةوملللة م لا طلللة ملللن املعتالللدات والسللللوك  لللاه الع ائلللر هلللي:افتماعيرررة ارررا عمرررم أن رررا "دىرررن"، 

وأرلله يأشللأ ع لله  ا طلللة مع ويللة  للان معت ايلله ل شلللكلوا ، تتعلللن  ماللد  أإ معللفه عللن ال الللائ  ومعنللوم

  ووفرررإ هررر ا التعريرررف فرررإ  ارررا ىميررر  اللررراهرة -فلللي الةاللللة اإلسلللالمية مللل ال املعلللروا  األملللة-م تمعلللا متملللاي ا 

الدى يرررررة عرررررن أإ االوارررررة أ ررررررا ارررررن امفكرررررار والسرررررلوب والتررررري ى شررررر  ع  رررررا اجتمعرررررا امررررراىزا، هرررررو ار. رررررا  هررررر ه 

أإ طقررررروم ار. طرررررة   ررررر ا  -اشرررررتماا السرررررلوب عمرررررم شرررررعالر   -ربمرررررا  -اىالوارررررة بمقررررردم، ويمكرررررن أ  نضررررريف 

   -اىقدم

 فررة واررن ه
اررا نرردرب اإلشرركالية الرانيررة فرري  عريررف الرردىن، باإلضررافة إ ررم .ارروع التعريفررات، وررري أ  العااصررر اىعر 

للرردىن والتررري .فرررق بناررره وبرري  ويرررره اررن اىالوارررات الفكريررة السرررلوكية لنسررف بالوضرررو  والتمرراىز الكرررافي، فرررإذا 

                                                                    

Malden: , ed. Michael Lambek (A Reader in Anthropology of religionPrimitive Culture” in  Edward Burnett Tylor, “Religion in3

, 23.  Blackwell Publishers, 2002) 
  36اامد ع دهللا درا ، الدىن: باوث امهدة لدراسة .اريخ امدىا ، دار القلت، الكويف،ص:4

Fontana Press, London: (The interpretation of cultures: selected essaysClifford Geertz, “Religion as a cultural system” in 5

1993), 90. 
  33درا ، الدىن: باوث امهدة لدراسة .اريخ امدىا ،ص:6

7TalalAsad, “The construction of religion as an anthropological category” in A Reader in Anthropology of religion, ed. 

,116.   Malden: Blackwell Publishers, 2002)Michael Lambek ( 
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ة برري  أفرادهررا  ررت اعتقرردت هرر ه اعتاقرف اجموعررة بشرررية اررا االواررة فكريررة سررلوكية  شرر  ع  ررا رابطررة اعاويرر

فرري  -الدولرة الحدىرررة اررال  ظللا رت شلبه ديأيللة.اىجموعرة بعصرمة أفكارهررا أو ودسرية وياد  ررا فإنارا صرررنا أارام 

رابطرة  الوط يلة شركل هر ه الر ات اىقدسرة، وفري هر ه الحالرة .صرير  -بعد امىدىولوفيات الوطاية اىتطرفة

ى ية، بل و.رر. ل   ر ه الر ات اىقدسرة اجموعرة ارن الرارو  والطقروم في اللاهرة الد امللةاعاوية اا .اا ي 

والحتفررالت الترري .ارراظر اريال  ررا الدى يررة، فمرررال .ايررة العلت،إ شرراد ال شرريد الرروطني، امعيرراد الوطايررة، .ايررة 

 ىمكرررن أ   -اررررل الفاشرررية والاا يرررة-القالرررد اىلهرررت  رررل هررر ه "الطقررروم" فررري امىررردىولوفيات الوطايرررة اىتطرفرررة 

 Political Religion”  8“أديارا سياسية عتبر 

إذا ا تكللل ت  لللاه ويرررزداد امارررر  عقيررردا ويرررزداد التمررراري بررري  اللررراهرة الدى يرررة وويرهرررا ارررن اىالوارررات الفكريرررة 

اىسررررياية واإلسررررالاية  -امل ةومللللة الفكريللللة عةلللل  مرجعيللللة ديأيللللة م للللل األيللللديولوجيات السياسللللية الديأيللللة 

ففرري  9الترري برردأت فرري اللهررور اارر  أوا رر القررر  التاسررع عشررر وأوالررل القررر  العشرررين،و  -والي ودىرة والهادوسررية

 أىدىولوجي  سياس يارل ه ه الحالت ىادث ال لل ويصعب الفصل والتميي  بي  اا هو دىني واا هو 

 :الدين ووظائفه الفلسفية واالجتماعية

ل سرررتعرع بعرررد الوظرررالف امساسرررية  ن تقرررل ارررن إشررركالية  عريرررف الررردىن واللرررواهر السياسرررية اىاررراظرة لررره،

التي ىقوم   ا لألفراد وفي اىجتمعات، ه ه الوظالف التي  عد ارن امهميرة باير  ىخترل همة للدىن وامدوار اى

 سب ا ل تراع البشرية امدىا  بامسام  -ل لك  -اىجتمع بغيا  ا، والتي يعتبرها اىصحدو  

الوظررالف الفلسررفية، والوظررالف الفتماعيررة  ففيمررا   مللوعتان:م.قسرريت هرر ه الوظررالف إ ررم  -إىجررا ا-ويمكررن 

ىخت الوظيفة الفلسفية فقد عبر ع  ا إفمال ااك  ايلر ب ن ا "اااولة .صور اا ل ىمكن .صوره، والتع ير 

، أإ اااولرررررة اإلفابرررررة عرررررن امسرررررألة الكبررررررا التررررري ىقرررررف أاااهرررررا العقرررررل واىاطرررررإ 10عمررررا ل ىمكرررررن التع يرررررر عاررررره"

ن حررالرين، ارررل ال لررإ، الكررو ، اىرروت، وناوهررا  ووررد فصررل  ليفررورد فير.ررز فرري هرر ه اىسرر لة، البشرررإ عررافزي

فرالحيرة . رتب ارن ويراب  11ف وضح أ  الدىن يعرال   ال رة اشراعر سرل ية أساسرية: الحيررة، واملرت، والتاراود 

أوالحيررراة،  .فسرريرات اقاعرررة أو ورررواني  بسررريطة واضرررحة .اررردد حركرررة الحيررراة وظواهرهرررا امساسرررية اررررل اىررروت

واملررررت، كرررر لك الرررر إ يعصررررف باإل سررررا  بفقررررد  رررر ت عزيررررز، أو اإلصررررابة بمرررررع ايأرررروم اارررره، أو ال سررررارة 

اىادىرررة الفادحرررة، وناوهرررا، أارررا التاررراود، والررر إ ىرررر. ل عرررادة بالشرررعور برررالللت، يعنررري ويررراب ااطرررإ أ ال ررري 

                                                                    

8 Hans Maier, “Political Religion: a Concept and its Limitations”, Totalitarian Movements and Political Religions 8, 1 (2007): 

5. 
9Manfred Brocker and MirjamKunkler, “Religious parties: Revisiting the inclusion-moderation hypothesis- introduction”, 

Party Politics 19, 2 (2013): 172-3.   
  35درا ، الدىن: باوث امهدة لدراسة .اريخ امدىا ،ص:10

11 Geertz, “Religion as a cultural system” in The interpretation of cultures,100. 
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ر حيراة سرعيدة بنامرا يعرا ي الطي رو  وويمي ىفسر أحيانا ىاذا ى تصر الشر عمم ال يرر، وىراذا ورد يعرنش امشررا

اعانرراة شرردىدة، وىرراذا وررد .كررافمل الحيرراة اىجررراي  عمررم إفرررااهت، و عاوررب اىسررتقيمي  بررالروت اررن اسررتقاا  ت  

 عرال  بدرفرة  - سواءا أ انف وحيا إلهيا  امدىا  السماوية أو حت  .لرك اىختلقرة بشرريا –وهك ا فإ  امدىا  

 ل الوفودىة التي .تجاو  ودرة العقل واىاطإ البشرإ عمم الفهت والتفسير أو ب  را  افة ه ه اىسال

أاررررا فيمررررا ىخررررت الوظررررالف الفتماعيررررة فهرررري اتعررررددة كرررر لك، فالرررردىن ىلعررررب دورا ااوريررررا فرررري عرررردة اجررررالت 

ة، ارررل .وفيرره السررلوب الفتمررامي عبررر وضررع أسرر  اعياريررة لأل ررالق، فالرردىن ىنسررر اهمررة ا.فرراق اجتمررع اهمرر

مرررم " رررود ام رررالق" اىتعلرررإ بمرررا ىجرررو  وارررا ل ىجرررو ، وارررا هرررو الصرررواب وارررا هرررو ال طررر ، كررر لك سرررن بشررررإ ارررا ع

القررواني  وال شرررهعات، وامهررت النضرر ا    ررا والنصررياع لهررا، فالرردىن ىضررمن درفررة أعمررم اررن الت نرري واللترر ام 

دىن أدوارا سياسررررية بررررالقواني  وال شرررررهعات، اقارنررررة بامسرررر  اىاطقيررررة واىصررررصحية ام رررررا، كرررر لك ىلعررررب الرررر

ة، .تمرررل فرري إعطرراء الشرررعية السياسررية )أو نزعهررا( عررن نلررام الحكررت، و.فجيررر الطاوررات و.اريررك اىرروارد، اهمرر

 و.رسيخ امفكار والقيت والتافي  عمم التضحية وال  ا بما ود ل ىاققه ويره ان أدوات التع أة والحشد 

.رررررررردا عمررررررررم أ  امدىررررررررا  .لعررررررررب دواررررررررا دورا إىجابيررررررررا فرررررررري ة واىاوريررررررررة للرررررررردىن، ل همرررررررربيررررررررد أ  هرررررررر ه الوظررررررررالف اى

اىجتمعات، برل .ردا الشرواهد التاريخيرة أ  وظرالف الردىن  انرف كريررا ارا يسراء اسرتخدااها، فوظيفرة الردىن 

التفسررريرىة لألارررور الوفودىرررة اىايررررة صرررارت .بتررر ا فررري إفابرررة بعرررد امسرررألة السررراذفة و.فسرررير بعرررد امارررور 

واهر الط يعيررررة، ودور الرررردىن ال سرررركيني للمعانرررراة الحتميررررة اىتمرلررررة فرررري اماررررراع العادىررررة ارررررل اماررررراع أواللرررر

والوفرررراة والكرررروارث صررررارت  سررررتغل فرررري .رررررويد الشررررعوب وإ ضرررراعها للررررالت الفتماعيررررة والسياسررررية اللاىررررة، 

وإضرررفاء الشرررررعية علي ررررا، كرررر لك ورررردرة الرررردىن عمررررم .افيرررر  الطاوررررات وحشررررد اىرررروارد لصررررالح .قرررردم اىجتمعررررات 

ي  ررررررا  انررررررف كريرررررررا اررررررا  سررررررتغل فرررررري الصررررررراعات اى ه يررررررة والطالفيررررررة بمررررررا ىفجررررررر صرررررردااات اريرررررررة داايررررررة ورفاه

 وانقسااات عايفة دا ل اىجتمعات وبي  ا 

وورد أسركر  ا وردرا  ا العقليرة باسرتخدام العلرت  -وكا يجة ااطقية، نجد البشرية في عصر "التاوير اموروبي" 

اللرواهر اىايررة والتري  را  الردىن يسراء اسرتخدااه في را، وكر لك بعرداا التجريبي عمم فهرت و.فسرير الكريرر ارن 

ضرررررراوف بالرررررردور السررررررلبي للرررررردىن فرررررري .رسرررررريخ اىلررررررالت وشرررررررعاة الررررررالت الفاسرررررردة و.قسرررررريت اىجتمعررررررات و.فجيررررررر 

.تجره نارو اااولررة إ شراء بررادىت علمرا ي ىارل ااررل الردىن ويقروم بوظالفره فري اىجتمررع،  -الصرراعات الداايرة 

 س  علمية ااطقية ولنسف  رافية ه ه اىرة، وهو اا ار. ل بلهور اصطصح امىدىولوفيا ولكن عمم أ
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 :من الدين لأليديولوجيا.. من األيديولوجيا للدين 

وورررررد صررررراه هررررر ا  12يعتبرررررر اصرررررطصح "امىررررردىولوفيا" ارررررن أكفرررررر اىصرررررطصحات الغااضرررررة فررررري العلررررروم الفتماعيرررررة،

 Science of“بمعنر  علرت امفكرار  Ideologyفر سرية، وأسرماه في حق رة الررورة الالكورت دإ تراس ي  اىصطصح

Ideas” 13  وبا سرررراق .ررررام اررررع عقليررررة فلسررررفة التارررروير اموروبيررررة، ا سررررت اصررررطصح امىرررردىولوفيا عاررررد دإ .راسرررر ي

، بمعنرر  أنره  اررن بإاكانيررة دراسررة امفكرار بشرركل اررادإ ىارا ي بررا ي العلرروم كعلررت العفعللة املاديللة :ثبسلمات يللال 

، بمعنررر  أ  دراسرررة امفكرررار ىجرررب أ  .رررتت وفرررإ ااطرررإ علمررري بارررف، وأنررره والعلماريلللة الحيررروا   الط يعرررة وعلرررت

بمعنرر  أ  علررت امفكررار هرر ا سرريكو   والشللمولية  ىجررب اسرر  عاد  افررة اىصررادر اىتجرراو ة، ارررل الررو ي اإللهرري 

 14اهيماا عمم  افة العلوم، انطالوا ان  ون ا فميعا .تمرل في أفكار 

لكرررن بمتابعررررة التطررررورات التررري طرررررأت عمررررم امىررردىولوفيا كمصررررطصح اعبررررر عرررن االواررررة اررررا ارررن امفكررررار، فإناررررا 

صررارت امىرردىولوفيا   بللدال مللن الشللمولية نالحررأ أنرره وررد انررت   اسررارا اغرراىرا .مااررا ىررا وصررده دإ .راسرر ي، 

اسررررتطاعف أ  .ارررررا ي  عبررررر عررررن االوارررررات فكريررررة سياسررررية بامسرررررام، ولهرررر ا ف ررررالروت ارررررن أ  امىرررردىولوفيا 

اررررل .وفيرره السرررلوب الفتمرررامي، وال شرررهع، وإضرررفاء الشررررعية  -بدرفرررة أو برر  را  -الرردىن فررري بعررد وظالفررره 

وبلدال ملن السلمة ، 15إل أن را لرت .مر  اىسرالل الوفودىرة والفلسرفية إل ولريال السياسية، والحشرد والتع أرة،

رر  ت صرارت امىردىولوفيا .مررل االوارة فك العلميلة امل طايلة 
 
ريرة ازيفرة للرومي بشركل أو برف ر، فهري أحيانرا .

ب ن ا إطار اجرد ى ست بالرؤية امحادىة وبالتبسيل اىخل واىشوه للواوع الفتمامي اىركب واىعقد، وفري ظرل 

صرررارت امىررردىولوفيا .جسرررد االوارررة فكريرررة اغلقرررة، لهرررا  -  الشررريوعية والفاشرررية -امىررردىولوفيات الشرررمولية 

 16عت احتكار الحقيقة، و س  دف .اميل امفكار لتاقيإ النض ا  اىجتمعي رؤية شاالة، .ز 

فإناررا  –ة فرري سررياق حرردىااا هرر ا همرروررري اىسرر لة اى - أمللا  ونللوس السللمة ال ال للة  علماريللة األيللديولوجيا 

ة نالحأ أ  امىدىولوفيا لت .اجح في أ  .ال اال الدىن أو .طرده ان اىجاا العام كما .ووع بعد فالسرف

التارررررررروير، بررررررررل اررررررررا حرررررررردث هررررررررو درفررررررررات اتفاو.ررررررررة اررررررررن الترررررررردا ل والتعررررررررايش والتوظيررررررررف اىت ررررررررادا برررررررري  الرررررررردىن 

 وامىرردىولوفيا، وهررو اررا نررراه فررري بعررد الرردوا العلمانيررة امصرريلة، اررررل بريطانيررا والولىررات اىتارردة اماريكيرررة،

، برررل والقررررارات والتوفهرررات حيررر  ظرررل الررردىن حاضررررا فررراعال فررري الحيررراة العاارررة، واررر  را فررري السرررلوب الفتمرررامي

السياسرررية كررر لك، عرررالوة عمرررم ذلرررك، فمرررع بداىرررة القرررر  العشررررين، برررر ت ظررراهرة التارررور اىت رررادا بررري  الررردىن 

                                                                    

 14، ص:2012أندرو هيود ).رفمة اامد صفار(، اد ل إ م امىدىولوفيات السياسية، اىركز القواي للترفمة، القاهرة، 12
13Emmet Kennedy, "Ideology from Destutt De Tracy to Marx”, Journal of the History of Ideas 40, 3 (1979): 353.  

 15هيود، اد ل إ م امىدىولوفيات السياسية، ص:14
15 Hassan Rachik, “How religion turns into ideology”, The Journal of North African Studies 14 (2009): 347. 

 20-16هيود، اد ل إ م امىدىولوفيات السياسية، ص:16
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وامىررردىولوفيا كمالرررواتي  ارررن امفكرررار واىعتقررردات، فرأىارررا أىررردىولوفيات سياسرررية .تاررروا إ رررم أشررر اه أدىرررا ، 

 17  -كما أشرنا سابقا  -ة في والب امىدىولوفيا وباىقابل وفدنا أدىانا .طور أفكارها السياسي

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

كمررررارك   –صررررارت بعررررد امىرررردىولوفيات الشررررمولية إ ررررم اعتقرررردات اقدسررررة، فرررراىفكرو  والقررررادة الرلنسررررو  

تخر  ي –ولياي  وستالي  في الشيوعية اررال 
 
قترب  ا  را و. ردرم وي 

 
عراالو  بتقردي  امنبيراء، وكترا ت وأوروالهت .

ارفعيرررررة  الكتررررررب اىقدسرررررة، ونمررررررل الحتفرررررالت والراررررررو  اىسررررررتخداة فررررري الررررررالت الشرررررمولية أشرررررر ه باليرا  ررررررا 

الدى ية، بل وأىضا  عاال اىجتمرع والسرلطة السياسرية ارع اىعارضري  السياسريي  بالا ر  والسرجن والتعر ىب 

ل ل ىختلف كريرا عن سلوب الكانسة واىجتمعات الدى ية التقليدىة ودىما ارع الكفررة والهراطقرة،  رل والقت

هرررر ه ال شررررا  ات فعلررررف الرررر عد ىرررررا أ  ظرررراهرة امىرررردىولوفيات السياسررررية اىتطرفررررة أ   ررررف أناررررا إذا طردنررررا 

ة، وورررد أسرررموا هررر ه الررردىن ارررن اىجررراا العرررام برررالقوة فإنررره يعرررود اررررة أ ررررا ولكرررن فررري أنمرررا  اشررروهة ااارفررر

 18اللاهرة "امدىا  السياسية" 

وعمرررم الجانرررب اح رررر، .ارررورت امفكرررار السياسرررية فررري بعرررد امدىرررا  لت رررتب أىررردىولوفيات، فرررإ  امىررردىولوفيات 

،  لكررن –ارررل الليبراليررة واىاركسررية والقوايررة وويرهررا  –وااررف فرري ال داىررة عمررم أسرر  علمانيررة ااطقيررة فقررل 

عشرررر وبداىررة القرررر  العشررررين،  شررر ت االوارررات فكريررة سياسرررية،  سررر اد هررر ه اىررررة  اررع ن اىرررة القرررر  التاسرررع

عمررم نصرروص دى يررة، وظهرررت امحررزاب الدى يررة اررن رحررت بعررد الحر ررات والجماعررات الدى يررة، وهرر ه اللرراهرة 

 19بدأت في ظل الدىانة اىسياية أول، لك  ا .كررت بعد ذلك في الي ودىة، والهادوسية، واإلسالم 

 وية أو اإلسالم السياس ي:اإلسالم

 Islamالتمياللف  للان مللا  للو الللدين ومللا هللي األيللديولوجيا رعللد تمريللدا مرمللا لفرللم الفللر   للان اإلسللالم كللدين 

  أو اإلسللللللللالم  السياسللللللللل ي Islamismوبللللللللان األيللللللللديولوجيا السياسللللللللية اإلسللللللللالمية املعرو للللللللة  اإلسللللللللالموية 

Political Islam. الواتي  ان امفكرار واىعتقردات إل أ  التفرورة بي  مرا وبالروت ان التقارب الشدىد بي  اى

دىرررن، االوارررة ارررن اىعتقررردات واىمارسرررات، اىتعلقرررة بمرررا هرررو اقررردم واعصررروم، وي شررر  عرررن  اإلسلللالمواف رررة  

اإلىمرررا    رررا اجتمرررع .ربطررره عالورررة روحيرررة رررري امارررة، وورررد فررراء اإلسرررالم فررري اجرررا ي العقالرررد والشرررعالر .فصررريليا 

اجررراا الشرررررالع اىتعلقررررة بررررالت الحكرررت والوتصرررراد وناوهررررا، فقررررد فررراء اإلسررررالم في ررررا عااررررا .وويفيرررا، بنامررررا فرررري 

فهررري االوارررة ارررن امفكرررار والررررؤا السياسرررية بامسرررام، اىتعلقرررة بشررركل السرررلطة  اإلسلللالمويةاقاصررردىا  أارررا 

وبرررالروت ارررن  ارررا،وعالو  رررا بررراىجتمع، والتررري ل  عرررال  اىسرررالل العقيدىرررة والشرررعالرية إل ىا السياسرررية ووظيف  رررا

                                                                    

17Rachik, “How religion turns into ideology”,  347-348.   
18 Maier, “Political Religion: a Concept and its Limitations”, 15. 

19Brocker and Kunkler, “Religious parties: Revisiting the inclusion-moderation hypothesis- introduction”, 172-3.   
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أن ررا  سرر اد إ ررم الررات اىقرردم لك  ررا .مرررل وررراءة 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 

ان اإلسللللالموية أو اإلسللللالم السياسلللل ي مللللن جرللللة  وبللللان الةركللللة التفرقللللة  للللواررررن اىهررررت أىضررررا فرررري هرررر ا اىجرررراا 

اررررن العموايررررة، ىمكررررن .صرررر يف الحركررررة  يءككررررل اررررن فهررررة أ رررررا  فب رررر  اإلسللللالمية اإلحيائيللللة أو اإلئللللالحية

مللاذا تلأخر املسللمون وفإ إفاب  ا عمرم السر اا اىصريرإ الر إ وافههرا:  ،مد ا  ثيال اإلسالاية اىعاصرة إ م 

طرحررف أفوبرة وررد . ردو ا شررا  ة، لكرن  ررل ا  را ركررز بشركل  رراص عمررم  ثاىرردارم الررال    هر هوتالدم ياللل م؟

، ووررد انقسررمف برردورها إ ررم اإلئللالا الللدي يفانررب اررن الجوانررب: فاىدرسررة امو ررم  ررا  .ركي هررا امساسرر ي عمررم 

ارررررررررل الحركرررررررررة الوهابيرررررررررة  –ورررررررررري أوررررررررردم الحر ررررررررات اإلصرررررررررالحية اىعاصررررررررررة  –اجمرررررررروعتي : اىدرسرررررررررة السررررررررلفية 

أحرررد روادهرررا  -فررري نصرررف حيا.ررره اىتررر  ر  -لساوسرررية، واىدرسرررة التجدىدىرررة والتررري يعرررد الشررريخ اامرررد ع رررده وا

، وررررري اىدرسررررة الترررري برررردأت التاللللدم العلملللل  والة للللا إ ال ررررار ين، واىدرسررررة الرانيررررة  انررررف إفاب  ررررا .ركررررز عمررررم 

يلسرررروف الحضررررارة بمفكررررإ عصررررر ال  ضررررة ارررررل رفاعررررة الطهطرررراوإ، وبلغررررف أوج نضرررروفها اررررع االررررك بررررن نبرررري ف

، حي  اس  دفف في بداى  ا إصال  اإلئالا السياس ياإلسالاية، أاا اىدرسة الرالرة فكانف إفاب  ا .ركز عمم 

رل 
َّ
سرتعادة ال الفرة هردفها امساسر ي، ورري اىدرسرة التري يعرد رالردها اال الفة وإنقاذها،  ت بعد أ  ان ارت، ار

ا عمرم ىرد حر رات اإلسرالم السياسر ي، اررل اإل روا  اىسرلمي ، اموا فماا الدىن امفغا ي، ووصلف إ م نضرجه

وفماعررررررة أبرررررررو امعمررررررم اىرررررررودودإ اإلسررررررالاية  وهررررررر ه اىدرسرررررررة ام يرررررررة رررررررري الترررررري لع رررررررف دورا أساسرررررريا فررررررري  شررررررر ة 

 امىدىولوفيا اإلسالاوية 

 وقد أ جع الباح ون عملية أدلجة اإلسالم وظرو  األيديولوجيا اإلسالموية إي  عوامل يالية:

فقررد أ شرر   20فاإلسررالم ىوصررف عررادة ب نرره "دىررنب سياسرر ي  بااتيررا "  الطبيعللة السياسللية للللدين اإلسللالم 

الابررررري صررررررمم هللا عليرررررره وسررررررلت اجتمعررررررا دى يررررررا وسياسرررررريا فرررررري     واحررررررد، و ررررررا  صررررررمم هللا عليرررررره وسررررررلت و لفرررررراؤه 

دا إ ررررم هرررر ه الحقيقررررة الراشرررردو  ىمرلررررو  السررررلطة السياسررررية والدى يررررة امعمررررم فرررري اىجتمررررع اإلسررررالاي، واسرررر اا

التاريخيرة، باإلضررافة إ رم ط يعررة أحكرام الشرررهعة اإلسرالاية ذا  ررا،  را  اررن اىاطقري أ  يسررعم اإلسرالايو  إ ررم 

وارررع ذلرررك فررإ  الررر عد ىررررفد هررر ه  21  السياسررر ي والرردىني،.طرروير أىررردىولوفيا سياسرررية ىترردا ل في رررا اىجرررال 

إلسرالاي فقرل، فرامدوار السياسرية لألدىرا  واى سسرات الالرية ول ىرا أ  ه ه ال اصية اتفردة فري الردىن ا

الدى يرررررة ررررررري ظرررررراهرة اوفررررررودة فرررررري اختلررررررف امدىرررررا ، فررررررامدوار السياسررررررية للكانسررررررة الكا ولوكيررررررة ول ابررررررا رواررررررا، 

وامسرررر  الدى يررررة لصحركررررة الصرررررهيونية عمررررم سرررربيل اىرررررراا . كررررد هرررر ه اىالحلررررة، كمرررررا أ  الفصررررل برررري  الررررردىني 

                                                                    

the University of Wisconsin Press,1976), 54. Madison:(The Politics of Cultural Pluralism Crawford Young, 20 
21KjetilSelvik and StigStenslie, Stability and change in the modern Middle East (London, New York: I.B. Tauris, 2011), 130. 
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إ ررم اررا بعررد  -كمررا يشررير بعررد ال رراحري   -عمررم الرردىني فرري ال برررة اإلسررالاية يعررود  والسياسرر ي وهيماررة السياسرر ي

 22الحق ة الراشدة، واستمر كصفة امي ة للدوا اإلسالاية الس ية الالحقة: اماوية والع اسية والعرمانية 

االسلت ا ة إيل  دهديلد الوجلود املتم للل فلي االسلتعما  اليرضل  الللاإ سلري األملة اإلسلالمية م للا 

حركللللة علم للللة قسللللرية لك اللللل مللللن أوجلللله الةيللللات السياسللللية  صللللةبته وقللللدوائللللل الاللللرن التاسللللع عشللللر أ

بعللد ذللل   واالجتماعيللة   للاه األ مللة م لللت دهديللدا وجوديللا حايايللا لألمللة اإلسللالمية  لتتعمللن  للاه األ مللة

اللللوطن   و رملللو تيلللا  علملللا   داخلللل -الكيلللان الجلللامع لألملللة وامل سلللد لرلللا  -خنوئلللا بعلللد إليلللا  ال ال لللة 

اإلسللللالم  للللل ج  اللللم مججبللللا  للللال موذت اليرضلللل  ويللللدعو ملحاكاتلللله  للللل يأللللتا  كللللال  مللللن اإلسللللالم دي للللا 

بالتالررررل الفتمررررامي  كللللا ل مللللانهيمف دلجررررة الرررردىن .ررررر. ل كمررررا أشررررار   وح للللا ت ويللللدعو إيلللل  ت حيتلللله و جللللره.

زيمررررررة العسرررررركرية أ  اله كليفللللللو د جالتلللللل السرررررررهع والعايررررررف للمجتمعررررررات التقليدىررررررة، أو كمررررررا أشررررررار  والفكرررررررإ 

والصررداة الحضررارية الترري أصررابف اماررة اإلسررالاية ن يجررة السررتعمار أ   ررف أ  نمررل الرردىن التقليرردإ السررالد 

لرررت يعرررد فررراعال أو  افيرررا لتفسرررير هررر ا الواورررع الجدىرررد، وبالترررا ي  رررا  اهتررر ا  اليقررري  فررري اىعرررادلت البسررريطة التررري 

ز م. ررررررررراع هررررررررر ا الررررررررردىن لتطررررررررروير أفكررررررررراره فررررررررري والرررررررررب ىقرررررررررداها الررررررررردىن التقليررررررررردإ والشرررررررررك فررررررررري أفكررررررررراره رررررررررري اىافررررررررر

يشرررررررير إ رررررررم أ  السرررررررتعمار و.ررررررردايره لل نررررررر  الفتماعيرررررررة التقليدىرررررررة  بسلللللللام طي للللللليولررررررر لك فرررررررإ   23امىررررررردىولوفيا 

للمجتمعررررررات اىسرررررررلمة هررررررو اىسررررررر وا عررررررن ظهرررررررور امىررررررردىولوفيا السياسررررررية بشرررررررقي ا اإلسررررررالاوإ والعلمرررررررا ي فررررررري 

 24اىجتمعات اىسلمة 

ة أشا ت إي  الةدايلة كأحلد العواملل األساسلية الالي سلا مت فلي األيلديولوجيا ال ةرية ال ال 

والتي بدأت في البرو  في العالت اإلسالاي اع بداىة القرر  التاسرع عشرر  -فالعالوة بي  الحدا ة  اإلسالموية 

يررة التغريررب وبرري  امىرردىولوفيا اإلسررالاوية فررد و يقررة، فاإلسررالاوية كمررا ذكرنررا  انررف اااولررة للتصرردإ لعمل -

بيررررررد أ   25والحدا ررررررة، من ررررررا .رررررررا أ  لهررررررا .رررررر  يرا سررررررل يا عمررررررم .ماسررررررك اىجتمعررررررات اىسررررررلمة وعمررررررم أ الويا  ررررررا،

فقرررد  26اإلسرررالاوية ذا  رررا لرررت .كرررن امكارررة بررردو  الحدا رررة، فهررري اارررتب لصحدا رررة بقررردر ارررا رررري  انرررف .اررردىا لهرررا،

ة، أهمها الامل امىدىولوجي ذا.ه، فاإلسرالم اوتبسف امىدىولوفيا اإلسالاوية ان الحدا ة الغربية أفكارا عد

Islam صرررار إسرررالاوية Islamism عمرررم وررررار امىررردىولوفيات اىراليرررة الغربيرررة  اىاركسررريةMarxism،27  برررل أكفرررر

أدوات التادى  ك لك، حي   إحداان ذلك، فإنه ىمكن اعت ار اإلسالاوية لنسف فقل ظاهرة حدا ية بل 

                                                                    

22 Mohammed Ayoob, The many faces of political Islam: religion and politics in the Muslim world (Singapore: NUS Press, 

2008), 10, 11&14. 
23Rachik, “How religion turns into ideology”,  348-349. 

24BassamTibi, “Islam and Modern European Ideologies”, International Journal of Middle East Studies18 (1986):20. 
25Selvik and Stenslie, Stability and change in the modern Middle East,131. 

26Ayoob, The many faces of political Islam, 34. 
27Daniel Pipes, “Islam and Islamism: Faith and ideology”, the National Interest 59 (2000): 87-93.   
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 رسرررر ف كريررررر 
 
ارررررل .رافررررع دور القرررروا التقليدىررررة ارررررل علمرررراء الرررردىن واحتكررررارهت للمجرررراا اررررن ورررريت الحدا ررررة،  ا

الدىني، وامارسة السياسة بشكلها الحردى  )التاليمرات السياسرية الحردى : امحرزاب والحر رات الفتماعيرة 

 28.  ير وسالل اإلعالم   (  –برو  اىجاا العام –

عرن اىجتمعرات التقليدىرة فري عردة فوانرب،  عالوة عمم ذلك، فرإ  الحدا رة أنتجرف اجتمعرات فدىردة .ختلرف

نترررراج والتقرررردم التقنرررري، لكررررن امهررررت اررررن ذلررررك هررررو  عقررررد ا سسررررا  ا وأب ي  ررررا الفتماعيررررة، و.ررررو ع ا  ررررا نمررررل اإل 

هرررر ه  29السررررلطة دا لهررررا، اقارنررررة باى سسررررات البسرررريطة والسررررلطة اىركررررزة الهرايررررة فرررري اىجتمعررررات التقليدىررررة 

ا ان امسألة حوا شكل ه ه اى سسات ووظالفها وط يعة العالوة بي  اى سسة و.قسيت السلطات أ ار عدد

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  

أنتجف  س ا اتعددة بل واتعارضرة ارن امىردىولوفيات السياسرية، فكمرا أدا  بيد أ  عملية أدلجة اإلسالم

باإلضرررافة إ ررم . ررراىن   عرردد اا جيررات الف  ررراد الفقهرري بررري  ال شرردد والترررر ت، وبرري  الاصوصرررية واىقاصرردىة،

إ ررررم  عرررردد اىرررر اهب الفقهيررررة، فررررإ  ظرررراهرة اشررررا  ة أدوات السررررت  ا  واا جيررررة التعااررررل اررررع امدلررررة الشرررررعية 

ت أ ارررررراء عمليررررررة أدلجررررررة اإلسررررررالم، فاتجررررررف إسررررررالاوية دىمقراطيررررررة وسررررررلطوية وشرررررر ه  يووراطيررررررة، ونتجررررررف بررررررر  

إسرالاوية رأسرمالية وأ ررا دىمقراطيررة إفتماعيرة، ونتجرف إسرالاوية ااافلررة وإسرالاوية رادىكاليرة، وهكرر ا  

قراءا  ررا اىت اىاررة اىرفعيررة اإلسررالاية، بمعنرر  أن ررا . صررل شرررعيا ل وكللل  للاه الأ للم ال ي معرللا سللو  أمللرين:

باسرررتخدام الاصررروص الدى يرررة والسررروابإ التاريخيرررة لألارررة، وأ  أ رررحا  ا ارررن اىارررافلي  افتماعيرررا واىلتررر 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 

و للاا االراسللام يرجللع بشللكل عللام لتجا للات املوتلفللة عةلل  سلل ال واحللد: مللن اررن امىرردىولوفيا اإلسررالاوية، 

  و املس ول عن إقامة الدين وتطبين الشريعة؟!

ويلللللي األملللللر أو الةلللللاكم أو   سررررر اد إ رررررم التجربررررة التاريخيرررررة للدولرررررة اإلسرررررالاية، أنرررررهوالتررررري  اإلجا لللللة التاليديلللللة  

وهررررو اررررا يسررررت  ع إوااررررة نلررررام سياسرررر ي .تركررررز فيرررره السررررلطة السياسررررية والدى يررررة فرررري ىررررد السلللللطة السياسللللية  

اسررررر ول عرررررن .قرررررويت اىجتمرررررع، و.كرررررو  فيررررره الشرررررورا اجررررررد  –بمعاونرررررة العلمررررراء  –الحررررراكت، ويكرررررو  الحررررراكت 

                                                                    

28Rachik, “How religion turns into ideology”, 351-352. 

4.-Exeter, UK: Imprint Academic, 2003), 3( The Modernization ImperativeBruce Charlton and Peter Andras, 29 
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الأ لللللل ة    وفرررررري اىقابررررررل .رررررررا -وبرررررر دب-ة، والروابررررررة اىجتمعيررررررة عمررررررم الحرررررراكت اقصررررررورة عمررررررم الا ررررررح اس شررررررار 

، انطالوا امرا يعررف بولىرة امارة عمرم نفسرها، األمة ان امىدىولوفيا اإلسالاوية أ  اإلفابة ري الديماراطية

داة فررري ىرررد امارررة لتط يرررإ أفامارررة رررري اىخاط رررة بامسرررام فررري التكليرررف اإللهررري، والسرررلطة السياسرررية ارررا رررري إل 

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 

واليلللة الفايللله ، ورررري اإلفابرررة اىتمرلرررة فررري نلريرررة علملللا  أو الفارلللا الارررن اىجتمرررع  أارررا اإلفابرررة الرالررررة فكانرررف 

، وررري اإلفابررة الترري .ررررا أ  املحللاكم الشللرعيةأو  طالبلللانأو الامرروذج السررني اىارراظر لهررا ارررل نلررام  الشلليعية

انفصررراا السرررلطا  عرررن القرررر   ل يسرررتقيت إل   يمارررة أهرررل القرررر   عمرررم أهرررل السرررلطا ، وأ  اكتفررراء الفقهررراء 

التوفيرررره الفتمررررامي لألفررررراد وبالا ررررح لصحكررررام أ بررررف عرررردم فرررردواه وفاعليترررره فرررري أولررررب فترررررات الترررراريخ فقررررل ب

 اإلسالاي  

واىفارورة هارا ل .كمرن فقرل فرري التعرارع بري  هر ه ال سرت اررن امىردىولوفيا اإلسرالاوية برالروت ارن اسرر اادها 

ليا يشابه نليرها ان امىدىولوفيات إ م ارفعية واحدة، بل أىضا في أ  ه ه القراءات استخداف ااطقا عق

والتررررري  عرررررد أصرررررال للالريرررررة  -ا لللللن تيميلللللة أو امللللللاو دإالعلمانيرررررة، فرررررإذا وارنرررررا اررررررال أورررررواا علمررررراء السرررررلف اررررررل 

حراة التمرد عن ضرورة نصب اإلاام لحفأ اىجتمع ولحماىة الدىن، و  -الوهابية اىعاصرة لصحكت اإلسالاي 

- توملا   لوب غشوم  ير ارن فتارة .ردوم، فسراجدها وري رة ارن ااطرإ السلطا  الوالعصيا  السياس ي م  

ررر للدولررة السررلطوية فرري القررر  السررابع عشررر  -الفيلسرروف اإلنجليرر إ 
 
عمررم الررروت اررن ا ررتالف السررياق  الرر إ نل

 اشللللللد الي والللللل ي أوالشللللللي  يوسللللللف وإذا وارنررررررا ااطررررررإ اإلسررررررالاويي  الرررررردىمقراطيي  ارررررررل  ،الفتمررررررامي بيرررررر  ت

لطة اىطلقة افسدة اطلقة، وأ  السلطا  الغشوم هو فتاة .ردوم، وأنره ىجرو  لألارة ان أ  الس الارساوإ 

رررررررل الشرررررررورا والروابرررررررة و.قلرررررررت أظرررررررافر السرررررررلطا ، اررررررررل البرىرررررررا  أوالفصرررررررل برررررررري   أ  .تخررررررر  الوسرررررررالل التررررررري .فع 

  لوك جون أو  مورتسكيوفساجده وري ا ان ااطإ بعد الفالسفة ارل  30السلطات

وبي   م طن أ الطون في دعوته إي  حكم املل  الفيلسواأ  نرا  شا  ا بي  ان التجريد ىمكن  يءبل وب  

، فكالهمرررا لرررت ىقتارررع للفيلسررروف أو الفقيررره بررردور اىوفررره الفتمرررامي م طلللن ال مي لللي فلللي رةريلللة واليلللة الفايللله

والاا رررح لصحكرررام، ورأا أ  أفضرررل طريقرررة إلواارررة نلرررام سياسررر ي ىاقرررإ العررردا والحكمرررة  الشررررع هرررو حكرررت 

، ال شررابه الرر إ م اليللة  ي للل وسلليد قطللبأو الفقيرره  و شررابه اما ررل أىضررا ىمكررن االحلترره برري   الفيلسرروف

ىلهررررر فقررررل إذا اسرررر  دلاا اصررررطصحات هيجررررل "العقررررل أو رو  العررررالت"، "والرشررررد" بمصررررطصحات سرررريد وطررررب 

رررررررررررر للالرررررررررررام السياسررررررررررر ي كتع يرررررررررررر عرررررررررررن حقيقرررررررررررة ي"الع ودىرررررررررررة واملوهيرررررررررررة" و"الحاكميرررررررررررة"، وكيرررررررررررف أ   ل
 
 مرررررررررررا نل

ة عقالدىة أكبرررر،  عبرررر عرررن وحررردة ويرررر ادركرررة بررري  اإل سرررا  والكرررو ، و سرررعم للوصررروا للتجرررا   الترررام فلسرررفي

 بي  ما عمم أسام اىاطإ التام الحاكمية التااة هلل 

                                                                    

  132، ص: 2001ىوسف القرضاوإ، ان فقه الدولة في اإلسالم، دار الشروق، القاهرة، 30
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،  سرر اد إسللالموية  أسللماليةكرر لك نصحررأ نفرر  التارروع والتعرارع، فهارراب  وبامل للل  فللي ال ةللام االقتنللادإ

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 صررراحة عمررم  سررب أعمررم 

ىكروم ووصرب الارام أاروالهت بغيرر حرإ، ان الز اة، و س اد إ م عدة نصوص .متد  اىاا الصالح، و.اررم ا

، و.رررردمي أ  اإلسررررالم ل يعرررررف الفردانيررررة وفللللي املاا للللل تتب للللر إسللللالموية أخللللر   ييللللة ديماراطيللللة اجتماعيللللة

الليبراليرررة، برررل ى  نررر  رؤيرررة فمعانيرررة رررري امارررة، وأ  السرررلطة اطال رررة بتو هرررع عرررادا للفرررروة حتررر  ل ىكرررو  اىررراا 

ضرررما  الفتمرررامي اىعرررروف فقهيرررا بارررد الكفاىرررة ارررن ا  رررل واسررركن والرررب  "دولررة بررري  اموايررراء"، وبتاقيرررإ ال

ودابرررة، وأ  القيرررام   ررر ه الوظيفرررة اقررردم عمرررم احتررررام اىلكيرررة ال اصرررة إذا اسرررتااا الجمرررع بي  مرررا، واسرررتدلف  

ظننا أال حق  حت أىضا ه ه الالرية بالاصوص التي . ار ان  ا  له فضل  اد  أ  يعود به عمم ان ل  اد له "

بل وي هب ال عد اح ر إ م رؤيرة أكفرر  عقيردا، إذ ىررا أ  الوتصراد اإلسرالاي  " ماله ان فضل فيما ااا   ألحد

ى شررررركل اررررررن اررررررحلتي  )عمررررررم وررررررار الشرررررريوعية(، إذ عارررررداا ىكررررررو  الوضرررررع الوتصررررررادإ اتعفررررررا، والفجرررررروة برررررري  

إ رم ال سرإ الشرترا ي، وعارداا الط قات واسعة، يستخدم اإلسالم  ليات حا اة لتو هع الفروة، فيكرو  أوررب 

ىتاسن الوضع الوتصرادإ، وير.فرع اسرتوا اىعنشرة وال رداات، و.ضريإ الهروة بري  الط قرات، فرإ  اإلسرالم 

في .و هع الفروة ليما ل  سإ السوق الحر، وهستدا أ رحاب الرؤيرة الرالررة  حدة يعود لنستخدم  ليات أول

بالترررفوي و.قاسررت اىررراا و.وار ررره برري  اىهرررافرين وامنصرررار فررري  هرر ه بفعرررل الابررري صررمم هللا عليررره وسرررلت عاررداا أارررر 

 31أعقاب ال جرة،  ت بعد استقرار اموضاع في اىدىاة فاءت احىات لت ست ه ه امحكام  

وهكرررررر ا باسررررررتعراع ارررررروفز لألىرررررردىولوفيات اإلسررررررالاوية، نرررررررا كيررررررف أنتجررررررف القررررررراءات اىختلفررررررة للاصرررررروص 

.مااررررا، برررري  نلررررت دىمقراطيررررة أو اسرررر  دادىة أو شرررر ه  ىاررررة نلمررررا اختلفررررةالشرررررعية واىا جيررررات اىاطقيررررة اىت ا

 يالفتمرررررام ه، وأ ررررررا .  نررررر  دولرررررة الرفرررررا-إ  فرررررا  التع يرررررر- يووراطيرررررة سياسررررريا، ونلرررررت رأسرررررمالية "أ الويرررررة" 

 اوتصادىا، ف إ ان ه ه الالت هو الوري  الشرمي للدولة اإلسالاية الراشدة؟!

 خاتمة:

ال ارر  أ  نقررف عمررم اإلشرركاليات الترري حاولاررا إلقرراء الضرروء علي ررا فيمررا ىخررت الفرررق اررن اىهررت فرري  تررام هرر ا 

 :ثبي  اإلسالم واإلسالاوية، والتي ىمكن إفمال حصرها في نقا   ال 

 الدين واأليديولوجيا السياسية:

                                                                    

31FarhadNomani and Ali Rahnema,Islamic economic systems (London; Atlantic Highlands, N.J.: Zed Books, 1994), 41-82 
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ى دإ إ رم فهرت فال لل بي  كال اىالواتي  ان امفكار والتصورات في حالة اإلسالم وامىدىولوفيا اإلسالاوية 

ارردث اغلررو  ىررا .مرلرره امحررزاب اإلسررالاية، وحر ررات اإلسررالم السياسرر ي، ودورهررا ووظالفهررا فرري اىجتمررع، كمررا ى  

 لطررررررا برررررري  اررررررا هررررررو اقرررررردم اعصرررررروم، وبرررررري  اررررررا هررررررو بشرررررررإ ىاتمررررررل ال ررررررحة أو ال طرررررر  فرررررري طرحهررررررا السياسرررررر ي 

مارسرات، فراءت فري اجرا ي العقالرد والوتصادإ  فكما ذكرنا اإلسالم كردىن ىمررل االوارة ارن اىعتقردات واى

والشررعالر .فصرريلية .وويفيررة، أاررا الشرررالع اىتعلقررة بررالت الحكررت والوتصرراد وناوهررا، فقررد فرراء اإلسررالم في ررا 

ىدلاا عمم القيت الحاكمة والوظالف امساسية،  ت .رب لألاة اهمة الف  اد والست  ا  بمرا  عااا اقاصدىا،

ىكررا ، واررن  اررا  لزاررا   أاررا اإلسررالاوية فهرري أىرردىولوفيا اعاصرررة،  شرر ت  ىوافررإ امحررواا اىت دلررة اررن اكررا 

التادى  و  دىد الوفرود، ورري االوارة ارن امفكرار والررؤا السياسرية والوتصرادىة، اىتعلقرة  إن يجة لتاد

هرع وعالو  ا باىجتمع، وط يعة الالام الوتصادإ، و ليرات التاميرة، و.و   بشكل السلطة السياسية ووظالفها

داء الوظالف الفتماعية للدولة، وري ل  عال  اىسالل العقيدىة والشعالرية، فهي ل .مرل ادرسة أالفروة، و 

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:

شرركالية الرانيررة، وررري اتر. ررة عمررم امو ررم، حرروا الررو ي فرري اقابررل العقررل، بمعنرر  أ  امىرردىولوفيا اإلسررالاوية اإل 

طرررر  عمرررم أن رررا دىرررن فررري اقابرررل الالدى يرررة، وبالترررا ي ىصررراه الصرررراع فررري شررركل الرررو ي الحكررريت اىاررر ه فررري 
 
عرررادة ارررا .

وحقيقة امارر هرو عقرل د تردإ برالو ي فري اقابل العقل القاصر أو امهواء البشرية، وه ا طر   اطئ اضلل، 

اقابررررررل عقررررررل ل يعترررررررف بررررررالو ي، لكررررررن فرررررري كررررررال الحررررررالتي  هررررررو عقررررررل، وهررررررت بشررررررر، كمررررررا ىلهررررررر ذلررررررك فرررررري  عرررررردد 

امىدىولوفيات اإلسالاوية، وفي  شابه ااطقها اع نليرا  ا العلمانية كما أشرنا  نفا، بل وأكفر ارن هر ا، فرإ  

و بدو  ارفعية الو ي، فقد ىصن و  في .اقيإ بعد اقاصد الو ي، البشر إذا أحساوا استخدام العقل ول

وفرري اىقابررل إذا وصررر عقلهررت عررن فهررت الررو ي و.ا ىلرره عمررم الواوررع، فلررن ىاسرراوا الهتررداء  لرر لك فررإ  الشررعار 

الشررهير لألحررزاب اإلسررالاية "اإلسررالم هررو الحررل" ل يعبررر عررن حقيقررة حتميررة أو وعررد إلهرري، بررل يعبررر عررن وظيفررة 

فليلررة لألاررة، وررري كيررف  سررت  ل فرري ضرروء اإلسررالم وهدىرره حلررول ىشرركال  ا، وا  افررا لحيا  ررا، وإذا لررت واهمررة 

 . د اماة ه ه اىهمة بالشكل اىطلوب فاي  ا لن ىصير اإلسالم حال  

 املرجعية وال ةام:

ررررل نلاارررا سياسرررريا اإلشررركالية الرالررررة .ررررر. ل ب دلجرررة اإلسرررالم ذا  ررررا، والتررري نرررتب ع  ررررا التصرررور بررر   اإلسررررالم ىم

قررررررار  بغيرهررررررا اررررررن امىرررررردىولوفيات الليبراليررررررة 
 
واوتصررررررادىا ااررررررددا، وبالتررررررا ي صررررررارت امىرررررردىولوفيا اإلسررررررالاوية .

واىاركسية والقواية، وه ا أار وير دويإ، فاإلسالم ل ىمرل نلااا سياسيا واوتصرادىا اارددا، برل ىمكرن أ  

ف ط يعرررررة اىجتمعرررررات وأشررررركاا الررررردوا، وأنمرررررا  عدىررررردة ات اىارررررة، .ختلرررررف برررررا تال  تيسرررررت  ل فررررري ضررررروله نلررررر



 

14 

www.fairforum.org 

 -ال شا  الوتصادإ السالدة، كما .ختلف ك لك با تالف امفهرام والط رالع البشررية اىج  ردة، وهر ا يعرود 

إ ررم الفهررت ال رراطئ لحقيقررة شررمولية اإلسررالم، وأنرره اررا   حيرراة، وال لررل فرري هرر ا الفهررت برري   -اررن وفهررة نلرررإ 

اىفهررررررررروم يعنرررررررررري أ  اإلسرررررررررالم إطررررررررررار ارفعررررررررري، كررررررررردالرة ك يرررررررررررة . اررررررررروع دا لهررررررررررا  اىرفعيرررررررررة وبررررررررري  الالررررررررررام، فهررررررررر ا

ىرررررررردىولوفيات والررررررررالت، وهررررررررو ىارررررررردها فميعررررررررا برؤيترررررررره العقالدىررررررررة لص لررررررررإ والحيرررررررراة، وبمالواترررررررره القيميررررررررة، ام 

القرراءات البشررية  بعردواقاصده العليا، أاا فهت اإلسالم كالام سياس ي واوتصادإ اادد فإنه سيكسرب 

.ب عليررررره إواارررررة نمررررروذج سرررررلطوإ أو فالررررر ي، ىررررررا أنررررره ىاتكرررررر الحقيقرررررة، ويجررررررم القرررررراءات القداسرررررة، وسررررريتر 

، وهسرعم للهيمارة عمرم اىجتمرع بر دوات السرلطة لغررم االوارة امفكرار -أو ىكفرهرا-وامىدىولوفيات اىعارضرة 

 "اإلسالم"  أن ا ريوالقيت التي ىراها 
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