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 :2نقد دعوى اإلسالميين )الديانيين(: مدخل

" رغبلة العمل الديني وتجديد العقللبدأ د. طه نقده للتوجهات اإلسالمية في العمل السياس ي في بواكير كتبه "

"الصللل وإل اإلسلللالمية"ه وأيس لللا أسلللع د لللا   م لللل و   لالدينيلللة" أو ملللا  سللل   بلللمنللله فلللي توجيللله مسلللار "اليق لللة 

التزكية الصوفية بالجمع بين التج بة اإليمانية ال ية واالستناد  لى املناهج العقلية واملعايير العلميةه ثل  ملا 

"سؤال األخالقلبث أن وجه سهام النقد ل  كة "تسييع الدين" بتعبيره في كتابه "
3

أن "تسييَع ه أيث رأى 

الللدين" مقللارقت ملقتالل   ال قافللات األجنميللة العلمانيللةه ألنلله يقتللل فللي الللنلع القللي  ال للي ت فللع الهمللة و سللتبدل 

  لل إل سللنة مللن  يْ  للمكان للا ميمللا ماديللة ال م مللع فللي ااخلل إل مللن ورامل للاه وفللي  للثه امل ألللةه أ  مبللل أك للر مللن اثن

ََ د لللوإل اإلأيلللا  اإلسلللالم  بملللا ال أمللل  طللله بلللفن اتجلللاه "تسلللييع  روح اللللدين"هتلللفليت كتلللاق " َي أفللل
ق
َ للليف اللللدين" يي

                                                                    

من مؤللات ا: م تبة العلو: م ا إل أصولية تحليلية في ضو  موافقات ال اطبيه فقه التنزيل  ند اإلمام ابن تيميةه التصور  1

jamila.tilout19@gmail.comْالق آن  لألس إل... 

ْ

ه أيث كان ي لَ  لى اإلسالميين الديانيين؛ ستعمال طهاْل استعماالت للدياينين م يبةوالناظ  للكتابات التراثية سيجد  -2

ير   بل ل يقول أبو أيان التوأيد : "ومد بلينا ب ثا الد   الخالي من الديانين الث  يصل ون أنلسه  ويصلق ون غ

صالأه " ه ويقصد بالديانين أ ل اإلصالح من ذو  العل  واملع فة الدينية. اإلمتا  واملؤانسةه تح: محمد أسن محمد أسن 

ه لكن سفستعمل في املقالة مص لح "اإلسالم " بدل "الديان " 23ه ص2003ه 1إسما يله بيروت: دار الكتب العلميةه ط

ْالتحاد املعن  ورفعا للت و ش الث  ي يره استعمال ملهوم "الديان "ه وهللا أ ل .الث  استعمله طه  بد ال أمن ن  ا 
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مزيللد  ليللهه إن للل  يالل ى ب للا إلللى نقللير مقصللود اه ليقلل ر ومي للا أن السياسللة ال للي يجللو  أن توافللَ الللدين ال 

إلصالح فئات املجتمعه وليست السياسة الال أخالمية ل يا إل السل ة السياسة األخالقيةتكون إال 
4
.ْ

" جا  نقده أك ر تلصيال خصوصا بعد ت ور أ كات "اإلسالم السياس ي" ب قي ا روح الدينلكن في "ْ 

السللللني وال لللليييه وتفسيسللللها نمللللاذى مع فيللللة ومؤسسللللات  مليللللة  لللللى أر  الوامللللعه وال يمكللللن فهلللل  نقللللد طلللله  

للللللد وى اإلسللللالمية دون العلللل وى  لللللى نىجلللله فللللي نقللللد الللللد وى العلمانيللللة
5

ه وال للللي تقللللول باللصللللل بللللين الللللدين 

ْ".روح الدينه  وكثا أط وأته اال تمانية ال ي خت  ب ا كتابه "والسياسة

وملللد سلللبَ معنلللا أن التصلللور اال تملللان  يقلللوم  للللى أن اللللدين والسياسلللة ط يقلللان متنلللاظ ان فلللي تلللدبير ماتللللت 

الن اطاته ومد أمام د.طه التقابل بين التلدبير اللديني والتلدبير السياسل ي بنلا   للى التن يلر الخللدون  للخالفلة 

ياسللةه فلكفنلله أل للَ التللدبير الللديني بالخالفللة والتللدبير السياسلل ي بامللللت السياسلل يه وملللا انتقللد طلله مللن رام والس

تنزيللل املللنىج السياسلل ي التسلليد  فللي التللدبير كالعلمللان ه فانلله للل   سللت نق املللنىج الللديني التعبللد  فللي التللدبير  نللد 

ْاإلسالميين أو "الديانيين" باص الح طه.

للل   علل   اإلسللالميون فمللا  للي االنتقللادات ا
َ
ل للي وجههللا د. طلله لنسللالميينس و للل اإلسللالميون  لللى نىللج واأللدس أ

م اجعلللات فلللي بنيلللي   اللك يلللة وت لللورات أ للل  صلللار االتجلللاه الواألللد اتجا لللات؛ فملللا  لللو ال ابلللت فلللي فكللل    ملللن 

تبلر تصلور املتغيرس وكيلت يمكلن مجلاو إل أط وألات اإلسلالميين إللى أط وألة أك لر توافقلا ملع "اللدين"س و لل  ع

ْطه البديل ناجعا وامعياس وما  ي إشكاالته املع فية والعمليةس

 أوال: االنتقادات العامة

مليلللللةه وينتقلللللد د. طللللله الخ لللللاق اإلسلللللالم  الديان  بلللللادَ  ذ  بلللللد  بعلللللدد ملللللن  ويمكلللللن وسلللللمها باالنتقلللللادات الجي

ويتجللى ذللت فلي ، امللهلوم  االنتقادات ال ي ي ى أن الخ اق العلمان  لل  يقلع في لاه و لي تلدور ألول الت لو ش

اسلللتعمال  لللدد ملللن املللللا ي  نحلللو "السياسلللة" و"الدوللللة" و"اللللدين" أيلللث يمكلللن إأصلللا   لللدد ملللن امللللدلوالت 

 املتبانية لهثه امللا ي  امل كزيةه وأسباق  ثا الت و شه في ن   د.طهه متعددإل؛

سلتعمل املأحدها لهلوم الواألد تلارإل بمعنلاه الترا ل  : انقسام فك  اإلسالميين بين ت اث غني وتحلديث فقيلره فيي

ْوتارإل بمعناه ال ديث.
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:  دم تمكن اإلسالميين من أدوات البنا  املن ق  والن    تمكن العلمان  مس لاه فلال  سلت يعون القيلام ثانيها

بنقد املللا ي  املنقوللة  لن العلملان  أو تحديلد الخصلا ص اإلج ا يلة السلتعماالت اه ف لال  لن إبلدا  مللا ي  

ْتتجاو  امللا ي  املنقولة.جديدإل 

:  لللدم ملللدرإل اإلسلللالميين  للللى اللللدفا   لللن  قيلللدت  ه للللثلت ملللاموا بمحاكلللاإل العلملللانيين فلللي اصللل الأات   ثالثهـــا

ْوتصورات   كيت اتلَه لدفع ت مة جمود اللك  والتالت  ن العص .

رى ملللللللا ال يالميللللللله : مالملللللللاإل اإلسلللللللالميين ملللللللن أشلللللللكال ال للللللل ق الختيلللللللارات   العقديلللللللة فلللللللي اللللللللداخل والخلللللللارابعهـــــــا

العلمانيونه مما اض     إلى التقية بالجمع بين القدي  وال ديث جمعا م و ا
6
.ْ

وينتقلللد طللله وصلللل اللللدين بالسياسلللة  نلللد  لللثه ال وا لللت بفن لللا أصللل ت الوصلللل بلللين نلللو ين ملللن األوامللل  إلهيلللة 

الوصلللله أ  تج يلللد  وب لل يةه ولللل  تتعلللده إللللى الوصلللل بللين اامللل  اإلليلللي واامللل  الم للل  ه وغيللاق  لللثا النلللو  ملللن

األم  من آم هه مد يو   بالتسوية بينه وبين غير   في ن أن ما سوا  في التدبير خصوصلا فيملا يتعللَ بتلدبير 

ْشؤون اإلنسان الدنيوية.

 ثانيا: االنتقادات التفصيلية

ْن؛بعد أن استق أ د.طه ال وا ت الديانية رأى أن ن  ت ا ل بيعة العالمة بين الدين والسياسة تتباي

و لللللي  للللللى مسلللللمين: إملللللا انلللللدراى اللللللدين فلللللي   الملللللة تلللللداخل"؛فاملللللا أن تكلللللون العالملللللة بلللللين اللللللدين والسياسلللللة " 

أهـــل "ه وإملللا انلللدراى السياسلللة فلللي اللللدينه و للل  "أهـــل اليســـي  "لالسياسلللةه ووسللل  د.طللله ذو   لللثا التوجللله بللل

ْ".التديين

"ه أ  مللن التفقيــه أهــلل اكميللةه و"" و لل  القللا لون باأهــل التيكــي وت لل  "" المللة تماثللل"؛ وإمللا أن تكللون 

يقول بوالية اللقيه
7
.ْ

 أهل اليسي  : -1

ه أسب مول بعض الحكام في الدول اإلسالميةو   القا لون بدخول الدين في السياسةه ويم له  ْ 

د.طلللللهه ويللللل ى أن آفلللللة  لللللثا ال للللل ق ملللللن اإلسلللللالميين الجملللللع بلللللين املقت للللليات العلمانيلللللة لل داثلللللة واملت لبلللللات 

ليؤكد أن أ لل التسلييع جعللوا اللدين تابعلا للسياسلةه ولل  يتح جلوا ملن مااللي لا ألوامل  السلل ة اإليمانيةه 
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غ لهثه املااللةه أو بالتعالي  ن طلب امل  و ية أصلاله كملا انحصل  التعبلد  نلد    سوف اإللهيةه إما بتفويل مي

ْفي جملة شعا   وطقوسه فكانوا إسالميين مواله  لمانيين فعال.

 يللَه كمللا يقللول طلله  بللد اللل أمنه أن دمجلله الللدين فللي السياسللة كللان مللن أجللل خدمللة أغلل ا  فآفللة  للثا الل

تسيدية تتيح للدولة السي  إل  لى املواطنين دون م امبةه فيي تادم ب ثا الدمج أ دافها التسل ية وتقص ي 

تلللاوى  للللى مللا ال يالللدم  لللثه األغللل ا  ولللو باسللل  اللللدين إملللا بتفويللل النصلللوص الدينيلللة  للللى  وا للا أو إصلللدار ف

ْمقاسها.

 أهل التديين: -2

" غالــــح الحركــــات اإلســــالمية الســــ يةو لللل  القللللا لون بللللدخول السياسللللة فللللي الللللدينه ومللللد يم للللل  للللثا االتجللللاه "

خصوصلللا فلللي بلللدايات ا
8

" وتتجللللى  لللثه "جامعيـــة اإلســـالم له وملللد انبنللل  تصلللور    للللى مسللللمة أساسلللية تقلللول بللل

ْالجامعية في صلتين؛

ْا أن الت   ع اإلسالم  أأاط بجميع مناحي ال ياإل والسلوك.ه ومقت ا السعةإأدا ماه  

ه ومقت ا ا أن أأكام اإلسالم متعلَ بع لها بلبعره فلال يجلو  التايلر بيس لا بالت ليي.التكاملثاني ماه 
9

وملد  

ان للَ د.طله فلي تفصلليله لهلثا الل يلَ بملا ذكلل ه د. يوسلت الق ضلاو  فلي كتاباتلله األوللىه ود. محملد  مللارإله ود. 

ْسلي  العوا.محمد 

بتعبيللر د. طللهه وال للي  مللل –ورفللع  للثا الل يللَ جملللة مللن ال للعارات ال للي تلخللص أسسلله اللك يللة والَلك انيللة  

ْ لى نقد اه و ثا بيان ذلت:

 نقد شعار "اإلسالم دين ودولة" -أ

ْ عتر   ثا البنا  القلَ من جوانب ماتللةه في ن   د.طه  بد ال أمن؛

؛ أيللث إن  للثه املقولللة أملل ق إلللى ردإل فعللل  لللى املومللت العلمللان  ار األصــو يالشــةهة العلمانيــة للشــع: أولهــا

الث  يقول باللصل. ومن مقت يات  ثه املقولة اإلفادإل أن الدين ش ي  والدوللة شل ي  آخل ه واإلسلالم يجملع 

بيس مللللاه مكمللللال أأللللد ما بللللااخ ه وال للللال أن  للللثا الجمللللع ال يصللللح إال إذا مصلللل نا ملهللللوم  "الللللدين"  لللللى معنلللل  

                                                                    

ومد توسل طه في جمعه للد اوى  لى ما كتبه د. يوست الق ضاو  في كتابه "الدين والسياسة" والدكتور محمد سلي   - 8

العوا في كتابه "في الن ام السياس ي للدولة اإلسالمية" ود. محمد  مارإل في كتابه "الدولة اإلسالمية"ه وال يالى أن االرتكا   لى 

ْ  في تفسيع الد وى بله اال تراضات. ثه األدبيات ال يكل
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"اال تقللادات الخاصللة" وملهلللوم الدولللة  لللى معنللل  "تللدبير املعلللامالت العامللة" كمللا تلعلللل العلمانيللةه وال لللَ أن 

الدين  بارإل  ن نىج تدبير  للسلوك في ال ياإله متكامل العناص  متداخل الجوانب.
10

ْ

للى الدوللة اأتيلاى ؛ أ  ا تبار الدولة مسيَ  الدينه فيكون الدين محتاجلا إشةهة تكميل الدولة للدين: ثانيها

العنص  إلى ما يكمله ال اأتياى الغاية إلى الوسيلة.
11

و ثا ال يصح وفَ من ور د.طهه واستند في نقده  للى  

[ فيكلون 76" ]يوسلت:مـا كـان ليذخـخ أخـا  فـي ديـن ا لـ  إال أن  شـاء هملهوم الدين كما جا  فلي القل آن: "

ْدولي ا.دين األمة  و بالثات ن ام تدبير ا وأكمهاه أ  

أيللللث انتقللللد طلللله مبللللول دخللللول الجما للللات فللللي اللعبلللللة  ثالثهــــا: شــــةهة اقتبــــاد ارليــــات التدبي يــــة العلمانيــــة 

السياسلللللية وال لللللي ملللللد تا لللللع لقوا لللللد م لللللبو ة أو إجللللل ا ات منحلللللا إله باإلضلللللافة إللللللى  مهلللللا تحصللللليل األدوات 

اللدنيو  املبنلي  للى السلي  إل ال دي ة بف  وجه كانه وال ال أن  ثه املسالت السياسلية إذا صلل ت للتلدبير 

واملنلعلللللة والصللللل ا ه فان لللللا ال تصلللللللح لخدملللللة املصلللللالح الغيميلللللة املبنيللللللة  للللللى التقلللللوى واالسلللللتقامة والنصلللللليحة. 

وين لللللَ د. طلللله مللللن أن تصللللورات العمللللل التللللدبير  وت بيقاتلللله ماتللللللةه فللللليع  نللللاك ت بيللللَ واأللللد وتصللللور 

ن للللا  تصلللورات غيللللر  لمانيللللة لل للللفن العللللام واليللللات واألللده فالديمق اطيللللة "ديمق اطيللللات"ه فيبقللللى باإلمكللللان إ

تدبيره.
12

ْ

 نقد شعار "اإلسالم دين ودنيا" -ب

يللللل ى د. طللللله أن التقابلللللل بلللللين اللللللدين واللللللدنيا ال يصلللللحه ذللللللت أن اإلسلللللالم تلللللولى تلللللدبير شلللللؤون ال يلللللاإل الدنيويلللللة 

خالفللللة "أ اسللللة بواسللل ة مبللللاد  ومللللوانين منزللللةه بللللل أ لللل  أ اسللللة اللللدين كمللللا جللللا  فللللي التع يلللت الخلللللدون  لل

ْالدين وسياسة الدنيا به"ه أم  دنيو .

اإلســــالم " أو "اإلســــالم دنيــــا و خــــر وبللللدال مللللن  للللثه التقللللابالت ال للللي ي ا للللا طلللله ال تصللللح بحللللال يلللل ى أن يقللللال: "

" ألن ال  فين معا من جنع ال ياإلومعاد معاش
13
.ْ

 نقد شعار "الدولة اإلسالمية دولة مدنية" -ج

                                                                    

ْ.336-335روح الدينه  - 10
ْ.336روح الدينه ص - 11
ْ.341-340ين   روح الدينه  - 12
ْ.347روح الدينه  - 13
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للان جللا   للثا ال للعار  الدولللة اإلسللالمية دولللة سلليي اإلسللالميين إلللى امل للاركة فللي ال كلل ه لتلللاد  القللول إن " إبف

في أين أن ا دولة مدينة ب  يةه فكان  لثا ال لعار بم ابلة ردإل فعلل  للى القلول  -ثيوم اطية –" كهنوتية إلهية

ْ".الدولة اإلسالمية دولة دي يةإن "

"املدنية"ه وتعني أن املواطنين يدب ون لملص ل ات  لمانية كومن اإلشكاالت ال ي ي ير ا  ثا ال عار استيراده 

أنلسه  بقوانين ي عون ا من  ند  ه في أين أن الدولة اإلسالمية اجي اد ب    محكوم بم جعية إلهية
14

ه 

ليواصل نقده بفن اإلسالم دين إليي و ستلزم ذلت إسناد صلة "اإلسالم" للدولة أن تسند إلي لا كلثلت صللة 

يي""الدين اإلل
15
.ْ

"ه فاإلسللالم   للكل امل جعيللة الدينيللة الدولــة اإلســالمية دولــة دي يــةللثلت يلل ى د.طلله أن ال للعار األنسللب  للو "

لتللدابير الدولللةه وتقالل ي  للثه امل جعيللة بامامللة التعللالي  الدينيللة فللي ماتلللت شللؤون ال يللاإله فللال يلللزم منلله أن 

تعلالي  إلهيللة فلان إمامي للا فعلل ب لل   يت لللب  لثه اإلجلل ا ات تال ى مللن دا ل إل االجي للاد الم ل  ه فللاذا كانللت ال

فهلل  النصللوص الدينيللة وتلللخيص النللوا ل ال ار للة والعللل  بكيليللة تنزيللل أأكللام  للثه النصللوص  لللى الومللا ع 

بم ا اإل مصال ها.
16

ْ

لثلت ت ل آفة  ثا الل يَه أ  "أ ل التديين"ه تقليد امللا ي  االيات التدبيريلة ذات األصلل العلملان ه وملد 

ا التقليللللد فللللي بعللللر ال للللعارات ال للللي تقللللوم  لللللى اللصللللل بللللين الللللدين والللللدنياه وذلللللت إمللللا لللللدفع ت مللللة تجلللللى  للللث

الت    أو ال مع في السل ةه أو بسمب التفث  الالوعي ألسلاليب املمارسلة السياسلية السلا دإل فلي مجتمعلات  ه 

معينلللا أيلللا يملللد    ويؤكلللد طللله أن سلللمب  لللثا التقليلللد  لللدم ارتقلللامل   بتعبلللد   إللللى الدرجلللة ال لللي يصلللبح معهلللا

بفسلللللباق اإلن لللللا  واالبتكلللللاره مكتلللللللين باتيلللللان رسلللللوم العبلللللادات ال للللللي ال تنلللللزله  إال رتبلللللة "التعبلللللد النل لللللل ي" وال 

ْتقدر    لى االجي اد.

ثلل  ياللت  طلله نقللده بللالقول إن السللمب ورا   للثا التقليللد الاجللز  للن ابتكللار ملللا ي  وآليللات تكللون بللدا ل  للن 

ه و لللللدم إيالمل للللل  اال تملللللام للعملللللل التزكلللللو  اللللللث  يلللللورث التعبلللللد ال وحللللليه أيلللللث املللللللا ي  وااليلللللات العلمانيلللللة

اكتلوا باتيان رسوم العبادات ال ي ال تنزله  إال رتبة "التعبد النل  ي"ه وفَ من ور د.طه  بد ال أمن.
17

ْ

 أهل التيكي : -3

                                                                    

ْ.353-352روح الدينه  - 14
ْ.351صين   روح الدينه  - 15
ْ.349-347 ص روح الدينه من - 16
ْ.354صروح الدينه  - 17
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طللار امللاضللللة بلللين ن لللام "ه أ  "ال ألللاك  إال هللا"ه وجلللا   للثا ال لللعار فلللي إالحاكميـــةو لل  اللللثين رفعلللوا شللعار "

 ا ـــودودس وســـيد ق ـــحال كللل  اإلسلللالم  ون لللام ال كللل  الكهنلللوت ه وملللد أثلللارت  لللثه اللكللل إل ال لللي رفلللع لوا  لللا 

ْجداالت ك يرإل.

والن لل  فللي  للثا الكللالم يحيللل  لللى ضلل ورإل فهلل  ملهللوم "ال كلل "ه كمللا يقللول طلله  بللد اللل أمنه وذلللت با للادإل 

بة ملن م اتلب "ال لا دية اإللهيلة"ه فلال يقلول بال اكميلة   إال ملن تحديد مجال "ال اكمية اإللهية"ه فيي رت

  لا د ال للَ فلي الخلللَه و لثه مللن رتلب اإلنسللان املتزكل  فكانللت ال اكميلة تتكللون ملن ركللن ر ليع و للو اام يللة 

ه؛ فل "ال ا دية" مقصلودإل  نلا لباإلضافة إلى ال ا ديةه و ثه امللا ي  أ اد د.طه تفصيلها بملا يتناسلب وتحيلزف

مدلولها الصوفيه وذلت باستح لار "شلهود هللا"  لز وجلله أ ل  يصلير التلدبير تعبلديا بحيلث   لا د ال لَ فلي ب

ْالخلَه وي ى أن  ثه امل تبة تتفتى لننسان املتزك  وفَ التصور اال تمان  ل ه  بد ال أمن.

ل ةه بللدليل أن لل  ويلل ى د.طلله أن آفللة ذو  التحكللي  سللعي   إلللى إمامللة "ال اكميللة"  لللى نملل  السياسللة املتسلل

ي لللالبون باماملللة  لللثه األأكلللام بواسللل ة تلللولي   ال كللل ه باإلضلللافة إللللى أن م للل و ه  ظلللل م اليلللا طوباويلللا ولللل  

ْيتحقَ وامعا.

وملن إيجابيلات أال اق "ال اكميللة"ه كملا يقلول د.طللهه أن ل  وإن لل  ي تقلوا  إلللى اسلتيعاق  الملة "ال اكميللة" 

ْتقليد التدبير العلمان  الث  ومع فيه "أ ل التديين"."ال ا دية" إال أنه ل  تع   له  شب ة لب

 أهل التفقيه: -4

و لل  القللا لون ق "واليللة اللقيلله"ه ويقللوم  للثا الل يللَ مللن اإلسللالميين  لللى إدراى األأكللام اللقهيللة فللي التللدبيره 

حت ملع أن ال اكميلة ظللت شلعارا م اليلا طوباويلاه فلي ألين أصلبفلي ويتميز "أ ل التلقيه"  ن "أ لل التحكلي " 

التلقي يلللللين م للللل و ا وامعيلللللا  مليلللللا متحققلللللا بواسللللل ة السلللللل ة املاديلللللة
18

ه ويقصلللللد د.طللللله بكالمللللله  لللللثا دوللللللة 

ْ" أيث السيادإل لوالية اللقيه.إيران"

وملللد  ملللل طللله  للللى نقلللد واليلللة اللقيللله ملللن من لللور أخال لللي صلللوفي
19

ه شلللفن مجملللل االنتقلللاداته وينتقلللد  لللثه 

له خصما للعمل التزكو  وأ لهه ال سيما الصوفية مس  ه في ألين الن  ية بفن ا انبنت  لى تصور لللقيه يجع

أن اللقللله أسلللب  لللثا التصلللور صلللار ي لللب  األ ملللال ال لللا  إله فكانلللت واليلللة اللقيللله جاملللدإل  للللى ال لللوا  ه 

ان  إلى الوجود الجوان . ْباال  التزكية املاتصة بتقوي  األ مال الباطنة واألخالق وإخ اجها من الوجود البرف

                                                                    

ْ.401 روح الدينه ص يد من التلصيل ين  :ملْز - 18
ْ.402روح الدينه  - 19
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فللة  للثا التصلللوره مللن من للور د.طللهه ميامهلللا  لللى تصللور لللقلله يالللالت التصللور الق آنلل ه بحيلللث إن كمللا أن آ

تصور   ي كز  لى الجانب القانون  ملن اللقله وم ملل الجانلب األخال ليه فلي ألين أن امللهلوم ال،لي لللقلهه ملن 

شلللتغال بتزكيلللة من لللور طلللهه يفخلللث بفسلللباق الل للل إل و لللو م لللترك بلللين جميلللع أفللل اد األملللة وأاملللل لهللل   للللى ااْل

نلوسه ه فال يمكن أن تنحص  الوالية العامة في فئة من املاتصين في اللقهه وإنما تتسع لكل أف اد املجتمع 

ْاملتلقه.

ومما يالأظ  لى نقد طلهه أن  لثه االنتقلادات لتصلور اللقله يمكلن أن توجله لجلل اللل ق السلابقة خصوصلا 

التللديين". فللاالختال  لليع فللي األصللل وإنملا فللي الدرجللة  نلد مللن يقلول بللدخول السياسللة فلي الللدينه و لل  "أ لل 

ْفق .

فهللللثه  للللي جللللل االنتقللللادات املوجهللللة لنسللللالميين كمللللا ملللل ر ذلللللت د. طلللله  بللللد اللللل أمنه وينقسللللمون إلللللى أربعللللة 

ْأمسام:

ه رجـال الدولـة: القا لون بدخول الدين في السياسلةه فتكلون السياسلة  لي األصلله ويمل له  أهل اليسي   -

ْ   تمست ص يح بالتسيد.ومد شاق تعبد

ه وآفلللي   جـــل الحركـــات اإلســـالمية الســـ ية: القلللا لون بلللدخول السياسلللة فلللي اللللدينه و لللو ألللال أهـــل التـــديين -

ْامتباس امللا ي  وااليات العلمانية.

" وإن اختلللت التـداخلوالجانب امل ترك بين الل يقين أن ل  يل ون العالملة بلين اللدين والسياسلة تقلوم  للى "

ْأوجهه.

: و   القا لون ق"تحكي  الدين"ه ومد تعثر  لي   ت بيَ "ال اكمية" فكانت م  و ا م اليا هل التيكي أ -

ْطوباوياه ولو أن   ج دو ا من ال ا دية وردو ا إلى اام ية لكانت أم ق للتجسيد.

لوامللع وإمامللة "تلقيه السياسللة" ومللد أللاول  للؤال  إنللزال اام يللة اإللهيللة  لللى ال: والللث  مللالوا بللأهــل التفقيــه -

ْوميزإل تدبير   خلوه من التج يد. دولة "إيران"،ن ام والية اللقيهه ونجده  ند ال يعة مم ال في 

"ه أ  التماثـــلوالجانلللب امل لللترك بلللين  لللثين اللللل يقين أن للل  يللل ون العالملللة بلللين اللللدين والسياسلللة تقلللوم  للللى "

ْالت ابَ.

لكلن آفلة  لثه الللل ق مجتمعلة  نلد طلله  بلد الل أمن  لدم اشللتراطها العملل التزكلو  فللي إماملة أأكلام الللدينه 

فل  ي ق تدبير   إلى مستوى التدبير ال وحيه الث   عتبر ثم إل للعمل التزكو  والث  يقدر  لى اختراق حجب 

بلثلت تلدبيرا ضليقا يقلع فلي التسليده النلعه وينلث إلى الل  إل ال وأية ال ي من ورامل اه كما يقول طهه فكان 

ْوالد وى البديلة ال ي رفع لوا  ا د. طه  ي د وى اال تمانية بدل الديانية اإلسالمية.
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 ثالثا: الدعوى االئتمانية

 ملل طلله  بللد اللل أمن  لللى تفصلليل أسللع تصللور بللديل  للن التصللورات العلمانيللة واإلسللالميةه أيللث إنلله وإن 

لللللت ن لللل إل العلمللللانيين واإلسللللالميين ل بيعللللة العالمللللة بللللين الللللدين والسياسللللةه فللللان آفي مللللا معللللاه كمللللا يلللل ى اختل

"ه و للللثه التزكيللللة ما مللللة أساسللللا  لللللى األمانللللةه ومللللن  للللثه اللل للللة جللللا  العمــــل الي كــــوس د.طللللهه خلو مللللا مللللن "

 لللا اإلنسلللانه للللثلت يلللل ى هللا  للل   األمانلللة  لللللى املالوملللات ففبلللت واختاْرن إ"ه إذ االئتمـــاناشلللتقاق ملهلللوم "

ْد.طه أن الل  إل و ي ركيزإل التزكية تقوم  لى مبدأ "االختيار" و"تحمل األمانة".

ويتميز ملهوم الدين وفَ  ثا التصور أنه يقوم  للى مبلدأ االختيلار اللث   سلتلزم الخيريلة واملسلؤوليةه وميلزإل  

ار اإلنسان كما يكون القانون اإلنسان  محل االختيار في التصور اال تمان  أن القانون اإلليي يكون محل اختي

الواضللع للقللانون  للو هللا سلل ي القللانون تعبللديا وإذا كللان  كللان اختيللاره ومللدار األملل   لللى اإلنسللان املاتللاره فللاذا

ْالواضع إنسانا س ي تدبيريا.

مللن  مللن الود عللةه بحيللث يكللون كللل مللا خلللَ هللا جللل جاللللهه– اإليــدا وملهللوم اال تمللان يتفسللع  لللى ملهللوم 

أجلللل اإلنسلللان  لللو  بلللارإل  لللن ودا لللع أود هلللا إيلللاهه يتملكهلللا كيلللت   لللا ه ويتحقلللَ ب لللا كيلللت   لللا ه شللل ي ة أن 

يصون أقومها
20
.ْ

                                                                    

ْ.474صروح الدينه  - 20

عالقة الدين بالسياسة عند 
 اإلسالميين/الديانيين

 التماثل التداخل

 أهل التسييس
 )رجاالت السلطة(

 أهل التديين
ت الحركاجل )

 اإلسالمية(

 أهل التحكيم
 الحاكمية(أصحاب )

 أهل التفقيه
 )والية الفقيه(
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"ه بحيللث يجعللل ظللا   الصلللة باإلنسللان يللزدوى ببللاطن االتصــال الرو ــيكمللا يقللوم  للثا اال تمللان  لللى ملهللوم "

د الخل هالصلة با ه و ثا االتصال  و الث  يمكنه من دفع االستعبا
21

ْفيمكن القول إن:  

ْمعادلة االئتمان = إيدا  إلهي + اتصال رو ي

"ه ومللن خصللا ص ال وحللي فللي تصللور روحيــةوطبيعللة املقاربللة بللين الللدين والسياسللة أسللب التصللور اال تمللان  "

قلول د.طه التلك  في العوال ه فيي مقاربلة تتلثك  العلوال  الغيميلة وال تنسلا اه فلاذا كانلت اللد وى العلمانيلة ت

بالت للللللاد أو التبللللللاين بللللللين الللللللديني والسياسلللللل يه والللللللد وى اإلسللللللالمية تقللللللول بالتللللللداخل أو التماثللللللل بللللللين الللللللديني 

ه فلللللان تصلللللور طلللللهه واملتم لللللل فلللللي اللللللد وى اال تمانيلللللةه يقلللللول بوجلللللود أصلللللل واألللللد ال ثلللللان  لللللله و لللللو يوالسياسللللل 

" ال لي من لؤ ا الوحـد  األصـليةيه ب تبلة ""ه أيث أرجع األمور إلى ما مبل التل يَ أصلال و لو ملا  سلماألمانة"

لهلا اإلنسلان بل "اختيلار" منلهه  فلال تعلار  بلين التلدبير والتعبلده بلل  لالعال  الغيبيه وتتم لل فلي األمانلة ال لي تحم 

إن التدبير مجاله العال  امل   ه والتعبد مجاله العال  الغيبيه فال فصل وال وصل بين "التعبد" و"التدبير" فلي 

بمود هللللا و للللو هللا. لللللثلت مللللام التصللللور  متصــــل نللللد اإلنسللللان ول ل هللللا فهللللو  ود عــــةه و للللثه األمانللللة األمانــــة

اال تمان   لى مبدأ  "اإليدا  اإلليي" لألمانة و"االتصال ال وحي" من أجلل ال للاع  لي لاه و لثا التصلور  لو 

ْأسب رأ  طه  بد ال أمن.الث  سيوسع آفاق الوجود اإلنسان  ال ي ت يقها املباد  العلمانية والديانيةه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

ْوما بعد ا. 474ص ملزيد من التلصيل ين  : روح الدينه - 21

العالقة بين الدين 
 والسياسة

 الرؤية
 العلمانية 

 الرؤية
 الديانية/اإلسالمية 

 الرؤية االئتمانية
 )طه عبد الرحمن(

الوحدة  
 األصلية

 التماثل التداخل التباين التضاد
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ه للللثلت نجللللد طلللله  مللللل فللللي خاتملللة روح الللللدينإشــــكاالتالتصللللور ال يالللللو مللللن  لكلللن  للللثا
22

 مللللل  لللللى  لللل    

عـدم قابليـة هـخا التصـور و ا عقوليةاال تراضات ال ي مد ت د  لى تصوره اال تمان  وأب    ثه اال تراضات 

ورأى أن تصلوره ينللزل فلي "العقالنيللة" و"الوامعيلة" رتبللة تعللو  لللى رتبلة التصللور اإلسللالم  ه للتيقـ  أو التز يــل

درجلة و للى رتبللة التصلور العلمللان  درجتلينه أيلث إن تصللورهه كملا يقللوله يتالث التعبلد   غايتلله أك لر تعقللال 

مللن التصللور الللث  مبنللاه  لللى غايللة دون للاه فهللو أملل ق للل لل إل ال للي خلللَ اإلنسللان  لي للا
23

مللا أن ميللزإل  للثا ه ك

الد وى اال تمان ه من وجهة ن  هه التل يَ في التعبد بين ظا   األ مال وباطس اه فيكون الباطن أاكملا  للى 

 ال ا  .

ويؤكلللد أن تصلللوره أمللل ق إللللى الوامعيلللة إذ  غلللدو اإلنسلللان متصلللال بلللالوامع ب لللا  ه وباطنلللهه والواملللعه فلللي ن للل هه 

تهه فان اال تمان  يتوسل في الوصول إلى غايته بالتزكية العمليةه مستويات مس ا الجلي والخل ه ولتحقيَ غاي

فيصللير اإلنسللان متعبللدا   فللي كللل شلل ي  وفللي كللل ومللت وفللي كللل أيللنه لياللت  طلله أن التحللول اإليمللان  الجللثر  

قا إمكاناته وما جا مكنوناتهه يجعله يجدد ممارسته للعقله موسلعا  الث  يحدثه اال تمان في اإلنسانه م لق

هه ويجدد مكابدته للوامعه باس ا ف ا ه؛ بل إن اال تمان  و وسيلة اإلنسان إلى تجديلد نلسله بالكليلة ن ام

 لى مقتا   اإليمان ال،يه كما يقول طه
24
.ْ

 رابعا: وقفة مع الدعوى االئتمانية

 النلللاظ  لقللل ا إل طللله  بلللد اللللل أمن إلشلللكالية اللللديني والسياسللل ي يجلللد أن للللا تن للللَ ملللن ر يتللله الللسللللية وتحيللللزه

الصللوفي؛ أيللث إن واجللب الليلسللو ه كمللا يتصللوره د.طللهه  للدم اال تمللام بللالخو  فللي الوامللع بقللدر مللا م للت  

بما ينبغي أن يكون  ليه  ثا الوامع؛ و نا يكملن اللل ق بينله وبلين السياسل ي فلي ن ل ه: فالليلسلو  يت للع إللى 

  إليللهه فللي أللين أن السياسلل ي يلل ى الللث  ينبغللي أن ت تقلل ا ثــالأن تصللير األشلليا  إلللى مللا  للو أف للله وين لل  إلللى 

األشيا  كما  ي وين   إلى الوامعه باأ ا كيت يمكن االستلادإل من ظ وفه
25

 .ْ

                                                                    

ْ.495ص - 22
ْ.498-497روح الدينه  - 23
ْ.507روح الدينه ص - 24
ْ.49ال وار أفقا لللك ه ص - 25
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لكللن الخلل وى مللن اإلشللكال ب للثا التصللور لوظيلللة الليلسللو ه ي للل ماصلل ا أللين يكللون املوضللو    للترك فيلله 

يلة ال تجسليديةه وتصلوره وإن التج يد بالتجسيده بل إن طه  اتب "أ ل التحكي " أن مقاربي   كانلت تج يد

مللارق التجسلليد فللي شللكل العمللل التزكللو  الللث  يوجلله التللدبير الللل د  بللالتركيز  لللى اإلنسللانه إال أنلله غيللر كللا   

ن  ا لتركيبة الدولة ال دي ة وانمنامل ا  لى املؤسسلات وضل ورإل ابتكلار آليلات إملا تلكيكيلة أو بنا يلة جديلدإل فلي 

ه   فللا  لمانيلللا و عاتللب "أ للل التللديين" أن للل  يجي للدون فللي إطللارهه لكنللله ضللو  العلل   السياسلل ي واللللث  يلل اه طلل

يكللون فيلله "الوامللع البللاطني" أو "الوامللع الخللل "  للو األصللل ال "الوامللع  واقعــا جديــدا يفيــ  بتصللوره البللديل 

ال لللا   " أو "الواملللع الجللللي"ه و لللو محلللل النلللزا  والخلللال ه للللثلت كلللان تن يلللره أمللل ق إللللى التصلللو  السياسللل ي 

"ه وللليع أللديني  نللا  للن اإلنسللان الي كيــةيلل وم االنعللزال  للن السياسللة وإن ادعللى الخللو  في للا باسلل  " الللث 

ومابليتلللله لال تمللللانه وإنمللللا  للللن وامللللع  غللللدو فيلللله اال تمللللان   نصلللل ا مكينللللاه وال للللال أن ت كيبللللة الدولللللة كمللللا  للللو 

زمنللللا دوللللة أخلللل ى وسياسللللة ال لللفن اليللللوم للللن يقبللللل ب لللثه املعللللادالت ال وأيللللة العسللليرإل  لللللى االن لللباطه وإال تل

ْأخ ىه بل ووامع آخ .

لف اإلشكال املتعلَ بصعوبة التنزيله والث   مل د.طه  لى دأ ه في خاتمتهه ما ملاه ألن التماسلت 
َ
لثلت ظ

املن ق  ال يلزم منه القوإل املع فية والنجا ة العمليةه فعدم موله بعدم التعار  بين الدين والسياسلة  للى 

 لى الجانب التعبد ه أو  لى  الجانب الدينيه في أين أن  نص  "السياس ي" كان شبه أد مولهه جعله ي كز 

غا للب  للن املعادلللةه وإن ادعلللى د. طلله إدراجلله فلللي التصللور اال تمللان  فعلللى أسلللاس التللدبير الللل د ه ألن العملللل 

وجللدان  لللى شللفنا جما يللا. لللثلت جللا   للثا التصللور تفسيسللا للمقاومللة بال وللليعالتزكللو  شللفن فلل د  أساسللاه 

أسللللاق املقاومللللة بالسللللل ان أو البر للللانه أيللللث ي ا للللا مقاومللللة مسللللتغنية بللللثات اه وذلللللت بللللا ال  شللللفن اإل  للللاى 

ثلال وحيه وكفن اإلنسان  عيش في  ال  
ُ
" للمثالال م دد كينونته وراأته الوجدانية ش ي ه فتن يره كان " ا ـ

رتقلا  إللى امل لاله لكلن  لثا االرتقلا  ينبغلي أن يكلون "ه ويؤكلد  لثا ن  تله للليلسلو  القا ملة  للى ااْلالواقعال "

ْان الما من الوامع أصال.

وممللللللا  عللللللز  صللللللعوبة التحقللللللَ لهللللللثا التصللللللور كونلللللله متعاليللللللاه فهللللللو يلللللل ى "أن العمللللللل الللللللديني للللللليع مللللللن جللللللنع 

املؤسسات األخ ى وال من رتبي اه كالجمعيات واملن مات والهيئات واألأزاقه فاملن َ العام الث  يحك   ثه 

املؤسساته في أف ل األأواله  و تدبير ال فن الدنيو  بنا   لى أسع املنىج العقالنل  والتحليلل املوضلوعي 

مللللللوا ين القلللللوى املوجلللللودإل فلللللي السلللللاأة ملللللع ال سلللللاق اللللللدميَ للمصلللللالح واالست للللل ا  البعيلللللد اثلللللار التكلللللتالت 

والتوافقاته ث  اتااذ املوامت املدروسة من األأداث والتقلبات"
26
.ْ

"ه أيلللث إنللله مللللا كللان اللللدين والتلللدبير متلللرادفين فلللي روحنـــة السياســـةفلللان التصلللور اال تملللان  يتجلله إللللى " و ليللهه

"روح السياسلة"  أي لاه لكلن النلاظ  يجلد أن  لثا ل"روح الدين" في العمَ تفسيسا ل ل    طهه كان تفسيسه ل

                                                                    

ْ.165سؤال العمله  - 26
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لتن يلر للهه أيلث إنله تصلور  سلبح التن ير السياس ي باملقارنة مع الديني با ت في التصور اال تمان  بل  عس  ا

ت نماذجهلللا 
ف
فلللي فللللت األرواحه والقلللول بالوألللدإل األصللللية للللن ياللل ى ملللن الخلللال ه فجلللل اللللد اوى املنتقلللدإل أصلللل

ْاملع فية وأسست ملسالت العمليةه ولوال مابلية "األنموذى" للت بيَ ملا ت  تنزيله.

السياسللةه وانتقللاده للتصللورات الكبللرى فهللثه  للي بعللر مالمللح تصللور طلله  بللد اللل أمن للعالمللة بللين الللدين ْو

 لمانية أو إسالمية ث  تفسيسه للتصور اال تمان   لى أنقا   ثه التصوراته وذلت بالخ وى من إشلكالية 

أن   للللى "اللصلللل أو الوصلللل" بلللين اللللدين والسياسلللة إللللى القلللول بالوألللدإل األصللللية بلللين اللللدين والسياسلللةه بنلللا 

خلقللله مبلللل ظهلللور  لللثه التحديلللداته وملللد  مللللتي  للللى تجليي لللا ان الملللا ملللن اللللدين والتلللدبير أمانلللة أوكلهلللا هللا ل

ْمتنهه فيي م ا إل تلا لية داخلية.

لكللللن ت للللل بعللللر امل للللار ع اللك يللللة مهمللللا تماسللللكت من قيللللاه إال أن التنزيللللل العملللللي للللليع م  ونللللا بالتماسللللت 

صوصا إذا نامش أم ا يزدوى فيه املن ق  وأدهه وإنما بقابلية "التصور" للتحقَ  لى "الوامع" ال "امل ال"ه خ

ه فح لل  وإن ملنللا  لل ف
َ
العل للي بللالعمليه و للثه ميللزإل اإلشللكال املع فللي القللدي   الجديللد "الللديني والسياسلل ي"ه ومللن ث

أملل   - للثا إن تجاو نللا املعيللارْ –"بالوأللدإل األصلللية" وأن الللدين والسياسللة أملل  واأللده فللان التلكيللت اإلج ا لل  

ْأساس في مقاربة اإلشكال.

هللللل  أن التصلللللور اال تملللللان  لللللليع تلللللدبيرا لنشلللللكاله بقلللللدر ملللللا  لللللو  للللل وق روألللللان  ملللللن اإلشلللللكال ال قيقللللل  في   

الواميي الث  ي يره الديني والسياس ي في  املنا اليومه بافترا  وجود جديد  أك ر اتسا ا من الوجود امل يَ 

كللللان األسللللاس  سنســــاسن "ســــعة الوجـــود اإلاللللث  تقللللوم  ليللله الللللد وى العلمانيللللة أو اإلسلللالميةه فال للللديث  للللن "

لن  ية طهه و ثا األساس مبني  لى تحيزه الصوفي وميامه  لى اللقا  األ للي بلين اإللله واإلنسلان وتحملل  لثا 

األخيللر األمانللةه ومللن  نللا جللا ت الوأللدإل األصلللية بللين الللدين والتللدبير أيللث إن للا جللز  مللن األمانللة ال للي تحملهللا 

ْاإلنسان.

يمه لال وجاى الث  ساد التصور اإلسلالم  وإبعلاد التزكيلة  لن م ل و ه وت ل أ   مميزات  ثا التصور تقْو

ْب فع لوا  "العقلنة"ه فتصوره تقوي ي ال تفسي  ي.

فمحلل ذللت دراسلة كامللة ال  هال ت  لى ملسلتوى النقلد املس لاملي املؤسلع فهثه مج د وملة مع التصلور اال تملان 

األسللع ال للي انبنلل   لي للا التصللور بللد ا بن  يللة   لدد مللن  لللىالومللو   "النقللد"  سللتلزم أيللث جلز  مللن مقالللةه

موللللله بتوسلللليع "الوجللللود اإلنسللللان "ه ثلللل  إشللللكالية ال للللا    ا طلللله"تعللللدد العللللوال "ه و للللي األسللللاس ال للللي بنلللل   لي لللل

 سوإللى أ  ألد اسلت ا  أن يلزاوى بلين ال لا   والبلاطن فلي تصلوره توجيه التصلور اال تملان هوالباطن وأث  ا في 

فهلل أجلاق إلشلكالية اللديني والسياسل ي؛  ه  لن اإلشلكال ضلمن اإلطلار املع فلي الكلليث  العمل  لى وضلع جوابل

 للللل التصللللور اال تمللللان  ألللللف الخللللال  أم أنلللله أضللللا  جوابللللا ْو شللللكاله أم أجللللاق " لللللى" إشللللكال آخلللل س " للللن" اإْل

ْمحتمال ضمن أجوبة أخ ىس 
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ل الدولةه واإلسالم   مل  لى ت وي ها لتتناسب مع ت ْوإذا كان العلمان  غوف
َ
ال  عتبر تصور طه تجاو ا حيزهه أ

ملع للى الدولللة فللي معادلللة الللدين والسياسللةس فهللو يتحللدث  للن "تللدبير غيللر التللدبير وسياسللة غيللر السياسللة"
27

 س

ْفهل السياسة ال ي يتحدث  س ا "طه"  ي السياسة "محل الخال " أم أنه يتحدث  ن "سياسة أخ ى"س

 ْ
َ
الوامعيللة العمليللة وي نللو إلللى سياسللة الللنلع ال   للير بللثلت إلللى تللدبير ينعللزل  للن السياسللةأ

28
ب للي نة جانللب  

ْ
َ
ال يتحلللللدث طللللله  لللللن جلللللنع آخللللل  ملللللن أجنلللللاس ال كللللل ه أو املقاوملللللة بالسلللللل ان وت سللللليأ املقاوملللللة بالوجلللللدانس أ

السياسة
29

ْس

 وإذا كان التن ير نافعا في "العال  الخل  أو الباطني"ه بتعبير طهه فما  ي آثاره العملية السياسية  لى العلال 

ْال ا    أو الوامع امل   س 

اإلشلللللكاالت ال لللللي ي ير لللللا تصلللللور طللللله  بلللللد الللللل أمن فلللللي مقاربتللللله اال تمانيلللللةه فلللللي أفلللللَ ألللللل مع فلللللي  بعـــــضفهلللللثه 

ْإلشكالية الديني والسياس ي.

 

                                                                    

ْ.400روح الدينه ص - 27
ة  لى نم  السياسة املتسل ةه وم البي   إمامة ييتقوى  ثا بنقد طه لثو  التحكي  ب غبي   في إمامة فك إل ال اكم - 28

ْ ثه األأكام بواس ة ال ك .
 يكوْن لن ألنه سل انهه م دد خ  ا الخصوم فيه ي ْى ال السياسة في آخ  ط يقا يلتح التزكوْ  العمل أن ي ْى إنه أ   - 29

ْ.400روح الدينه ص مله ه  جنع من م لقا


