
 الدين و االدولة في العقل الغربي    

  

        ٌمكن القول أن تارٌخ الدٌن فً الغرب قد عرف مخاضا عسٌرا فً عالقته بالصراع مع المفكرٌن 
و الفالسفة و العلماء الذٌن كانت لهم صوالت و جوالت فً التصدي لرجال الدٌن و نفوذهم المطلق فً 

و بٌن  (السلطة الدٌنٌة )مٌادٌن الحٌاة ، و أصبح من المعلوم به تارٌخ النزاع الحاد بٌن سلطة االكلٌروس 
الذٌن رفضوا استغالل رجال الدٌن لمكانتهم قصد فرض الرأي الواحد و احتكار " التحرر" تٌارات 

الحقٌقة أفضت فً آخر المطاف و تحت أنهار من الدماء إلى ما نجده اآلن من فصل بٌن الدٌن و الدولة 
 .فً مجاالت تدبٌر المجتمع و قٌادته 

      اختلطت العدٌد من اآلراء و التصورات حول الدٌن فً عالقته بالدولة فً الغرب بٌن من اعتقد 
بسموه على الدولة و بٌن من ذهب إلى التمٌٌز بٌن وظٌفة كل منهما و أٌضا بٌن منكر ألي دور فً الدٌن 

على مستوى تنظٌم المجتمع ، ففً العصور الوسطى لدى الغرب شهدنا قٌام دولة دٌنٌة تحكم بنظرٌة 

حق الملوك  ) م شبٌها له عرف ب 17الحق أو التفوٌض االلهً كما شهدنا نمطا من الحكم فً القرن 

ر له المفكر االنجلٌزي  (المقدس   ( Robert Filmer  1588-1653روبرت فٌلمر ) كان قد نظَّ

 )فً تمثٌل الملوك هلل فً األرض فصاغ هذه النظرٌة فً كتابه  (جٌمس األول )لمذهب الملك االنجلٌزي 

 م مصورا الملكٌة نظاما إلهٌا 1680و الذي نشر سنة ( سلطة الملوك الطبٌعٌة ) أو  (المملكة األبوٌة 

 1704–  م 1632 )مقدسا و الدولة امتدادا لألسرة ، و هذا المذهب هو الذي انتقده فٌما بعد جون لوك 

 ص 1995انظر كتاب سقوط الغلو العلمانً دار الشروق ط ) م 1689عام ( رسالتان فً الحكم ) فً كتابه  (م 

 هذا التصور الكهنوتً للدولة و الدٌن جعل المفكرٌن الغربٌٌن و تحت التأثٌر بالفلسفة األرسطٌة ،( 89
عبر الفلسفة الرشدٌة جعلهم ٌنتقدونه بشدة لٌس من طرف المثقفٌن األحرار فقط بل أٌضا من طرف 

رجال اإلصالح الدٌنٌٌن خصوصا و أن التارٌخ ٌسجل لنا أبشع أصناف التعذٌب و التنكٌل بالعلماء من 
مثال مٌز بشكل " لوثر"خالل محاكم التفتٌش و ما صاحبها من أهوال تشٌب لها نواصً الولدان ، فـ

واضح بٌن ما هو سماوي و ما هو أرضً و فصل بٌن السلطة الروحٌة و بٌن الزمنٌة و اعتبر أن الحٌاة 
و إذا كان البعض قد ذهب إلى ضرورة . و غٌرهم " كالفن"السٌاسٌة غرٌبة عن روح اإلنجٌل و كذلك 

إصالح السلطة الروحٌة فً عالقتها بالدولة و تنظٌمها عبر تحدٌد صالحٌات كل منهما، فإن ثمة آخرٌن 
قد آمنوا بضرورة إخضاع الدٌن للسٌاسة و التحكم به قصد الحٌلولة دون حدوث تمزق  فً المجتمع 

لٌجعل من الدٌن وسٌلة فً ٌد الحاكم  (الغاٌة تبرر الوسٌلة  ) قد انطلق من مبدأ  مٌكٌافلًفنجد. الداخلً 
و األمٌر ٌشغله فً إظهار االحترام حتى إذا خرق القوانٌن حفاظا على الوحدة االجتماعٌة للدولة ، كما 

 ٌحدد فوائد و أهمٌة الدٌن فً عالقته بالسٌاسة من خالل دوره فً الحفاظ على النظام مونتٌسٌكٌونجد 
.  االجتماعً و الحد من أخطاء السٌاسة 

       على أٌة حال ، استقر الرأي العام لدى مفكري الغرب على ضرورة أن تخضع الكنٌسة للدولة و 
أن تلتزم السلطة الروحٌة بقوانٌن السلطة الزمنٌة كما أنه على الدولة أن ال تتدخل فً شؤون الكنٌسة كما 

و مع ازدهار الحضارة الغربٌة من الناحٌة .   و غٌرهم  اسبٌنوزا وروسو و توماس هونرذهب إلى ذلك 
التقنٌة و الصناعٌة و أمام التحوالت التً عرفها الغرب عموما على مختلف المستوٌات التمدن انتقلت 
العالقة بٌن الدٌن و الساسة من آراء السٌاسٌٌن بضرورة الفصل و التمٌٌز إلى الحدٌث عن ضرورة 
تطوٌر الدٌن نفسه لٌساٌر الحٌاة االقتصادٌة و التقنٌة بحٌث اعتقدوا أن الوضعٌة التعبدٌة الكنسٌة ال 

تتناسب مع ظروف التغٌٌر الحاصل فً البناء االجتماعً فطالبوا بعلمنة الدٌن و إعطائه بعدا عقالنٌا 

إلى  ( م 1825–  م 1760 )سان سٌمونبعٌدا عن الجذور الغٌبٌة و التأمالت المٌتافٌزٌقٌة ، فذهب 

اعتبار أن التطور العلمً ٌستدعً ضرورة تطوٌر النظام الدٌنً ، و ذهب إلى أن المسٌحٌة الُحقة هً 
 ٌتحدث عن اوغست كونتالتً تروم إلى تحقٌق المساواة فً الواقع ال فً مملكة السماء ، و أٌضا نجد 

الدٌانة اإلنسانٌة بعد ما أصبحنا نعٌش المرحلة الوضعٌة التً انتصر فٌها العلم على التحلٌالت الغٌبٌة و 
.  الفلسفٌة 



     ِمـن تصور اإلصالح الدٌنً إلشكالٌة العالقة بٌن الدٌن و الدولة إلى القائلٌن بالفصل و التمٌٌز إلى 
صناعة دٌن جدٌد ٌستجٌب لتحدٌات الظروف الجدٌدة ثم إلى النزعة الرادٌكالٌة الماركسٌة حٌث نقف 
على موقف تحرٌر الدولة من الدٌن و تحرٌره من المجتمع عبر تجفٌف منابعه و اعتباره ألعوبة بٌد 

هذه هً ُمـجـَمـل مسارات العقل الغربً فً عالقته بالدٌن ، . االرستقراطٌٌن ٌخادعون به الطبقة العاملة 
فما هً مبررات هذا العداء الظاهر للدٌن و ما هً دوافع تهمٌش الدٌن فً الغرب على مستوى التشرٌع 

و تدبٌر الصالح العام ؟ بتعبٌر آخر ما الذي جعل الالئكٌة ممكنة فً الغرب ؟  

    فً الواقع ال ٌمكن فهم ما آلت إلٌه نظرٌة الحكم السٌاسً المبنٌة على الفصل المطلق بٌن الدٌن و 
كحل لمعضلة تداخل السلطة " العلمانٌة"السٌاسة أو بتعبٌر أدق إلى رفض التفكٌر الدٌنً و التبشٌر ب

 )الزمنٌة و الروحٌة ، و لعلنا نجزم أن رفض المفكرٌن لتسٌٌس الدٌن لم ٌكن ٌستهدف الدٌن فً حد ذاته 
بقدر ما كان ٌروم نحو الحد من التجاوزات السلبٌة لرجال الدٌن لوظٌفتهم التعبدٌة ، ٌدل على  (المسٌحٌة 

ق بالدٌن من الخرافات التً نسجها الباباوات  ذلك فً بداٌة األمر محاوالت رجال اإلصالح إزالة ما ُعـلِـّ
 أحد رواد علم االجتماع ٌقف فً سان سٌمون و غٌرهم ، و هذا لوثر و  كالفن ولٌنتز و  كسبٌنوزاعلٌه

إننً أتهم البابا و كنٌسته بممارسة البدع و الهرطقات و أتهم رجال الدٌن بعدم "وجه البابا و كنٌسته قائال 
" اكتساب أٌة معلومات من شأنها أن تجعلهم قادرٌن على قٌادة األتباع المؤمنٌن فً طرٌق خالصهم 

 لقد كان التفكٌر ، ( 14 بٌت الحكمة ص 3منهاج البحث االجتماعً بٌن الوضعٌة و المعٌارٌة محمد محمد أمزٌان  ط )

الالهوتً غارقا فً الخرافات  فكان طبٌعٌا أن تجد رد فعل من أولئك الذٌن تشربوا من البحث العلمً و 
دراسة قوانٌن الطبٌعة ، زاد من هذا العامل ما قامت به الكنٌسة من اضطهاد لألسلوب العلمً فً 
التفكٌر، فاحتكرت الحقٌقة و حرمت كل أشكال التفكٌر خارج البابوٌة كما ارتكبت أبشع صنوف التعذٌب 

و ٌكفً للمفكر أن ٌقرأ شٌئا عن محاكم التفتٌش . فً حق العلماء الذٌن ناقـضوا أحكـام رجال الدٌن 
لقد كان التفكٌر الالهوتً تفكٌرا نصٌا على الواقع المتغٌر . لٌزداد ٌقٌنا بضرورة الحد من نفوذ الكنٌسة

على البروز التدخل " العلمانٌة"فساَد الجمود طوال فترة النفوذ الكنٌسة ، و أٌضا مما ساعد الحركة 
القسري لسلطان الكنٌسة فً كل نواحً الحٌاة ففرضت النمط الدٌنً على مٌادٌن السٌاسة و االجتماع و 
التعلٌم و االقتصاد و أصبح الدٌن فً عقل اإلنسان الغربً فكرا تسلطٌا ٌعٌق حركة التغٌر و النهضة ، 
كان من الطبٌعً أن ٌثور األحرار على هذا النمط المتحجر بفعل ما أنتجه من انحطاط مطلق و تخلف 
رهٌب استدعى بالضرورة الوقوف فً وجهه و البحث عن بدٌل ٌؤسس لحٌاة جدٌدة تنسجم مع حركة 
المجتمع و االكتشافات الجغرافٌة و تقوم على فتح الحرٌات و تقٌٌد سلطات الملوك خصوصا و أن 
التحالف اإلقطاعً و الالهوتً قد أفرز مناخا من اإلرهاب و التسلط و االستبداد ، لقد كانت الصٌغة 

كانت العبارة التً تلخص " أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسٌس"الشهٌرة للجماهٌر فً الثورات الشعبٌة 
(ٌُــتـبع  )واقع الصراع بٌن العلماء األحرار و بٌن رجال الدٌن الكهنوتٌٌن   

  بأي مفهوم ؟:العلمانٌة    

كمفهوم أنتجه الغرب بناء على مالبسات " العلمانٌة"ٌثور جدل حاد بٌن السٌاسٌٌن و المثقفٌن حول 
تارٌخٌة و ظروف محددة ، و قد اتخذ هذا الصراع الفكري أشكاال متعددة من الحوارات و السجاالت إلى 

المناظرات المباشرة بٌن أقطاب ٌنتمون إلى مدارس مختلفة ، فالناظر لحجم الكتب التً دارت حول 
ٌدرك بجالء أننا أمام مفهوم ٌمثل مفترق طرق بٌن النخب و الكتاب ، و ٌمكننا أن نذكر على " العلمانٌة"

  :سبٌل الجرد بعض الكتب التً تناولت الموضوع تحلٌال و نقدا ما ٌلً 

عبارة عن مجموعة ) دار التاقً محمد أركون (الغرب.المسٌحٌة. اإلسالم:العلمنة و الدٌن  )+ 

 (محاضرات 
 مكتبة وهبة الكتاب عبارة عن استدراك بعد ٌوسف القرضاوي (اإلسالم و العلمانٌة وجها لوجه  )+ 

فؤاد المناظر  الشهٌرة التً عقدت فً دار الحكمة مقر نقابة األطباء بالقاهرة بٌن العلمانً الماركسً 
 رحمه هللا   محمد الغزالً و القرضاوي و زكرٌاء



  أندلسٌة للنشر و التوزٌع 1 ط القرضاوي (التطرف العلمانً فً مواجهة اإلسالم  )+ 
  عٌد الدوٌهٌس (العلمانٌة فً مٌزان العقل  )+ 
 نشر عبد الوهاب المسٌري و اإلسالمً عزٌز العظمةحوار بٌن العلمانً  (العلمانٌة تحت المجهر  )+ 

فً سلسلة حوارات لقرن جدٌد 
 دار السٌرة بٌروت  إنعام أحمد قدوح (العلمانٌة فً اإلسالم  )+ 
  دار البٌارق  محمد شاكر الشربً(تحطٌم الصنم العلمانً  )+ 
 دار الوفاء للطباعة  سالم علً الهنساويالمستشار  (تهافت العلمانٌة فً الصحافة العربٌة  )+ 
 عبد الوهاب المسٌري (العلمانٌة الشاملة  )و  (العلمانٌة الجزئٌة  )+ 
المستشار طارق البشري دار الشروق   (الحوار اإلسالمً العلمانً  )+ 
 دار الشروق  محمد عمارة (الدولة اإلسالمٌة بٌن العلمانٌة و السلطة الدٌنٌة  )+ 
 دار الشروق  محمد عمارة (الشرٌعة اإلسالمٌة و العلمانٌة الغربٌة  )+ 
  محمد سعٌد العشماوي دار الشروق رد على كتب محمد عمارة (سقوط الغلو العلمانً  )+ 
  منشورات الفرقان  منٌر شفٌق (ردود على أطروحات علمانٌة  )+ 
 نشرت فً فؤاد زكرٌاء و العلمانً محمد عمارةمناظرة مباشرة بٌن اإلسالمً  (أزمة العقل العربً  )+ 

  (فً التنوٌر اإلسالمً  )سلسلة 
 الهضٌبً و المستشار محمد عمارة و محمد الغزالً (المناظرة حول الدولة الدٌنٌة و الدولة المدنٌة  )+ 
 فرج فودة  و محمد خلف هللاو 

فإذا كان نظام فصل .      هذه الكتب تمثل عٌنة بسٌطة لما كتب فً موضوع العلمانٌة فً العالم اإلسالمً
الدٌن عن الدولة لم تطرح مشكلة فً الغرب باعتبار الدٌن المسٌحً دٌن روحً لم ٌأتً بنظم تشرٌعٌة 

للمجتمع فإن األمر قد اختلف تماما بالنسبة لإلسالم كدٌن ال ٌستطٌع أحدا التغاضً عن طبٌعته الشمولٌة 
حتى نمسك الموضوع من جوانبه المختلفة سٌكون علٌنا لزاما . حتى باعتراف الغربٌٌن أنفسهم فً كتبهم 

طرح خٌار العلمانٌة كمفهوم فً العالم الغربً و التساؤل حول المعانً و األسس التً تقوم علٌها فً بناء 
ٌِّم به صالحٌة هذا النظام للعالم  النسق السٌاسً للدولة العلمانٌة و إذا ما أردنا الوصول إلى حكم عام ُنـق

فكٌف فهم العقل الغربً " تصور الشًء سابق على الحكم علٌه " اإلسالمً أخذا بمبدأ األصولٌٌن 
 (ٌُــتبــع  )و كٌف تجلت فً واقع التطبٌق؟ " العلمانٌة"

 


