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كلمـــة املعهـــد

اإ�شكاليّة »احلاكميّة« بني املا�شي واحلا�رض

�1�
 ي��سف

ّ
�ستاذ علي الأ

�سالم و�سغل جهدهم منذ اأربعة   مالأ دنيا علماء الإ
ّ
احلاكمّية مفه�م �سيا�سي

ع�رش قرًنا وحّتى الي�م.

من املعروف جّيًدا اأّن »ل حكم اإّل هلل« �سعار رفعه اخل�ارج يف وجه 

البيعة  الثابتة وال�رشعّية حّتى مبعيار  اأبي طالب عليه ال�سالم   بن 
ّ
اإمرة علي

�سفيان  اأبي  بن  معاوية  »اإمرة«  وجه  ويف  اآنذاك،  به  املعم�ل  وال�س�رى 

اأّي  دون  ومن  ال�س�اء  على  وذلك  نف�سه،  باملعيار  ال�رشعية  وغري  املّدعاة 

مرَتني. متييز بني الإ

مام عليًّا عليه ال�سالم قد رّد على اخل�ارج  ا اأّن الإ ومن املعروف اأي�سً

لء يق�ل�ن: ل اإمرة. اأما واإّنه  بق�له: »كلمة حّق ُيراد بها باطل، ولكّن ه�ؤ

.
�2�

ل بّد للنا�س من اأمري، بّر اأو فاجر«

الت�حيد بعم�مها،  لزوًما، عقيدة  تقت�سيه،  ّن هذا ما  »كلمة حّق« لأ

 
ْكُم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعوَن}��� ْمُد ِفي األولَى َواآَلِخَرةِ َولَُه اْلُ من جهة {َوُهَو اللُه اَل إِلََه إاَِل ُهَو لَُه اْلَ

 ،
يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل يَْعَلُموَن}��� َّاُه َذلَِك الدِّ َ إِي َ َتْعُبُدوا إاِلاّ ْكُم إاَِل للِه َأَمَر َأالاّ و{إِِن اْلُ

جمملها  يف  الهدى  مفردات  من  عليها  ُبِنَي  ما  بكّل  ثانية،  جهة  ومن 

لها. ومف�سّ

 يف معهد املعارف احلكمّية للدرا�سات الدينّية والفل�سفّية.
ّ
��1 مدير دائرة الفكر ال�سيا�سي

 بن اأبي طالب، نهج البالغة، �رشح حمّمد عبده )قم: دار الذخائر، 1412هـ(، اجلزء 1، 
ّ
مام علي ��2 الإ

اخلطبة 40، ال�سفحة 91.

ية 70. ��3 �س�رة الق�ش�س، الآ

ية 40. ��4 �س�رة يو�شف، الآ
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ّنها تخلط بني احلكم  ولكّنها مع ذلك »كلمة حّق يراد بها باطل« لأ

مري«  مرة، وجتعلهما مًعا هلل �سبحانه، وترّبر اخلروج على طاعة »الأ والإ

املفرت�س الطاعة ل�رشعّيته بكّل املقايي�س.

ا  اإذا كان �سحيًحا اأّن احلكم هلل يف كّل ما كان وما يك�ن، ف�سحيح اأي�سً

ن�سان اجتماعيًّا بطبعه، قد  اأّن حكمته �سبحانه، التي ق�ست اأن يك�ن الإ

ا اأن يك�ن »ل بّد للنا�س من اأمري بّر اأو فاجر«. بّر اإذا حكم مبا  ق�ست اأي�سً

اأنزل اهلل، وفاجر اإذا حكم مبقت�سى راأيه، اأو حّرف حكم اهلل بق�سد جعله 

قّل. اإًذا، فاإّن »ل بّد للنا�س  مالئًما لذلك الراأي، اأو غري خمتلف معه على الأ

الجتماع  �سنن  �سّنًة من  اهلل وجعله  قّدره  اأمر  فاجر« ه�  اأو  بّر  اأمري  من 

ن�سايّن، وبالتايل من مقت�سيات »حكم اهلل« ولي�س مقاباًل له. الإ

مام عليه ال�سالم: يف ن�ّس اآخر، يّت�سح مق�س�د الإ

يف  تتكافاأ  فجعلها  بع�س،  على  النا�س  لبع�س  افرت�سها  حق�ًقا  حق�قه  من  جعل  ثّم 

ا، ول ي�ست�جب بع�سها اإّل ببع�س. واأعظم ما افرت�س  وج�هها، وي�جب بع�سها بع�سً

من تلك احلق�ق حّق ال�ايل على الرعّية، وحّق الرعّية على ال�ايل، فري�سة فر�سها اهلل 

ا لدينهم، فلي�ست ت�سلح الرعّية اإّل  لفتهم وعزًّ �سبحانه لكّل على كّل، فجعلها نظاًما لإ

.
�5�

ب�سالح ال�لة، ول ت�سلح ال�لة اإّل ب�سالح الرعّية

ال�سالم،  عليه  مام،  الإ ورّد  اخل�ارج  �سعار  فاإّن  اأمر،  من  يكن  مهما 

ّول مّرة يف تاريخ امل�سلمني، ب�س�رة �رشيحة ووا�سحة، اإ�سكالّيًة  طرح لأ

وعملّية  نظريّة  معاجلات  عرفت  التي  النا�س«،  و»اإمرة  اهلل«  ًبني »حكم 

خالل التجربة ال�سيا�سّية للم�سلمني املمتّدة من تاريخ طرحها وحّتى ع�رش 

ّرخ له بغزوة نابلي�ن مل�رش عام 1798. النه�سة الذي ي�ؤ

يف  واملمار�سات  املعاجلات  تلك  ا�ستعادة  هنا،  وارًدا،  يكن  مل  واإذا 

�سكالّية  الإ �ستّتخذ  حيث  نابلي�ن،  غزوة  �سبقت  التي  التاريخّية  التجربة 

�سارة اإىل ما يلي: و�سًعا خمتلًفا، فال بّد من الإ

��5 نهج البالغة، م�سدر �سابق، اخلطبة 214.
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�سكالّية من الناحية النظرّية يف اإطار علم الكالم،  1. مّت بحث هذه الإ

ما  يف  ال�سا�سّية  الناحية  ومن  الفقه،  علم  اإطار  يف  العملّية  الناحية  ومن 

بحاث  داب ال�سلطانّية«. ومن املالحظ اأّن كّل هذه الأ �سُيعرف با�سم »الآ

اأن  امل�سلمني عليه  اأم�ر  اأمًرا من  يلي  اأّن من  مل تخرج عن قاعدة مفادها 

يتقّيد بال�رشيعة، اأي بحكم اهلل. وعندما مّت نقل الفل�سفة الي�نانّية اإىل اللغة 

امل�سلم�ن على  الفال�سفة  �سالمّية، مل يخرج  الإ الفل�سفة  العربّية وظهرت 

الفل�سفّية  منظ�ماتهم  تبقى  اأن  على  حري�سني  ظّل�ا  بل  القاعدة،  هذه 

فل�سفّية،  مبفاهيم  عنها  التعبري  مّت  واإن  �سالمّية،  الإ املعطيات  مع  مت�افقًة 

الـُم�سمر  الهدف،  اأّن  ي�ستنتج  اأن  املنظ�مات  هذه  لقارئ  ميكن  بحيث 

يف  ا  م�سّخ�سً  ،
ّ
لهي الإ ال�حي  اأّن  اإظهار  ه�  اآخر،  حيًنا  والـُمعلن  حيًنا، 

ّدي اإليه العقل يف املذاهب  الر�سالت ال�سماوّية، ل يختلف البّتة عّما ي�ؤ

مرة الب�رشيّة  لهّية بالإ اأّن بحث عالقة احلاكمّية الإ الفل�سفّية. ومن املعل�م 

بذاتها  ُتدر�س  ومل   
ّ
الفل�سفي البحث  اإليه  يف�سي  ملا  ا�ستكمال  مبثابة  جاء 

ة بكّل فيل�س�ف. ولذاتها، اأي ب�س�رة م�ستقّلة عن جممل املنظ�مة اخلا�سّ

بحاث، يف اإطار الفقه وال�سيا�سة،  جمايّل لهذه الأ 2. اّت�سم الجّتاه الإ

مرة واحلكم مبا اأنزل اهلل، بالرتاجع امل�ستمّر يف »احلكم مبا  وفيما يع�د لالإ

مرة، ويف حتديد ال�رشوط التي يجب ت�ّفرها  اأنزل اهلل« ك�رشط مل�رشوعّية الإ

يف اخلليفة اأو ال�سلطان اأو من يلي اأمًرا من اأم�ر امل�سلمني، حّتى اقت�رشت 

على عدم خمالفة، اأو الدع�ة اإىل خمالفة، اأّي حكم قاطع من اأحكام ال�رشيعة 

�سالمّية. وهكذا حتّ�ل »احلكم مبا اأنزل اهلل« اإىل حكم الق�ساة-الفقهاء  الإ

رث والزواج والطالق والديّات ومعامالت التجارة  يف ق�سايا احلدود والإ

فراد. وبذلك تقّزم دور  جارة وغريها من املعامالت بني الأ وامل�ساربة والإ

ونه باحلّق والعدل والتق�ى،  عقيدة الت�حيد يف �س��س املجتمع واإدارة �س�ؤ

تبًعا ملا تفر�سه تلك العقيدة ول�ازمها القيمّية التي ينبغي اأن ت�سّكل هاديًا 
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م�نها يف  مر وللرعّية، على ال�س�اء، ي�ستلهم�نها ويحكِّ ويل الأ ومر�سًدا لأ

ونهم الفردّية والجتماعّية والقت�ساديّة وال�سيا�سّية على  التعاطي مع �س�ؤ

�سعيَدي التفكري واملمار�سة.

م�ر يف ظّل الرتاجع املذك�ر مّما  3. ل حاجة ل��سف ما اآلت اإليه الأ

ّرخني ي�سف�ن ما تال �سق�ط اخلالفة العّبا�سّية بعد احتالل بغداد  جعل امل�ؤ

على اأيدي املغ�ل عام 1285 باأّنه ع�رش انحطاط.

لء  4. اإذا كان امل�سلم�ن قد جنح�ا يف اإن�ساء ح�سارة راقية يف ظّل ه�ؤ

احلّكام، فهذا عائد اإىل طبيعة امللك التي تق�سي، �رشورًة، بالنتقال من 

عائد  اإّنه  كما  املتاأّخرة،  الدولة  اأط�ار  يف  �سّيما  ل  احل�سارة  اإىل  البداوة 

�سالم، واملنربي،   املتكّ�ن ثقافيًّا وعقائديًّا بالإ
ّ
هلي اإىل حي�ّية املجتمع الأ

اإىل معاجلة م�سكالت فكرّية وعلمّية  �سناف،  عرب علمائه من خمتلف الأ

�سالمّية. وما من ريب  وعملّية �سّكلت يف جمملها ما ن�سّميه احل�سارة الإ

خرية من  ط�ار الأ مر دور يف ذلك، ل �سّيما يف الأ اأّنه كان ل�لة الأ يف 

عمر الدولة. وما من ريب يف اأّنه كان لنتقال احلكم من ع�سبّية مرتّهلة 

 وتاأمني القّ�ة الالزمة 
ّ
�سالمي اإىل ع�سبّية �ساّبة دور يف ا�ستمرار احلكم الإ

ية ابن خلدون. ما  حلفظه، ل �سّيما يف غياب الـُمطالب، ودائًما تبًعا لروؤ

 يف املجال 
ّ
يعني اأّن واقعة قيام ح�سارة اإ�سالمّية ل ينفي الجّتاه الرتاجعي

الذي اأ�رشنا اإليه يف الفقرة ال�سابقة.

مهما يكن من اأمر، فاإّن ع�دة اإ�سكالّية العالقة بني »حكم اهلل« و»اإمرة 

يف  جاء  النه�سة،  بع�رش  �ُسّمي  ما  ابتداء  ُبَعيد  البحث،  �ساحة  اإىل  النا�س« 

ظروف جديدة اّت�سمت ب�ج�د وافد �سمن لنف�سه تفّ�ًقا وتقّدًما بانتهاج 

�سل   مفارق، بل يف م�اجهة هذا الأ
ّ
ى وتنظيمات ل تق�م على اأ�سل ديني روؤً

ن�سان فرًدا وجمتمًعا على  واإنكاره، اأو اإنكار اأّي مفع�ل له اأو تاأثري يف حياة الإ

ى اإن�سّية دني�ّية وحمايثة ب�س�رة خال�سة. قّل، وذلك ل�سالح روؤً الأ
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ّ
وتنظيمي  

ّ
و�سيا�سي ي�ّي  روؤ فكرّي  معًطى  جمّرد  يكن  مل  ال�افد  هذا 

ق�ام »لهم دينهم ولنا ديننا« وميكن التعاطي معهم تبًعا ل�سّنة التعارف،  لأ

 
ّ
علمي تفّ�ق  من  لديه  اأثمر  ومبا  املعطى،  بهذا  م�سّلًحا  وافًدا  كان  واإّنا 

 وع�سكرّي، وطامًعا باإخ�ساع بالد امل�سلمني وا�ستتباعها 
ّ
 وتنظيمي

ّ
وتقني

ي�م  كّليًّا  يحّققها  مل  واإن  املطامع  هذه  من  لكثري  ومنجًزا  وا�ستثمارها، 

�سكالّية. ا�ستعيد طرح هذه الإ

التعاطي مع هذا ال�افد اجلديد تعارًفا وتدافًعا، فكًرا وممار�سًة، من قبل 

 
ّ
علي ال�سّيد  مام  بالإ وانتهاًء  الطهطاوي  برفاعة  بدًءا  امل�سلمني،  املفّكرين 

�سكالّية وراأى راأيًا فيها،  اخلامنئي مروًرا مبعظم من ت�سّدى ملعاجلة هذه الإ

 ،
�6�

ماجد اأحمد  الدكت�ر  الباحث  كتبها  التي  الدرا�سة  م��س�ع  �سّكل 

حتت  والفل�سفّية  الدينّية  للدرا�سات  احلكمّية  املعارف  معهد  وين�رشها 

عن�ان: »احلاكمّية: درا�سة يف املفه�م وت�سّكله«.

�سارة  يف حماولته درا�سة مفه�م احلاكمّية وت�سّكله، يكتفي الكاتب بالإ

ّية  « الذي يّتكئ على مرجعّية ن�سّ
ّ
�سالمي اإىل انتمائه اإىل »احلقل الدليّل الإ

جملًة   
ّ
�سالمي الإ العقل  على  طرح  الذي  مر  الأ  .

�7�
اإليها الرك�ن  ميكن 

الكاتب مبتابعتها يف  تتعّلق مباهّية احلاكمّية ومكّ�ناتها وَعَد  �سئلة  الأ من 

الدرا�سة التي �ستعالج م�ساألة احلاكمّية كما وردت لدى املفّكرين امل�سلمني 

بتاأثري  �سكالّية،  الإ �سهدت  حيث  الي�م،  وحّتى  النه�سة  ع�رش  بداية  منذ 

ال�افد اجلديد، منًحى جديًدا يف الطرح، اّتخذ اجّتاَهني:

التي يعطيها »حكم اهلل«  العالقة بني امل�رشوعّية  ّول دار ح�ل  1. الأ

مرة ال�سيا�سّية، وامل�رشوعّية التي  �سالمّية( لالإ اأو »حاكمّية ما اأنزل اهلل« )الإ

ول ق�سم الدرا�سات النه�س�ّية يف معهد املعارف احلكمّية للدرا�سات الدينّية والفل�سفّية. ��6 م�س�ؤ

يَتني 70 من �س�رة الق�ش�س، و40 من �س�رة يو�شف. ��7 ي�سري يف الهام�س اإىل الآ
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مرة بال�س�رة التي حملها ال�افد اجلديد حتت  يعطيها راأي النا�س لتلك الإ

م�سّمى »الدميقراطّية«.

2. الثاين: اإذا �ساء امل�سلم�ن اأن ينجزوا ما اأجنز الغرب، فما الذي ميكن 

لهم اأن ياأخذوه منه مّما ي�سمح به اإ�سالمهم.

�سكالّية باجّتاهها  واملفّكرون الذين يعر�س الكاتب اآراءهم، يبحث�ن الإ

ّول، وه� الغالب من الناحية النظريّة، اأو باجّتاهها الثاين، وه� الغالب  الأ

 يف بحث 
ّ
من الناحية العملّية، دونا جمافاة بني البعدَين النظرّي والعملي

كّل منهم.

، يتناول الكاتب اآراء كّل من رفاعة 
�8�

حتت عن�ان »يف دخ�ل املفه�م«

مري �سعيد حليم  رافع الطهطاوي وخري الدين الت�ن�سي ونامق كمال والأ

با�سا، ويتناول حتت عن�ان »يف اأدبّيات النه�سة« اآراء كّل من جمال الدين 

النائيني  وال�سيخ  الك�اكبي  الرحمن  وعبد  عبده  حمّمد  وال�سيخ  فغاين  الأ

.
ّ
 ال�سيعي

ّ
�سالحي والّتيار الإ

اآراء  يتناول  العاملّيَتني«،  احلرَبني  بني  املفه�م  »تطّ�ر  عن�ان  وحتت 

 عبد الرازق وعبد الرّزاق ال�سنه�ري واأبي 
ّ
ال�سيخ حمّمد ر�سيد ر�سا وعلي

على امل�دودي. الأ

�سالمّية«،  الإ الث�رة  اإىل  ال�طنّية  الدولة  من  »احلاكمّية  عن�ان  وحتت 

 الدين النبهاين.
ّ
يتناول اآراء كّل من ال�سيخ ح�سن البّنا وتقي

اآراء كّل  املرحلة النقالبّية«،  ويتناول، حتت عن�ان »الدميقراطّية يف 

من �سّيد قطب وح�سن اله�سيبي ومالك بن نبي.

انت�سار  حلظة  حّتى   1967 حزيران  من  »الدميقراطّية  عن�ان  وحتت 

الرتابي  ح�سن  ال�سيخ  من  كّل  اآراء  يتناول  اإيران«،  يف  �سالمّية  الإ الث�رة 

��8 ُيفهم من ال�سياق اأّن الكاتب يق�سد مفه�م الدميقراطّية اأو احلاكمّية الدميقراطّية.
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�ستاذ طه جابر  والأ القر�ساوي  ي��سف  وال�سيخ  الغن��سي  را�سد  وال�سيخ 

الدين  �سم�س  مهدي  حمّمد  وال�سيخ  ال�سدر  باقر  حمّمد  وال�سّيد  العل�اين 

وال�سيخ حمّمد ج�اد مغنّية وال�سّيد حمّمد ح�سني ف�سل اهلل.

�سالمّية يف اإيران«، يتناول اآراء كّل  وحتت عن�ان »جتربة اجلمه�ريّة الإ

مام اخلامنئي دام ظله. مام اخلميني قّد�س �رّشه والإ من الإ

�سيالحظ قارئ الدرا�سة ما يلي:

اآراء املفّكرين امل�سلمني ح�ل  1. �سم�ل الدرا�سة مروحًة وا�سعًة من 

 احلديث 
ّ
�سالمي  والإ

ّ
�سكالّية احلي�ّية من اإ�سكالت الفكر العربي هذه الإ

واملعا�رش، ومع ذلك فاإّنها مل ت�سمل اآراء مفّكرين كان لهم باع وا�سع يف 

مري  املثال ل احل�رش، الأ �سكالّية. نذكر منهم، على �سبيل  معاجلة تلك الإ

ال املعرّب عن اله�اج�س التي دفعت  �سكيب اإر�سالن )اأّول من بل�ر ال�س�ؤ

ال »ملاذا تخّلف امل�سلم�ن وتقّدم غريهم؟«(،  �سكالّية، عنينا �س�ؤ لبحث الإ

وال�سيخ الطاهر بن عا�س�ر وال�سيخ عبد احلميد بن بادي�س.

2. اجلهد الكبري يف اختيار اأكرث الن�س��س دللًة على راأي ال�سخ�سّية 

اأو م�قفها، ويف ت�ثيق هذه الن�س��س وجتميعها وتقدميها بحيث  املعنّية 

تعطي القارئ فكرًة وا�سحًة ومتمّيزة عن هذا الراأي اأو امل�قف.

 .
ّ
 دون الت�سنيف امل��س�عي

ّ
3. تعّمد الكاتب انتهاج التحقيب الزمني

راء، فاإّن اعتماده   يتنا�سب مع العر�س احليادّي لالآ
ّ
واإذا كان التحقيب الزمني

ة  راء بالظروف اخلا�سّ ي�سري �سمًنا اإىل ن�ع من الت�سنيف القائم على تاأّثر الآ

راء اأو تقاربها كمعيار للت�سنيف. واإذا  باحلقبة املعنّية، ولي�س على ت�سابه الآ

ّنه مل يتحّدث اأ�ساًل عن منهجه يف البحث. مل يعلن الكاتب ذلك، فرمّبا لأ

راء  ّرخ التي ت�سعى اإىل احلياد ما اأمكن يف عر�س الآ 4. تعّمد روحّية امل�ؤ

ظروفها  يف  ب��سعها  فهمها،  على  امل�ساعدة  يف  والكتفاء،  وامل�اقف، 

التاريخّية وبتحليلها ب�س�رة اإجمالّية ل تغرق يف التفا�سيل.
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ول  عر�سها،  التي  امل�اقف  من  يًّا 
اأ يّد  ي�ؤ ول  الكاتب  يعار�س  ل   .5

ّنه اأراد للقارئ اأن  راء. وقد يك�ن تعّمد ذلك لأ تخرج بخال�سة لهذه الآ

يحّلل ويقارن لتك�ين راأيه اأو م�قفه اخلا�ّس.

مفه�َمي  بني  وتدافع  تعارف  اأّنه  الدرا�سة  م�سم�ن  على  ينطبق   .6

 
ّ
�سالمي  الإ

ّ
( يف الفكر ال�سيا�سي

ّ
( والدميقراطّية )الغربي

ّ
�سالمي احلاكمّية )الإ

مرة«، اأي م�رشوعّية ممار�ستها  احلديث واملعا�رش يف ما يع�د اإىل م�سّ�غ »الإ

�سالم،  ب�س�رة �سياديّة، ب�رشف النظر عن من ميّثلها. هذا امل�سّ�غ ه�، يف الإ

قّل، مبعنى عدم  »احلكم مبا اأنزل اهلل« باملعنى ال�ا�سع والكامل، اأو على الأ

خمالفة، اأو الدع�ة اإىل خمالفة، ن�ّس �رشيح اأو حكم قاطع مّما اأنزل اهلل يف ما 

�سالمّية، حّتى يف اأق�سى ما و�سلت  ا�ستقّرت عليه امل�ساألة يف التجربة الإ

اإليه من تراجع.

مرة« ب�س�رة �سياديّة يف الدميقراطّية  اأّما م�سدر م�رشوعّية ممار�سة »الإ

الغربّية، فه� راأي النا�س اأو راأي ممّثليهم.

الدين  بني  يف�سل  الذي  الرازق،  عبد   
ّ
علي ال�سيخ  راأي  ا�ستثنينا  اإذا 

بطبيعتها  الدين  عن  وم�ستقّلة  مدنّية  نظره  يف  الدولة  ّن  لأ وال�سيا�سة 

وج�هرها، فاإّن الجّتاه الغالب لدى املفّكرين الذين تناول الكاتب اآراءهم 

خذ بفكرة الت�فيق بني امل�سدَرين: احلكم مبا اأنزل اهلل، وراأي النا�س  كان الأ

اأو ممّثليهم؛ وذلك عرب ت�ليفات متنّ�عة تلتقي على حماولة اإيجاد م�سّ�غ 

اأو ممّثليهم ن�ًعا من الدور  النا�س  عطاء راأي  اأنزل اهلل« لإ من »احلكم مبا 

وحّريّته،  ن�سان،  الإ )تكرمي  مرة«  »الإ على  ال�رشعّية  من  ن�ع  اإ�سفاء  يف 

ه�  يح�سم  فالذي  امل�سّ�غان،  تعار�س  اإذا  ولكن  اإلخ(.  ولّيته،  وم�س�ؤ

»احلكم مبا اأنزل اهلل«. وهذا الجّتاه مل يخرج عنه حّتى الذين اعتربوا اأّن 

الدولة مدنّية من اأمثال ال�سيخ حمّمد مهدي �سم�س الدين وغريه.
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اإ�سكالّية  اأي  تنظيمّيًة،  اإ�سكالّيًة  �سكالّية  الإ يجعل  الراأي  بهذا  خذ  الأ

ا اأو اجتهاًدا  حتديد العالقة بني من ميكن له اأن يك�سف عن حكم اهلل ن�سًّ

ومن   
ّ
ال�سيا�سي الجتماع  م�سكالت  من  مرة«  »الإ على  ُيطرح  ما  يف 

يك�سف راأي النا�س، اأو من ميّثل النا�س، وكيفّية هذا الك�سف، وماأ�س�سة 

اإ�سالميًّا  اأن يك�ن   يريد 
ّ
هذه الكيفّية وتلك العالقة، يف اجتماع �سيا�سي

بكّل ما يف الكلمة من معنى.

م�ر واهلل امل�ّفق ملا فيه �سداد الأ
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مقّدمة

�ساعت  التي  املركزيّة  املفاهيم  من  ال�سيادة  اأو   
�1�

احلاكمّية مفه�م  ُيعترب 

. وهي جاءت نتيجة التعارف بني 
�2�

وىل �سالمّية الأ منذ ع�رش النه�سة الإ

 ينظر فيها اإىل التقّدم 
ّ
�سالمي احل�سارات، ويف حلظة تاريخّية، اأخذ العامل الإ

احل�سارّي يف اأوروّبا، وما ينتجه من مفاهيم ثقافّية و�سيا�سّية، ويحاول اأن 

 واحل�سارّي ما مياثلها اأو يتكّيف معها، من اأجل �سّد 
ّ
يجد يف تراثه الديني

الثغرة احل�ساريّة، التي اأخذت بالّت�ساع.

ه�  كما   –  
ّ
�سالمي الإ الدليّل  احلقل  اإىل  ينتمي  الذي  املفه�م،  هذا 

ّية ميكن الرك�ن اإليها للتاأ�سي�س  معروف – والذي يّتكئ على مرجعّية ن�سّ

ا�ستخدامه  على  ُعِمَل  عندما  وتاأوياًل  واإ�سافًة  ت�سكيل  اإعادة  َعِرَف  له، 

لكي  التعريف  واإعادة  للتغيري  ما جعله عر�سًة   ،
�3�

للدميقراطّية كمرادف 

ْكُم إاِلاّ لله َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا  ��1 مفه�م احلاكمّية من املفاهيم التي وردت يف القراآن الكرمي، حيث ورد: {إِِن اْلُ

ية 40[؛ وقال تعاىل: {َوُهَو الله اَل  يَْعَلُموَن} ]�س�رة يو�شف، الآ َأْكَثَر النَّاِس اَل  الَْقيُِّم َولَِكنَّ  يُن  َّاُه َذلَِك الدِّ إِي إاِلَّ 
ية 70[؛ كما ورد هذا  ْكُم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعوَن} ]�س�رة الق�ش�س، الآ َولَُه اْلُ ولَى َواآْلِخَرةِ  ْمُد ِفي اأْلُ إِلََه إاِلَّ ُهَو لَُه اْلَ
عراف،  ْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الله َربُّ الَْعاَلنَِي} ]�س�رة الأ املفه�م من ناحية الدللة يف ق�له عّز وجّل {َأاَل لَُه اْلَ

ية 54[. الآ

وىل للتعبري عن املرحلة التي رافقت النه��س احل�سارّي من  �سالمّية الأ ��2 ا�ستخدم البحث النه�سة الإ

�سالمّية الثانية  رافع رفاعة الطهطاوي و�س�ًل اإىل حمّمد ر�سيد ر�سا، على اأن ن�ستخدم النه�سة الإ

.
ّ
�سالمّية يف اإيران وما تالها من نه��س اإ�سالمي للتعبري عن مرحلة الث�رة الإ

ويعني  اأثينا،  اإىل  تك�ينه  اأ�سل  يف  ينتمي   ،
ّ
اإغريقي اأ�سل  ذات   Démocratie »الدميقراطّية«  ��3 مفه�م 

 Kratosوتعني ال�سعب، و Demos :حكم ال�سعب. فه� يتكّ�ن يف الّلغة الي�نانّية القدمية من مقطَعني

لنا اإىل املعنى الّلغ�ي للدميقراطّية  وتعني ال�سيادة اأو احلك�مة اأو ال�سلطة، فاإذا جمعنا املقطَعني ت��سّ

وه� »حكم اأو �سيادة ال�سعب«.

انظر،

M. Prelot, Institutions politiques et droit constitutionnel, p. 49.

النظام  ن�سج  �سهدت  التي  امليالد،  قبل  الرابع  والقرن  ال�ساد�س  القرن  بني  ظهرت  النزعة  وهذه 

.
ّ
الدميقراطي

انظر
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يتالءم مع ال�افد عليه، وما يحمله يف طّياته من قيم، تعك�س واقع القاّرة 

ن�سّية التي ل  التي خرجت من التقليد وبنت نف�سها على اأ�سا�س النظرة الإ

تنفي الدين، ولكّنها جتعله جزًءا من مكّ�نات الذات، التي تت�سابك مع 

اأ�س�ل مرجعّية اأخرى ل تقّل عنها اأهّمّيًة.

واملطلقة  العليا  قيمتها  �سّيما  ل  احلديثة،  بالقيم  املثقلة  فالدميقراطّية 

وال�سيادة،  احلاكمّية  مفه�م  على  بنف�سها  ُتلقي  اأخذت  بالدولة،  املتمّثلة 

حماولًة اأخذه من �سياقه القائم على ال�حي اإىل حركّية اجتماعّية ُمنَتَجة من 

ن�سان. مر يحمل يف طّياته نقاًل للفاعلّية من اهلل اإىل الإ ال�سعب، وهذا الأ

�سئلة. بع�سها   جملًة من الأ
ّ
�سالمي مر على العقل الإ وقد طرح هذا الأ

يتعّلق مباهّية احلاكمّية ومكّ�ناتها، هل هي تعني حاكمّية الب�رش؟ وما مقدار 

اإليها  النظر  دون   
ّ
ب�سكل جزئي معها  التعاطي  احلاكمّية؟ هل ميكن  هذه 

بتعّلقاتها؟ هل هي منظ�مة متكاملة اأو اآلّية ميكن تطبيقها على كّل نظام 

اإن�سايّن؟ هل هي تتبع مفه�م الدولة؟ ما عالقتها بالعتقاد؟ وغريها من 

�سئلة، التي �سنحاول اأن نتابعها من خالل هذه الدرا�سة، التي �ستعالج  الأ

يف  ح�س�رها  كيفّية  با�ستعرا�س  فتبداأ  )الدميقراطّية(،  احلاكمّية  م�ساألة 

لت التي  �سكالّيات والت�ساوؤ  احلديث واملعا�رش، والإ
ّ
�سالمي تراث العامل الإ

رافقتها، واملتعّلقة مب�رشوعّيتها واإمكان ا�ستخدامها، وعالقتها بال�سعب.

G. Mosca, Histoire des doctrines politiques (Paris: Bibliothèques politique et économique, 1955), p. 30.

 حم�ره مدينة م�ستقّلة تنح�رش فيها 
ّ
التي تعني: نظام �سيا�سي  (L’Etat-cité) ّمة  فيما ُعِرف بالدولة الأ

مع ممار�سة ال�سيادة متتّد اإىل حممّيات وم�ستعمرات تابعة لها ]...[ واأهّم خ�سائ�سها: متّتع امل�اطنني 

باحلق�ق والمتيازات دون العبيد، و�سغر حجم املدينة، وحمدودّية عدد امل�اطنني.

للدرا�سات  العربّية  �ّس�سة  امل�ؤ )بريوت:  ال�شيا�شة  مو�شوعة  واآخرون،  الكّيايل  ال�هاب  عبد  انظر، 

والن�رش، 1980(، اجلزء 2، ال�سفحة 722.
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يف دخول املفهوم

 
ّ
�سغلت ق�سية الدميقراطّية/احلاكمّية املفّكرين ال�سيا�سّيني يف العامل العربي

وىل، ويعترب ال�سيخ رفاعة رافع الطهطاوي  �سالمّية الأ منذ فجر النه�سة الإ

وروبّية،  �1801-1873م( الرائد يف هذا املجال، اإذ نظر اإىل احلداثة الأ

متناق�سة  غري  واعتربها  اإعجاب،  نظرة   
ّ
الطبيعي القان�ن  على  تق�م  التي 

الطبيعّية  الن�امي�س  »اأغلب  املجال:  �سالمّية، وقال يف هذا  الإ ية  الروؤ مع 

اأجل  ، ومن 
�4�

حكام ال�رشعّية فهي فطريّة خلقها اهلل« ل تخرج عنها الأ

اإثبات ذلك، عمل على اإيجاد م�سّ�غات لهذه احل�سارة من داخل ال�سياق 

، فقال:
ّ
�سالمي الإ

من زاول علم اأ�س�ل الفقه، وفقه ما ا�ستمل عليه من ال�س�ابط والق�اعد جزم باأّن جميع 

اأ�سا�ًسا  وجعل�ها  اإليها،  املتمّدنة  مم  الأ اأهايل  عق�ل  و�سلت  التي  العقلّية  ال�ستنباطات 

عليها  ُبنيت  التي  �س�ل  الأ تلك  عن  تخرج  اأن  قّل  واأحكامهم  نهم  متدُّ ق�انني  ل��سع 

�س�ل ُي�سّمى ما  الفروع الفقهّية التي عليها مدار املعامالت، فما ُي�سّمى عندنا بعلم الأ

�ّس�س�ن  ي�سبه عندهم باحلق�ق الطبيعّية، وهى عبارة عن ق�اعد عقلّية حت�سيًنا وتقبيًحا ي�ؤ

عليها اأحكامهم املدنّية، وما اُأ�سّميه بالفروع الفقهّية ُي�سّمى عندهم باحلق�ق املدنّية، وما 

.
�5�

ح�سان يعرّبون عنه باحلّرّية والت�س�ية ُن�سّميه بالعدل والإ

بالتايل  حكام،  الأ اإىل  ال��س�ل  كيفّية  تت�سابهان يف  احل�سارَتني  فكال 

احل�سارة  ما ه� م�ج�د يف  ي�ستلهم  اأن   ،
ّ
�سالمي الإ للمفّكر  املمكن  من 

وروبّية، وي�ستفيد منه يف �سياقه اخلا�ّس. الأ

من هنا، اأخذ الطهطاوي الت�س�يغ لبع�س املفاهيم التي مل تكن متداولًة 

تبيئتها،  على  وعمل  وامل�اطنّية،  ال�طن  واأّولها   ،
ّ
�سالمي الإ ال�سياق  يف 

للثقافة،  على  الأ املجل�س  )القاهرة:  والبنني  البنات  تعليم  يف  مني  الأ املر�شد  الطهطاوي،  رافع  ��4 رفاعة 

2002(، ال�سفحة 131.

��5 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 124.
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ويق�ل يف هذا ال�سعيد:

 الذين يجمعهم وطن واحد ]من خالل[ التعاون على حت�سني هذا ال�طن، 
�6�

امل�اطن�ن

اإّنا  الغنى  ّن  لأ وثروته؛  وغناه،  واإعظامه،  ال�طن،  �رشف  يخ�ّس  فيما  نظامه  وتكميل 

اأهل ال�طن  املنافع العم�مّية، وهي تك�ن بني  انتظام املعامالت، وحت�سيل  ل من  يتح�سّ

اجلميع  بني  ارتفع  فمتى  ال�طنّية،  النخ�ة  مبزّية  جميًعا  لنتفاعهم  ال�س�يّة  على  ال�احد 

املكارم  لهم  ثبت  والحتقار  بع�س،  على  بع�سهم  كذب  وغاب  والتخاذل،  التظامل، 

.
�7�

واملاآثر

وهذا الفهم، الذي يظهر منه بعد تعاقدّي، بقي مع الطهطاوي مرتبًطا 

مر من جهة والعائلة  ، حيث ح�رشت فيه فكرة ويّل الأ
ّ
�سالمي بالفهم الإ

من جهة اأخرى، وهذا ما يحمل معامل اخل�س��سّية، التي تق�م على مبداأ 

الرعاية ولي�س التعاقدّية وامل�اطنة، ويق�ل:

ويف  الل�سان،  مّتحدو  دائًما  ال�طن  اأبناء  اأّن  ال�احد  القادر  امللك  حكمة  اقت�ست  قد 

الدخ�ل حتت ا�سرتعاء ملك واحد، والنقياد اإىل �رشيعة واحدة و�سيا�سة واحدة، فهذا مّما 

يدّل على اأّنه – عّز وجّل – اإّنا اأعّدهم للتعاون على اإ�سالح وطنهم، واأن يك�ن بع�سهم 

بالن�سبة اإىل بع�س كاأع�ساء العائلة ال�احدة، فكاأّن ال�طن ه� بيت اآبائهم واأّمهاتهم، وحمّل 

.
�8�

ا حمالًّ لل�سعادة امل�سرتكة بينهم مرباهم، فليكن اأي�سً

�سا�س ل تق�م على اأ�س�س تعاقديّة، اإّنا هي عبارة  فامل�اطنّية على هذا الأ

عن وحدات طبيعّية تت�سابه مع كيفّية انق�سام املجتمعات ال�رشقّية على اأ�س�س 

برعاية  يق�م  الذي  احلاكم،  تتمّثل يف  عليا،  �سيادة  قبلّية وعائلّية يف ظّل 

، الذي عمل 
ّ
وروبي احلق�ق وتطبيق ال�رشع. وه� ما يتناق�س مع الفكر الأ

للق�ساء على مقّ�مات ال�حدات الرابطة.

الفكر  بني  املزج  حاول  الطهطاوي  اإّن  الق�ل  اإىل  ّدي  ي�ؤ ما  وهذا 

�سالم اأبعاًدا   ومعطيات الذات ال�رشقّية، حيث حاول اإعطاء الإ
ّ
وروبي الأ

التقليديّة للمجتمع دون ال�سطدام معه.  طر  تغرّي الأ اأن  ليربالّيًة ت�ستطيع 

��6 يف اأ�سل الن�ّس »امل�اطنني«.

على  داب الع�رضيّة )القاهرة: املجل�س الأ لباب امل�رضيّة يف مباهج الآ ��7 رفاعة رافع الطهطاوي، مناهج الأ

للثقافة، 2002(، ال�سفحة 99.

��8 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 94.
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ّ
الفرن�سي القان�ن  بني  بها  قام  التي  املقارنة  يف  جليًّا  مر  الأ هذا  ويظهر 

اأن  وحاول  منه،  وىل  الأ املاّدة  اأمام  ت�ّقف  حيث  �سالمّية،  الإ وال�رشيعة 

وىل،  يجد لها م�سّ�غات تعطيها ال�رشعّية، فقال: »فانظر اإىل هذه املاّدة الأ

فاإّنها لها ت�سّلط عظيم على اإقامة العدل واإ�سعاف املظل�م، واإر�ساء خاطر 

، وي�ستمّر يف ال�رشح اإىل 
�9�

حكام« الفقري باأّنه كالعظيم نظًرا اإىل اإجراء الأ

اأن ي�سل اإىل الق�ل:

ن�ساف، وذلك  ما ي�سّم�نه احلّريّة ويرغب�ن فيه ه� عني ما يطلق عليه عندنا العدل والإ

يج�ر  ل  بحيث  والق�انني،  حكام  الأ الت�ساوي يف  اإقامة  ه�  باحلّرّية  احلكم  معنى  ّن  لأ

.
�10�

احلاكم على اإن�سان، بل الق�انني هي املحكمة املعتربة

وهذا الكالم عن احلّرّية، عاد وقّيده بال�رشع، فقال:

اإنَّ احلّريّة من حيث هي رخ�سة العمل املباح من دون مانع غري مباح ول معار�س حمظ�ر، 

فحق�ق جميع اأهايل اململكة املتمّدنة ترجع اإىل احلّريّة، فتّت�سف اململكة بالن�سبة للهيئة 

الجتماعّية اأّنها مملكة حا�سلة على حّريّتها، ويّت�سف كّل فرد من اأفراد الهيئة الجتماعّية 

يت�رّشف يف وقته  اإىل جهة، واأن  اإىل دار، ومن جهة  يتنقل من دار  اأن  له  يباح  باأّنه حّر 

ت�ستدعيه  مّما  ال�سيا�سة  اأو  بال�رشع  املحّدد  املانع  اإّل  ذلك  من  مينعه  فال  ي�ساء  ونف�سه كما 

ُينَفى من بلده،  اأن  ن�سان  اأّل يجرب الإ هلّية  اأ�س�ل مملكته العادلة، ومن حق�ق احلّرّية الأ

�س�ل مملكته، واأّل ي�سّيق عليه يف   مطابق لأ
ّ
 اأو �سيا�سي

ّ
اأو يعاقب فيها اإّل بحكم �رشعي

.
�11�

الت�رّشف يف ماله كما ي�ساء، واأّل يحكم عليه اإّل باأحكام بلـده

والطهطاوي هنا، عاد اإىل حاكمّية ال�رشعّية واأّكد عليها، وبنى منظ�مته 

على اأ�سا�سها.

وُيبدي الطهطاوي اإعجابه باملاّدة الثانية من الد�ست�ر، اإذ يق�ل:

»يعط�ن ]الفرن�سّي�ن[ من اأم�الهم بغري امتياز �سيًئا معّيًنا من املال، كّل اإن�سان على ح�سب 

البالد  �سالم كما هي يف تلك  الإ م�ر[ ل� كانت مرّتبًة يف بالد  ]وهذه الأ  ]...[ ثروته 

بيت  بحاجة  تفي  ل  والغنيمة  والفيء  الزك�ات  كانت  اإذا  ا  خ�س��سً النف��س،  لطابت 

العاّمة للكتاب،  الهيئة امل�رشّية  بريز يف تلخي�س باريز )القاهرة:  تخلي�س الإ ��9 رفاعة رافع الطهطاوي، 

1993(، ال�سفحة 181.

��10 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 183.

مني، م�سدر �سابق، ال�سفحة 128. ��11 املر�شد الأ
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املال اأو كانت ممن�عة بالكّلّية، ورمّبا كانت لها اأ�سل يف ال�رشيعة على بع�س اأق�ال مذهب 

.
�13�

. ويف احِلَكم املقّررة عند قدماء احلكماء: اخلراج عم�د امللك
�12�

عظم مام الأ الإ

ّنها  ويق�سد الفرد، اأو ال�رشيبة، ويذكر باأّن امل�اطنني ل ي�سك�ن منها لأ

هذا  والر�س�ة.  الظلم  لعدم وج�د  كذلك  باأحد،  ت�رّش  ل  بطريقة  خذ  ت�ؤ

تعرية  الكتاب يف  ودور  وال�سحافة،  الراأي  بحّرّية  اإعجابه  رافع  واأظهر 

املمار�سة التي ُت�سيء اإىل املجتمع عرب اإظهار الظلم والظاملني.

وهكذا، اإذا نظرنا اإىل نتاج الطهطاوي، نرى منظ�مًة حتاول اأن جتمع 

ل عن اإمكانّية اجلمع بينهما، لذلك  فكار دون الت�ساوؤ بني نطاَقني من الأ

، فبقي م�سدوًدا اإىل امل�ستبّد 
ّ
مل يغادر اخلطاب التقليدّي اإّل ب�سكل �سطحي

النتخابّية  الدميقراطّية  النظم  بنقد  فقام  ذلك،  من  اأبعد  العادل، وذهب 

ل�سالح ال�سائد واملعا�س يف الدولة امل�رشيّة وال�سلطنة العثمانّية، وقال:

لـّما ترّتب على اأ�سل النتخاب ما ل يح�سى من املفا�سد والفنت واحلروب والختالفات، 

بناء  اقت�ست قاعدة ك�ن )درء املفا�سد مقّدم على جلب امل�سالح(، اختيار الت�ارث بني الأ

وولية العهد على ح�ساب كّل مملكة مبا تقّرر عندها، فكان العمل بهذه الر�س�م امللكّية 

.
�14�

�سامًنا حل�سن انتظام املمالك

يقم  مل  فه�   ،
ّ
�سالمي الإ الفكر  يف  �سائد  ه�  ما  يغادر  مل  فالطهطاوي 

يف  حّ�رت  هام�سّية،  اأطروحات  قّدم  اإّنا  ج�هرّية،  تعديالت  باإجراء 

ال�سائد واأعادت تعريف بع�سه على �س�ء املعاينة للتجربة الغربّية، ولكّنه 

بقي يف جمال الفكر اأ�سعريًّا، يرف�س العقل يف جمال احل�سن والقبح، ويّتكئ 

يجعل  ما  وهذا  التطبيق،  هذا  يرعى  حاكم  ظّل  يف  ال�رشيعة  �سيادة  على 

داب ال�سلطانّية. خطابه اأقرب ما يك�ن اإىل الآ

��12 املق�س�د اأب� حنيفة النعمان.

بريز يف تلخي�س باريز، م�سدر �سابق، ال�سفحة 185. ��13 تخلي�س الإ

��14 امل�سدر نف�سه.
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الت�ن�سي  الدين  خري  كان  اإذ  النزعة،  بهذه  الطهطاوي  يتفّرد  ومل 

التا�سع  القرن  يف  الت�ن�سّية  �سالح  الإ حركة  رائد  �1810-1889م(، 

كان  والذي  املجال،  هذا  يف  ال�سبق  لهم  كان  الذين  عالم  الأ من  ع�رش، 

اأقوم  نها كتابه  �سالح �سمَّ 1827 ميالديًّا قد و�سع خّطًة �ساملًة لالإ عام 

امل�شالك يف تقومي املمالك، وّجه من خاللها ر�سالًة اإىل �سيا�سّيي وعلماء ع�رشه 

ّمة  حاثًّا اإّياهم على انتهاج كّل ال�سبل املمكنة من اأجل حت�سني اأو�ساع الأ

والرتقاء بها.

هذا، وبداأ خري الدين الت�ن�سي بناء نظريّته على اأر�سّية العدل باعتباره 

ال�سلطان،  �سالح  وبه  الدين،  »عّز  فه�:  ال�رشعّية،  ال�سيا�سة  يف  �سل  الأ

، ومن اأجل اإثبات ذلك يع�د اإىل 
�15�

وقّ�ة اخلا�ّس والعاّم، وبه اأمن الرعّية«

التاريخ ليعطي اأمثلة، حيث كان »العمران، و�سعة الرتّقي، والقّ�ة احلربّية 

اإىل  يع�د  التخّلف  مظاهر  من  ي�ساهد  ما  بالتايل   ،
�16�

العدل« عن  نا�سئة 

�سل، »وا�ستبدادهم بالت�رّشف مبقت�سى  تخّلي احلّكام امل�سلمني عن هذا الأ

.
�17�

�سه�اتهم مع اإغفال ما اأّهلهم اهلل له«

فعل  يقّ�م  اأ�ساًل  وجعلها  العدل  قيمة  من  الت�ن�سي  اأعلى  وهكذا، 

حت معامله ا�ستطاع امل�سلم اأن يبني   وُيبنى عليه، واإذا ت��سّ
ّ
ّمة ال�سيا�سي الأ

ية  �ّس�سات التي ل ُتناِق�س الروؤ نظاًما متكاماًل ي�سمل بناء التنظيمات وامل�ؤ

�سالمّية من جهة، وُتدِخل امل�سلمني يف النه�سة التي ي�سهدها العامل يف  الإ

ذلك احلني من جهة اأخرى.

الفرد  النظرة يف طّياتها خروًجا عن حكم  نرى، تط�ي هذه  وكما 

يقت�سي  ما  �ّس�سات،  امل�ؤ على  يق�م   
ّ
�سيا�سي جمتمع  تاأ�سي�س  اإىل  ودع�ًة 

��15 عّزت قرين، العدالة واحلّريّة يف فجر النه�شة العربيّة، �سل�سلة عامل املعرفة، العدد رقم 30 )الك�يت: 

داب يف الك�يت، 1980(، ال�سفحة 137.  للثقافة والفن�ن والآ
ّ
املجل�س ال�طني

اأحوال املمالك، درا�سة وحتقيق معن زيادة )بريوت:  امل�شالك يف معرفة  اأقَوم  الت�ن�سي،  الدين  ��16 خري 

�ّس�سة اجلامعّية، 1978(، ال�سفحة 172. امل�ؤ

��17 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 206.
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اإىل  جلاأ  لذلك  والتنظيمات،  �ّس�سات  امل�ؤ هذه  فيها  تعمل  اآلّية  وج�د 

التاريخ  يف  اأهّمّيته  باإثبات  وبداأ  تفعيله  على  وعِمل  ال�س�رى،  م�سطلح 

، مع فارق 
ّ
. وبهذا يك�ن قد دعا اإىل تبّني النظام الدميقراطي

�18�

ّ
�سالمي الإ

�سل يف جتربة  �س�س الذي تبنى عليه، فاإذا كانت احلّرّية هي الأ يق�م على الأ

، باعتباره احلّل الذي ُيخرج املجتمع 
ّ
�سالمي خر، فالعدل ه� البديل الإ الآ

 من ماأزق ال�ستبداد الذي ا�ستبّد باملجتمع.
ّ
�سالمي الإ

فكاره،  ومل يكتِف الت�ن�سي بهذا. ومل يت�اَن، يف �سياق اإيجاد املقب�لّية لأ

يته املنهجّية. ومل  عن اإعادة فّك وتركيب النظرّيات ال�سيا�سّية وتط�يعها لروؤ

وروبّية يف جعل ال�س�رى  يذهب، يف هذا املجال، مذهب التحّررية الأ

احلّل  بـ»اأهل  ح�رشها  اإّنا   ،
ّ
�سالمي الإ املجتمع  اأبناء  كاّفة  ت�سمل  عاّمًة 

والعقد« الذين ُيعيَّن�ن من قبل احلاكم امل�سلم، بل اإّنه ينتقد املطالبات التي 

ّمة والتي دعت اإىل ت��سيع دائرة احلّريّة والنتخاب، و�سنعر�س  �سادت الأ

ا ط�ياًل ن�سبيًّا للت�ن�سي ثّم نعّلق عليه، حيث يق�ل: ن�سًّ

لء ال�سالطني العظام، مع ما ح�سل  وهذا ال�سنع اجلميل ]التنظيمات[ الذي �سدر من ه�ؤ

به من حت�سني حال الدولة والرعايا، مّما ل ي�سع املن�سف انكاره، بالن�سبة ملا كان قبل، مل 

يقنع حزًبا من امل�سلمني، مع الرعايا من غريهم، بل مل يزال�ا يطلب�ن من الدولة اإطالق 

احلّريّة مبقت�سى ق�انني يك�ن تاأ�سي�سها وحمايتها من جمل�س مرّكب من اأع�سائها تنتخبهم 

خبار.  خرية ا�ستّد اإحلاحهم يف ذلك ح�سبما ت�سّمنته �سحف الأ هايل، ويف هذه املّدة الأ الأ

ونحن اإن مل نّطلع على اأح�ال اإدارة اململكة العثمانّية يف احلال ل �سّيما يف كيفّية اإجراء 

�سباب التي يتظّلم منها الفريق املذك�ر  هذه التنظيمات اّطالًعا ميكننا معه معرفة �سّحة الأ

اأو عدم �سّحتها، فاإّنا ن�سّلم اأّن هذا املطلب الذي طلب�ه ه� من اأعظم ال��سائل يف حفظ 

هذه  يف  ا  خ�س��سً رعاياها،  ورفاهّية  ممالكها  عمران  ونّ�  �س�كتها  وقّ�ة  الدولة  نظام 

ا اأّن مق�سد امل�سلمني من اأهل احلزب املذك�ر بطلبهم ملا ذكر اإّنا  زمان. كما ن�سّلم اأي�سً الأ

ه� اإ�سالح حال الدولة والرعّية لكن لنا اأن ن�ساألهم: هل ثبت عندهم اأّن مق�سد غريهم 

مّمن معهم م�افق ملق�سدهم حّتى حت�سل لهم الثقة بهم، وي�سدر منهم ما ذكر؟ فاإّنا نرى 

ي عن �سلطة  خالف ذلك منهم مبا بدت عليه القرائن من اأّن مراد اأكرثهم اإّنا ه� التق�سّ

��18 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 103. حيث يق�ل عن ال�س�رى: »اأ�سل يف الدين، و�سّنة اهلل يف العاملني، 

وهي حّق على عاّمة اخلليقة، من الر�س�ل اإىل اأقّل اخللق«.
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الن�سح  اأمارات  ن �سيء من  الآ املرجّ�ة  نيل احلّريّة  بعد  العثمانّية، حيث مل يظهر  الدولة 

وا�ستثارة  ت�رّشفاتهم  من  بالتظّلم  جن�سهم  بني  اإىل  النزوع  اأظهروا حّب  رمّبا  بل  للدولة 

 لهم وزرعه احلمّية يف �سدروهم 
ّ
جنبي اإف�ساد الأ مبادىء احلرية معها وذلك ل�ستمرار 

غرا�س له ل تخفى. فرمّبا كان تاأ�سي�س احلّرّية ت�ساوي الرعايا يف �سائر احلق�ق ال�سيا�سّية  لأ

ت�اط�ؤ جميع  احلّرّية  تلك  اإعطاء  املعتربة يف  ال�رشوط  اأّن  مع  ال�سامية،  منها اخلطط  التي 

قّل من هذا ال�سبب امتنع بع�س  الرعايا على م�سلحة اململكة وتق�ية �س�كة دولتها. ولأ

وربّية من اإطالق احلّرّية امل�سار اإليها، حتا�سًيا من حتّزب الرعايا على تبديل العائلة  الدول الأ

ن ي�سّ�غ  امللكّية ]...[ فاإذا �ساغ المتناع مع ك�ن البدل املت�ّقع من جن�س املبدل منه فالأ

هذا مع ك�نه من غري اجلن�س اأحرى واأوىل.

واللغات  ديان  الأ خمتلفة  اأجنا�س  عّدة  على  ينق�سم�ن  الدولة  رعايا  فاإّن  ا  واأي�سً

التي هي لغة الدولة، بل يجهل�ن لغة بع�سهم  اللغة الرتكّية  والعادات، وغالبهم يجهل 

بحيث تع�رش املفاو�سة بينهم ل� ُرّكب جمل�س من جميع ط�ائفهم، ول يتي�رّش اإعطاء احلّريّة 

لء الرعايا  للبع�س دون البع�س، ملا ين�ساأ عن ذلك من الهرج. فيجب اأن تعترب حالة ه�ؤ

من اأعظم الع�ائق عن تاأ�سي�س احلّرّية على ال�جه املطل�ب بالدولة العثمانّية. فمن اعترب 

ن على اإعطاء احلّريّة  ما اأ�رشنا اإليه ل ي�سّ�غ له اأن ي�ّجه الل�م على الدولة يف ت�ّقفها اإىل الآ

املطلقة وتاأ�سي�س املجل�س املذك�ر واإن كان ما ذكرناه ل يرفع عنها وج�ب الجتهاد يف 

.
�19�

قطع تلك الع�ائق التي يك�ن ح�سمها – بع�ن اهلل – من ماآثر اخلليفة

التقليدّي  طار  الإ اإىل  بنيًة عقلّيًة متيل  للت�ن�سي  الن�ّس  قراءة هذا  ُتظهر 

بع�س  اإجراء  مع  بها  املعم�ل  الق�اعد  اإىل  يع�د  نراه  التفكري، حيث  من 

ّثر يف املحت�ى العاّم، فما ي�سعى اإليه لي�س حاكمّيًة  التعديالت التي ل ت�ؤ

�سعبّيًة اإّنا حاكمّية دينّية تق�م على ال�س�رى املقّيدة بالفقهاء امل�رّشعني.

ينح�رش يف  �سالمّية، مل  الإ النه�سة  به ع�رش  افُتِتح  الذي  الكالم،  وهذا 

التي حتّدثت  دبّيات املعا�رشة  اإىل ذلك بع�س الأ ، كما ت�سري 
ّ
العربي العامل 

 كاّفًة. 
ّ
�سالمي عن هذا املفه�م، واإّنا كانت تّياًرا متتّد �سل�عه اإىل العامل الإ

حيث ُيذكر اأّن نامق كمال )1840-1880م( اأثار م��س�ع احلاكمّية 

قد  وه�  الطهطاوي،  قّدمه  الذي  للطرح  م�اٍز  وب�سكٍل  املعا�رش  مبعناها 

تاأّثر بفل�سفة الث�رة الفرن�سّية مع اإعادة نظر يف كيفّية تطبيقها يف بيئة خمتلفة 

��19 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 172.
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وروبّية، مع حماولة التنظري لها لكي ت�سبح �ساحلًة لبيئة عثمانّية،  عن البيئة الأ

ال�سعب عن  باختيار  تتاأ�ّس�س  اإّنا  ال�ساحلة  »اأّن احلك�مة  نامق  راأى  فلقد 

طريق البيعة، التي يتّم فيها تف�ي�س ال�سلطة اإىل احلك�مة، التي راأى اأّن من 

. وهذه احلّريّة �سمانتها 
�20�

اأهّم واجباتها املحافظة على احلّريّة الفرديّة«

، له القدرة على حتديد احل�سن 
ّ
القان�ن، الذي يتاأ�ّس�س على م�سدر خارجي

 .
�21�

�سالمّية الإ ال�رشيعة  اإّل  ما ه�  امل�سلمني  امل�سدر عند  والقبح، وذلك 

التفكري  »حّرّية  �سملت:  حيث  احلّرّية  م��س�ع  يف  نامق  وت��ّسع  هذا، 

.
�22�

 على ال�ست�سارة«
ّ
و�سيادة ال�سعب نظام احلكم املبني

ّن  لأ للحاكمّية،  وروبّية  الأ ية  الروؤ يخالف  قّدمه  الذي  الت�ّجه  وهذا 

ذلك ج�ن  اإىل  ذهب  كما  ّمة  لالأ العاّمة  رادة  بالإ القان�ن  يربط  مل  كمال 

 – بالن�سبة اإليه هذا املفه�م غري حمّدد 
�23�

جاك رو�س� )1712-1778م(

ّنها ميكن اأن ت�ستبّد  ، لأ
�24�

غلبّية وغام�س، ولي�س م�سدر الت�رشيع اإرادة الأ

من  ا�ستفادت  مبتناها،  ية كالمّية يف  الروؤ – وهذه  قّلّية  الأ على  وتت�سّلط 

�سارة اإىل اأّن نامق ا�ستخدم  عنا�رش حداثّية يف �سياقها العاّم. هذا، وجتدر الإ

ّمة بدل من حاكمّية ال�سعب، وهذا يدّل على خلفّية  مفه�م حاكمّية الأ

ية نامق. اإ�سالمّية تتحّكم يف روؤ

Niazi Berks, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: 1969), p. 209.  �20�

ّمة« من�س�ر يف جريدة احلّريّة بتاريخ 1872/7/8، وه�  ��21 مقال نامق كمال بعن�ان »حق�ق الأ

.The Development of Secularism in Turkey سمن كتاب�

��22 امل�سدر نف�سه.

��23 يعترب رو�ّس� ال�سعب �ساحب ال�سيادة، فه� اأ�سا�س ال�سلطة ومنطلقها، لذلك فهذه ال�سيادة غري 

 ويتمّثل يف 
ّ
ن�سان. ولهذا التعريف �سّقان: ال�سّق ال�سيا�سي دينّية وتاريخّية وخا�سعة لل�قتّية ودور الإ

 لل�سلطة؛ ال�سّق القان�يّن ومفاده اإّن ال�سلطة زمنّية، وه� ما ي�جب التفرقة بني 
ّ
اإبعاد اأّي تاأ�سي�س اإلهي

ال�سيادة و�ساحبها، ال�سيادة دائمة اأّما �ساحبها فال. الدولة واحلك�مة هي التي متار�س ال�سلطة.

J. J. Rousseau, Du contrat social (paris: Librairie generale, 1996), pp. 7 & 15.

 ه� ذلك 
ّ
 مار�سيل بريل� Prélot الدميقراطّية بق�له: »اإّن النظام الدميقراطي

ّ
��24 عّرف العامل الفرن�سي

 ،
ّ
العليا، على نح� فّعال وحقيقي ال�سلطة  ون  النظام الذي يحّقق م�ساركة غالبّية ال�سعب يف �س�ؤ

بحيث تك�ن لل�ّسعب الكلمة العليا«. هذا التعريف يّتجه باجّتاه ال�سعب باعتباره اأ�سل ال�سيادة، 

.
ّ
 اأو غري دميقراطي

ّ
وعليه يت�ّقف اعتبار النظام دميقراطي

Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 59.
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مفه�م  الدينّية  و�ساط  الأ تتقّبل  مل  اخللفّية،  هذه  من  الرغم  وعلى 

احلاكمّية، وترّكز النقد على املحت�ى العاّم للفكرة، الذي يطرح م��س�ًعا 

 
ّ
ُعه للنقا�س، فبالن�سبة لعلي �سالمّية، وُيخ�سِ مبت�ًتا به يف املرجعّية الدينّية الإ

�سعاوي،

ا�سم حاكمّية  عليه  اُأطلق  الذي  امل�سطلح  وه�  كبريًة،  �سهرًة  نال  م�سطلح جديد  هناك 

ال�سعب، وكلمة حاكمّية اأ�س�لها بالفرن�سّية كلمة »�س�فرنتى« امل�ستّقة من الالتينّية. واإذا 

مر املطلق« اأو  متّعنا يف معناها وجدناها تعني »الفّعال ملا يريد« اأو »احلاكم بنف�سه« اأو »الآ

مر املطلق؟ ل �سّك اأن  »الفاعل املختار« ح�سنا! من هذا الذي يحكم بنف�سه وله �سلطة الأ

ل�هّية، وعليه: فاإّنه من امل�ستحيل بهذا املعنى اأن  ّي �سيء غري الأ ذلك ل ميكن اأن ُين�سب لأ

.
�25�

ميلك اأّي ب�رش �سلطة احلاكمّية

التدبريّي،  العمل  الدولة  اإدارة  يف  ن�سان  الإ عمل  يتعّدى  ل  بالتايل، 

ون ال�سعب. ّية تدبري �س�ؤ املنطلق من خا�سّ

-1863( با�سا  حليم  �سعيد  مري  الأ العثماين  املفّكر  وذهب  هذا، 

احلاكمّية  مفه�م  حتديد  اإىل  امل�شلم،  املجتمع  اإ�شالح  كتابه  يف  1921م(، 

وح�رشه بال�رشيعة، ويق�ل يف هذا اخل�س��س:

�سالم باأكمله، يرتكز على قاعدة اأ�سا�سّية هي حاكمّية   يف الإ
ّ
اإّن هيكل النظام الجتماعي

ال�رشيعة. وقاعدة حاكمّية ال�رشيعة تعنى العرتاف بحقيقة اأ�سا�سّية، هي اأّن كّل م�ج�د 

 خا�ّس به. وعليه فاإّن اجلانب 
ّ
يًّا كان ن�عه وماهّيته، خا�سع لقان�ن طبيعي

اأ يف الك�ن 

ن�سان خا�سع لق�انني اجتماعّية طبيعّية، متاًما مثل خ�س�ع جانبه   من حياة الإ
ّ
الجتماعي

ن�سان حاجة  �سالم بنجاح مبداأ اأن لي�س لالإ املاّدّي لق�انني طبيعّية ماّديّة. وبذلك طّبق الإ

ا وجائًرا  اأن يك�ن م�ستبدًّ بّد  ّن ذلك القان�ن ل  ن يخ�سع لقان�ن ي�سعه ب�رش مثله، لأ لأ

غلبّية؛ ولكن اإّنا عليه اأن يخ�سع  رادة العاّمة لالأ يف بع�س ن�احيه، واإن كان قد �سدر بالإ

.
�26�

رادة اخلالق املتمّثلة يف ق�انينه الطبيعّية الجتماعّية واملاّدّية لإ

امل�سلم حمّمد  جنليزّي  الكاتب الإ نكليزيّة  اإىل الإ ��25 املقال حتت عن�ان »احلاكم ه� اهلل«، وقد نقله 

.Islamic Culture ّول من جمّلة َ يف العدد الأ ممدوك بكثال وُن�رشِ

Islamic Culture, The Hayderabad Quarterly Review, vol. 1 (Jan. 1927), pp. 111-135.

 Ibid.  �26�
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اأن ل   يجب 
ّ
وروبي خذ من ال�سياق الأ اأّن الأ هذا، وراأى حليم با�سا 

من  التجريبّية  العل�م  عرب  وروبّي�ن  الأ ّول، حيث جنح  الأ طار  الإ يتعّدى 

ال�سعيد  بذلك على  القيام  ولكّنهم عجزوا عن  املاّديّة،  الع�امل  اكت�ساف 

.
ّ
الجتماعي

ُعرف،  كما  احلاكمّية،  مفه�م  اإىل  تطمئّن  مل  �سالمّية  الإ فاملجتمعات 

ّنه ي�سادر الداّل  واعتربته ُمعاديًا للدين يف �سياقه املرادف للدميقراطّية، لأ

اللفظ  اآخر غريب عنه، ميتلك من  ل�سالح  ، ويزيحه 
ّ
�سا�سي الأ  

ّ
�سالمي الإ

�سكله دون حمت�اه، بل اإّنه يتالعب باملحت�ى ويحّ�ره. ولكّن هذا مل مينع 

من تداول امل�سطلح وحت�يله اإىل ماّدة نقا�سّية بني امل�سلمني.
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يف اأدبيّات النه�شة

كان�ا  النه�س�ّيني  اأّن  اأوردنا،  ما  خالل  من  نالحظ  اأن  املمكن  من 

اأ�ساب  الذي  ال�ستبدادّي  احلكم  من  التخّل�س  لّية  لآ معرفيًّا  �ّس�س�ن  ي�ؤ

وروبّية احلل�ل، فذهب�ا  ال�رشق، فحاول�ا اأن يجدوا من خالل النه�سة الأ

مر فتح�ا املجال اأمام احلديث عن  اإىل مفه�م احلاكمّية، وهم يف هذا الأ

الدميقراطّية/ احلاكمّية/ ال�سيادة، التي ُرِبَط بينها وبني ال�س�رى، ولكّنهم 

، اإّنا عمل�ا على  ّ
وروبي يف ت�ّجههم هذا، مل يعمل�ا على اأخذه مبحت�اه الأ

تبيئته مبا يتالءم مع البنية الفكرّية التي ينتم�ن اإليها، فلم تظهر معامل املفه�م 

معهم  كان  اإّنا  م�ستقّل،  ب�سكل  له  التنظري  �سياًقا ميكن  باعتباره  وا�سحًة 

 ،
ّ
�سالمي يعرّب عن اآلّية ميكن اعتمادها وت��سلها يف امل�سار العاّم للفكر الإ

كالعدل  معه  املرفقة  املفاهيم  من  جمم�عة  عن  مبعزل  ُيفهم  اأن  ميكن  ول 

وال�س�رى.

فغاين جمال الدين الأ

هيكلة  باإعادة  )1838-1897م(  فغاين  الأ الدين  جمال  طالب 

ت�سمح  اإدارّية  مركزيّة  ل  من  انطالًقا  وتنظيمها  العثمانّية  مرباط�رّية  الإ

طار احل�ار التايل  بحّرّيات اأو�سع لل�ليات التابعة لها. وُينَقل يف هذا الإ

فغاين وال�سلطان العثماين عبد احلميد: بني جمال الدين الأ

قلت يا م�لي اإّن ال�سلطنة تتاأّلف من ثالثني ولية ]...[ فتبداأ بالبعيد منها واملط�ع فيها 

مثل طرابل�س الغرب فتجعلها خدي�ية، واإىل بريوت و�س�رية وحلب مع القد�س فتجعلها 

اأعظم  يا م�لي ع�رش خدي�يات بل ع�رش ممالك كّل واحدة منها  ]...[ وهذا  خدي�ية 

ا واأن�سط ق�ًما واأرجح عقاًل. وما يقعدهم  م�قًعا من الي�نان واأكرب م�ساحًة واأخ�سب اأر�سً

عن اللحاق مبن انف�سل عن ال�سلطنة العثمانّية اأو التفّ�ق عليهم اإّل �سكل احلكم وقي�د 

اأغالل املركزيّة القاتلة للهمم امل�هنة للعزائم. ومن ير�سل اإىل تلك ال�ليات من ال�لة 

اأحد رجَلني: اإّما اخلامل البليد املرتبك وهّمه جمع املال وت��سيع اخلراب، واإّما الرجل 
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مر اإّل ال�ستئذان من الباب العايل لرتميم ج�رش يف بغداد  الن�سيط، العامل، ولي�س له من الأ

ذن اإّل بعد اأ�سهر اأو اأع�ام وبعد اأن يك�ن  مثاًل �سقط منه حجران اأو اأكرث فال ي�سدر الإ

طغيان النهر قد جرف كامل اجل�رش ]...[ ولـّما انتهيت هّز ال�سلطان راأ�سه وتناول لفاف 

من التبغ اأ�رشع يف تدخينها وقال: ما تركت يا ح�رشة ال�سّيد لل�سلطان، وما اأبقيت لتخت 

.
�27�

اآل عثمان؟ يبقى جاللة م�لي ال�سلطان ملك اأولئك املل�ك

ّمة  بالأ للنه��س  مالئًما  يعد  مل  الدولة  �سكل  اأّن  يرى  كان  فغاين  فالأ

الف��سى  انت�سار  اإىل  مركزيّتها،  �سّدة  نتيجة  يف�سي،  ّنه  لأ �سالمّية،  الإ

وغياب العدل وال�س�رى، غياب العدل وال�س�رى الناجت عن عدم جتان�س 

احلاكم واملحك�م.

فغاين ل�اء املطالبة باأن ُيعاد لل�سعب حّق ممار�سة  ولذلك، فقد رفع الأ

 عرب امل�ساركة يف احلكم من خالل ال�س�رى 
ّ
 والجتماعي

ّ
دوره ال�سيا�سي

امل�سلك،  بهذا  ال�سري  اإىل  املل�ك  دعا  املجال  ، ويف هذا 
�28�

والنتخابات

ّن احلكم املطلق مل يعد ي�ستجيب ملتطّلبات الع�رش، ويق�ل: لأ

 ال�س�روّي فه� اأي�رش مطلًبا واأقرب مناًل، 
ّ
اأّما تغيري �سكل احلكم املطلق بال�سكل النيابي

اأّمته  اإر�ساد امللك ون�سحه من عقالء مقّربيه، فيفعله، وي�رشك معه  اأحياًنا،  اإذ يكفي فيه 

.
�29�

ورعّيته، ويرى بعد التجربة راحًة وتطامًنا على �سالمة ملكه

التعبري عن  ال�سعب حّقه يف  اإعطاء  فغاين كان على يقني ب�رشورة  فالأ

اأهلّية تعاين من وحدة  اإّنا هي وحدة  اأّمة،  نف�سه، وال�سعب لي�س وحدة 

امل�ساكل التي تعرت�س �سبيلها، ويق�ل: »وحكم م�رش باأهلها اإّنا اأعني به: 

القّ�ة  »اإّن  ويتابع:   ،
�30�

ال�سحيح« الد�ست�رّي  باحلكم   
ّ
هلي الأ ال�سرتاك 

احلقيقة،  دار  )بريوت:   2 الطبعة  احل�شيني،  فغاين  الأ الدين  خاطرات جمال  فغاين،  الأ الدين  ��27 جمال 

1980(، ال�سفحتان 222 و223.

 44 ال�سفحات   ،)1989 ال�رشقّية،  الدار  )القاهرة:  والثورة  والدولة  الدين  اأحمد،  �سّيد  ��28 رفعت 

اإىل 47.

امل�رشّية  الهيئة  )القاهرة:  عمارة  حمّمد  وحتقيق  درا�سة  الكاملة،  عمال  الأ فغاين،  الأ الدين  ��29 جمال 

العاّمة للكتاب، 1968(، ال�سفحة 478.

��30 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 477.
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ّ اإّل اإذا كانت من نف�س 
ّي اأّمة كانت، ل ميكن اأن حت�ز املعنى احلقيقي النيابّية لأ

�سالمّية  ّمة الإ فغاين يف هذا املجال مل ينتقل من مفه�م الأ ، والأ
�31�

ّمة« الأ

يطال  اله�يّة  يف  تغيرًيا  اأجرى  اإّنه  اأي   ،
ّ
الق�مي مبعناها  ّمة  الأ مفه�م  اإىل 

املرجعّية، ولكّنه كان يعمل لل��س�ل اإىل اإطار فكرّي يحفظ خ�س��سّيات 

�سالمّية عرب دجمها  ّمة الإ �سالمّية من دون التخّلي عن وحدة الأ ال�سع�ب الإ

عن�اًنا مل�رشوعه  اأ�سبحت  التي  �سالمّية،  الإ اجلامعة  كاملة هي  يف وحدة 

الفكرّي.

دوًرا  ال�سعب  اإعطاء  باجّتاه  يذهب  فغاين  الأ نرى  التحليل،  هذا  ومع 

�ّس�ًسا ومقّ�ًما  فاعاًل عرب تاأكيده على قيمة احلّريّة، التي اأ�سبحت عن�رًشا م�ؤ

ح�سلت  اإّنا  »نعمتان،  اإليه،  بالن�سبة  وال�ستقالل،  فاحلّريّة  للحاكمّية، 

اأبناء  الرتاب منها بدماء  بقّ�ة واقتدار، يجبل  اأخًذا  مم  وحت�سل عليهما الأ

.
�32�

بّية والهمم العالية« مناء، اأويل النف��س الأ ّمة الأ الأ

حّكامه  يف�ق  ه�  لذلك  واحلاكمّية،  ال�سيادة  �ساحب  ه�  فال�سعب 

ال�ساه  خماطًبا  الدين  جمال  ويق�ل  امل�رشوعّية،  يعطيهم  ه�  بل  اأهّمّيًة، 

القاجاري نا�رش الدين: »اإّن العاِلـم والعامل والفّنان اأكرث فائدًة للبالد من 

.
�33�

مقامك وعظمتك«

التمّدن وكيفّية حتّققها،  األ وهي  ان�سغل يف فكرة مركزيّة  فغاين  فالأ

بل خلق  فح�سب،  اهلل  لي�س خدمة  ن�سان  الإ اأعمال  من  الغاية  يعترب  فه� 

، لذلك عمل على التنظري 
�34�

مدنّية اإن�سانّية مزدهرة يف كّل مناحي احلياة

�سالمّية من نظام ا�ستبدادّي قهرّي اإىل  يجادها عرب تغيري ينقل املدينة الإ لإ

نظام يق�م على احلّرّية، ويحكمه القان�ن.

��31 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 473.

��32 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 478.

عراف للن�رش،  �ّس�سة الأ ��33 جعفر عبد الرّزاق، الد�شتور والربملان يف الفكر ال�شيا�شّي ال�شيعّي )طهران: م�ؤ

2000(، ال�سفحة 13.

��34 األربت ح�راين، الفكر العربّي يف ع�رض النه�شة، ترجمة كرمي عزق�ل )بريوت: دار ن�فل، 1997(، 

ال�سفحة 157.
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حمّمد عبده

فغاين وانتقل  ية جمال الدين الأ عّدل حمّمد عبده )1849-1905م( روؤ

بها  اأتى  التي  املق�لت  يغادر  مل  كان  واإن  �سالح،  الإ اإىل  الث�رة  من  بها 

�سالمّية ه� نظرتها  ّمة الإ فغاين، فمحّمد عبده راأى اأّن اأهّم حتدٍّ ي�اجه الأ الأ

�سالم، حيث اأّدى تعاقب الزمن اإىل ت�س�يه الكثري من تعاليمه. اإىل الإ

وحّريّة  وبرهانّية  عقالنّية  اأ�س�س  على  قام  الذي   ،
ّ
�سالمي الإ فالدين 

ن�سايّن، تعّر�س يف فرتات لحقة اإىل ت�سّ�هات نتجت عن: ال�سمري الإ

وامرهم، فاألقى مقاليده  مر والنقياد لأ ويل الأ ]...[ خطاأ امل�سلم يف فهم معنى الطاعة لأ
اأّن احلك�مة  اأدبر عنه حّتى ظّن  ثّم  ونه جميًعا،  �س�ؤ الت�رّشف يف  اإليه  اإىل احلاكم ووكل 

ونه جميًعا من اإدارة و�سيا�سة بدون اأن يك�ن لها منه ع�ن �س�ى ال�رشيبة  ميكنها القيام ب�س�ؤ

الع�سكريّة،  اخلدمة  داء  لأ هم  اأبناوؤ ُطِلب  اإذا  باء  الآ راأى حزن  ومن  عليه،  تفر�سها  التي 

وما يبذل�نه من ال�سعي يف تخلي�سهم منها حكم باأّن ما يعقلها اأكرث امل�سلمني من معنى 

قد  باحلاكم  ثقتهم  اأّن  العقل، وعرف  اأّولّيات  من  �سيء  انطباقه على  احلك�مة ل ميكن 

بلغت اإىل حّد التاأليه، من حيث ظّن�ه قادًرا على كّل �سيء بدون ع�ن من اأحد، وانقلبت 

دبار والتخّلي عنه، من حيث اأّنهم ترك�ه و�ساأنه، ل ي�ساعدونه يف  تلك الثقة اإىل الثقة والإ

حادث، ول يعين�نه يف اأمر مهّم، اللهّم اإّل اإذا اُأرغم�ا على ذلك، ومن ذا الذي يح�سن 

.
�35�

عماًل اإذا اُأجلئ اإليه

مر عند احلّكام ت�سّخًما يف فهم الدور املن�ط بهم، وقد ولّد هذا الأ

خل�س�نة  النف��س  واإذلل  ه�ائهم،  لأ بدان  الأ ت�سخري  اإّل  احلكم  معنى  من  يفهم�ا  فلم 

نفاقها يف اإر�ساء �سه�اتهم، ل يرع�ن يف ذلك عدًل، ول  م�ال لأ �سلطانهم، وابتزاز الأ

ي�ست�سريون كتاًبا، ول يّتبع�ن �سّنًة، حّتى اأف�سدوا اأخالق الكاّفة مبا حمل�ها على النفاق 

،
�36�

والكذب والغ�ّس والقتداء بهم يف الظلم وما يتبع ذلك من اخل�سال

 114 كتاب الهالل، العدد  �شالم بني العلم واملدنيّة، حتقيق طاهر الطاجني، �سل�سلة  الإ ��35 حمّمد عبده، 

)القاهرة: دار الهالل، 1960(، ال�سفحة 100.

��36 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 101.
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مر اإىل اإف�ساد اأخالق النا�س. يق�ل حمّمد عبده يف حديث  واأّدى هذا الأ

وّجهه اإىل ر�سيد ر�سا:

خالق العثمانّيني، ل  اإّن اأخ�ف ما اأخافه من ا�ستبداد عبد احلميد وظلمه ه� اإف�ساده لأ

خالق �ساحلًة، ول يحتاج اإىل  دارة من بعده ي�سهل اإذا كانت الأ دارتهم، فاإّن اإ�سالح الإ لإ

خالق فاإّن اإ�سالحها ل ي�سهل  خالق �سليمًة، ومتى ف�سدت الأ زمن ط�يل اإذا كانت الأ

دارة واأف�سد  اإّل بع�رشات من ال�سنني، كما جّربنا يف اأنف�سنا. فاإّن  اإ�سماعيل با�سا اأف�سد الإ

خالق ه�  �سالح كان ف�ساد الأ خالق، فلّما وجدنا ريح احلّريّة واأردنا اأن ننه�س بالإ الأ

دارة، ول�ل ذلك لكانت هذه املّدة التي اأبيح لنا فيها ما ن�ساء من  الذي عاقنا ل ف�ساد الإ

.
�37�

ن نرتقي فيها ونك�ن اأّمًة الرتبية والتعليم والكتابة واخلطابة والجتماع كافيًة لأ

مهبط  ه�  ولي�س  مع�س�ًما  لي�س  امل�سلمني  عند  اخلليفة  باأّن  العلم  مع 

مطاع  ه�  ثّم  وال�سّنة،  الكتاب  بتف�سري  ال�ستئثار  حّقه  من  ول  ال�حي 

هي  ّمة  فالأ ذلك،  من  العك�س  على  بل  نبّيه.  و�سّنة  اهلل  كتاب  اأطاع  ما 

، وكّل ما يق�م به 
�38�

التي اأقامته يف من�سبه، وهي �ساحبة احلّق يف خلعه

ّدي اإىل اإف�سادها مطالب به من املجتمع. وي�ؤ

فاأّكد حمّمد عبده، لدى معاجلته اإ�سكالّية ال�سلطة، باأّنه ل ي�جد حكم 

�سالم، ويذهب اأبعد من ذلك اإىل الق�ل: ( يف الإ
�39�

 )ثي�قراطّية
ّ
ديني

اإىل اخلري والتنفري  امل�عظة احل�سنة، والدع�ة  �سلطة  دينّية �س�ى  �سلطة  �سالم  الإ لي�س يف 

دنى امل�سلمني يقرع بها اأنف اأعالهم، كما خّ�لها  عن ال�رّش، وهي  �سلطة خّ�لها اهلل لأ

.
�40�

عالهم يتناول بها من اأدناهم لأ

امل�رشّية  الهيئة  )القاهرة:  �شالميّة  الإ والق�شايا  عبده  حمّمد  مام  الإ بدوي،  حمّمد  الرحمن  عبد  ��37 انظر، 

العاّمة للكتاب(؛ وه� ماأخ�ذ من، جمّلة املنار، اجلزء 8، املجّلد 13، ال�سفحة 595.

��38 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 123 و125.

العتقاد  اأ�سا�س  على  اجلماعة  لدى  ال�سلطة  تعليل  على  يق�م  مذهب   :Théocratie ��39 الثي�قراطّية 

 »
ّ
لهي  ه� النظام الذي ي�ستند اإىل فكرة دينّية، ومنها »نظريّة احلّق الإ

ّ
، فالنظام الثي�قراطي

ّ
الديني

ر�س ومفّ��س من ال�سماء، فال�سلطة  التي تعترب اهلل م�سدًرا لل�سلطة، واحلاكم مبثابة ظّل اهلل يف الأ

ال�هاب  عبد  منها.  وبت�جيه  بعناية  اختيارها  ويتّم  لهّية،  الإ امل�سيئة  من  مقّ�ماتها  ت�ستمّد  الزمنّية 

الكّيايل واآخرون، مو�شوعة ال�شيا�شة، م�سدر �سابق، اجلزء 1، ال�سفحة 928.

�شالم بني العلم واملدنيّة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 127. ��40 الإ
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�سالم ل تاأخذ  وحّتى منا�سب احلاكم اأو القا�سي اأو املفتي اأو �سيخ الإ

�ّس�سات الدينّية كما هي يف اأوروّبا، معنى امل�ؤ

حكام وكّل �سلطة تناولها  لء اأدنى �سلطة على العقائد وتقرير الأ �سالم مل يجعل له�ؤ فالإ

، ول ي�سّ�غ ل�احد منهم اأن 
ّ
�سالمي لء فهي �سلطة مدنّية قّررها ال�رشع الإ واحد من ه�ؤ

.
�41�

يّدعي حّق ال�سيطرة على اإميان اأحد اأو عبادته لرّبه، اأو ينازعه يف طريق نظره

اإّنا ه� من نتائج  �سالم،   والدني�ّي ل يع�د اإىل الإ
ّ
فاجلمع بني الديني

.
�42�

ّ
 امل�سيحي

ّ
الفكر الديني

اإليه، من التفريق بني احلقل املتعّلق بال�سيا�سة واحلقل  فال ُبّد، بالن�سبة 

�سالمّية ناجت عن هذا املزج، الذي  . فكثري من ما جرى يف احلياة الإ
ّ
الديني

مل تكن دواعيه دينّية واإن تلّب�س بهذا اللبا�س وظهر بهذا املظهر. فاحلروب 

�سالم ُتفهم بهذا املنظار، فهي الداخلّية واخلارجّية يف الإ

ّمة.  راء ال�سيا�سّية يف طريقة حكم الأ مل يكن مثريها اخلالف يف العقائد، واإّنا اأ�سعلتها الآ

�سكل  يغرّيوا  اأن  جل  لأ ولكن  عقيدًة،  ين�رشوا  اأن  جل  لأ اخللفاء  مع  لء  ه�ؤ يقتتل  ومل 

م�ّيني والها�سمّيني فه� حرب على اخلالفة، وهي  احلك�مة. وما كان من حرب بني الأ

،
�43�

بال�سيا�سة اأ�سبه، بل هي اأ�سل ال�سيا�سة

ول�ّيات  ودعا يف هذا املجال اإىل اإعادة اإحياء الجتهاد للتعامل مع الأ

.
�44�

ّ
�سالمي وامل�سائل الطارئة وامل�ستجّدة على الفكر الإ

وهكذا، يظهر اأّن عبدة �سار باجّتاه اإ�سالح احلياة ال�سيا�سّية، وجعلها 

، ولكّن هذا مل يدفعه اإىل القطيعة مع الديّن، والدين هنا لي�س  حقاًل م�ستقالًّ

�ّس�س يف جمتمع متدّين مبعزل عن  �سالم فح�سب، اإذ اعترب اأّن ال�سيا�سة ت�ؤ الإ

�سالم ل يفّرق يف ماهّية الدين والتدّين: »وما نراه من  ماهّية التدّين، فالإ

��41 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 126.

عمال الكاملة، اجلزء 2، ال�سفحة 175.  ��42 حمّمد عبده، الأ

��43 امل�سدر نف�سه، اجلزء 3، ال�سفحة 251.

��44 الدين والدولة والثورة، م�سدر �سابق، ال�سفحات 48 اإىل 51.
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�ساء،  ن، ف�سببه �سيا�سة املل�ك والروؤ التباين بني امل�سلمني واأهل الكتاب الآ

الذي  �سل  الأ اإىل  جميًعا  ورجعنا  لتقاربنا،  واأقام�ا  الكتاب  اأقمنا  ول� 

. وهكذا ت�سبح ال�حدة ال�طنّية والق�مّية 
�45�

اأر�سدنا اإليه القراآن العزيز«

ّن  قائمًة على وحدة املق�سد باجّتاه اهلل عّز وجّل، لأ
ّ
يف جمتمع اإ�سالمي

فاإذا كانت  التحّديات،  التقّدم وجمابهة  املتمّيز يف  �سل�ب  امل�سلمة الأ العربّية  ّمة  الأ لهذه 

»علمانّية« الغرب تبني ال�حدة الق�مّية وال�طنّية باإخراج الدين من هذه ال�حدة على 

الدين  املتدّينني بهذا  ثّم وحدة  ، ومن 
ّ
لهي الدين الإ اإىل وحدة  �سالم  اأ�سا�س من نظرة الإ

للدين  املّتحدة  �س�ل  بالأ للتديّن  ي�سلك�نها  طرق  هي  التي  ال�رشائع  تعّدد  مع  ال�احد، 

.
�46�

ال�احد، فنحن نبني وحدتنا الق�مّية بالدين، ل على اأنقا�س الدين

بالتدّين  ن�سايّن  الإ ال�سع�ر  وحدة  على  تق�م  ل�سيا�سة  �ّس�س  ي�ؤ فعبده 

وال�سعي باجّتاه اهلل، وما حركة النبّ�ة يف التاريخ اإّل من هذا امل�رد الذي 

ّن يعمل على بناء جمتمع اإن�سايّن متكامل باإن�سانّيته لأ

�سخا�س  الأ من  العق�ل  مبنزلة  مم  الأ من  هم  الذي  الر�سل  اإىل  حاجة  يف  ن�سايّن  الإ العامل 

]...[ يبيّن�ن للنا�س ما اختلفت عليهم عق�لهم و�سه�اتهم وتنازعته م�ساحلهم ولّذاتهم 
به  تق�م  ما  عنه  يبّلغ�ن  مبا  وي�ّيدون  ال�سادع  اهلل  باأمر  املخا�سمات  تلك  فيف�سل�ن يف 

.
�47�

ة امل�سالح العاّمة ول تفّ�ت به املنافع اخلا�سّ

دماج  لإ �رشورًة  يرى  ل  ال�سيا�سّية  املمار�سة  م�ست�ى  على  ولكّنه 

 على اعتبار اأّن هذا العمل ه� تدبريّي بالكامل.
ّ
 بالديني

ّ
ال�سيا�سي

عرب  اجلميع،  فيه  ي�سرتك   
ّ
جمعي تراث  اإىل  ديان  الأ تتحّ�ل  وهكذا 

اجلانب  هي  وال�سيا�سة  واجتماعّية،  واأخالقّية  اإن�سانّية  قيم  من  حتت�يه  ما 

عن  عبارة  والفاعلّية  الفاعلّية.  خالل  من  يظهر  الذي  التدبريّي   
ّ
العملي

وال�سيا�سّية  الجتماعّية  احلياة  م�ست�ى  على  تغيرًيا  حتدث  التي  فكار  الأ

عمال الكاملة، اجلزء 3، ال�سفحة 109. ��45 حمّمد عبده، الأ

�ّس�سة  �سالم وال�حدة الق�مّية، الطبعة 2 )بريوت: امل�ؤ ��46 انظر، ح�ل هذا امل��س�ع، حمّمد عمارة، الإ

العربّية للدرا�سات والن�رش، �1978.

عمال الكاملة، اجلزء 3، ال�سفحتان 240 و241. ��47 حمّمد عبده، الأ
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وغريها. لذا �سعى اإىل اإن�ساء نخبة ت�ستطيع اأن تق�د املجتمع نح� التغرّي، 

زهر، ودعا اإىل الجتهاد، ومل  فعمل من اأجل ذلك على تعديل مناهج الأ

ي�سَع كاأ�ستاذه اإىل تث�ير ال�سعب.

 ،
ّ
�سالمي الإ املجتمع  ال�سلطة يف  مبدنّية  الق�ل  اإىل  قادته  ية  الروؤ وهذه 

�ّس�سات التي ل تفّرق بني امل�اطنني على اأ�س�س ق�مّية اأو دينّية،  ومدنّية امل�ؤ

على  عمل  الذي  امل�رشّي   
ّ
ال�طني احلزب  برنامج  يف  انعك�س  ما  وهذا 

رعايته، حيث ورد يف املاّدة اخلام�سة منه:

لّف من رجال خمتلفي العقيدة واملذهب،  ، فاإّنه م�ؤ ّ
 ل ديني

ّ
 حزب �سيا�سي

ّ
احلزب ال�طني

ّنه  وجميع الن�سارى واليه�د، وكّل من يحرث اأر�س م�رش ويتكّلم لغتها من�سّم اإليه، لأ

ال�سيا�سة  يف  حق�قهم  واأّن  اإخ�ان،  اجلميع  اأّن  ويعلم  املعتقدات،  لختالف  ينظر  ل 

هذا  يعا�سدون  الذين  زهر  الأ م�سايخ  اأخ�ّس  عند  به  م�سّلم  وهذا  مت�ساوية،  وال�رشائع 

احلزب ويعتقدون اأّن ال�رشيعة املحّمدّية احلّقة تنهى عن البغ�ساء، وتعترب النا�س يف املعاملة 

.
�48�

�س�اء

على  �ُسنَّت  التي  احلملة  اأثناء  عبده  حمّمد  عند  ية  الروؤ هذه  تظهر  كما 

قباط يف م�رش مبنا�سبة ا�ستقالة اأحد م�ّظفي احلقانّية – �سفيق بك من�س�ر  الأ

له من قبل وكيل احلقانّية بطر�س  تعّر�س  – ب�سبب ما قيل عن ا�سطهاد 
غايل، حيث كتب يف جمّلة ثمرة الفنون البريوتّية:

اإّن التحامل على �سخ�س بعينه ل ينبغي اأن ُيّتخذ ذريعًة للطعن يف طائفة اأو اأّمة اأو مّلة، 

فاإّن ذلك اعتداء على غري معتد، وحماربة لغري حرب، اأو كما ُيقال: جهاد يف غري عدو، 

اأن  اجلرائد  باأ�سحاب  الالئق  من  فلي�س  نفع.  له  كان  اإْن  نفعه،  من  اأكرث  ما �رشره  وه� 

يعمدوا اإىل اإحدى الط�ائف املت�ّطنة يف اأر�س واحدة في�سمل�ها ب�سيء من الطعن، اأو 

ين�سب�ها اإىل �سائٍن من العمل، تعّلاًل باأّن رجاًل اأو رجاًل منها قد ا�ستهدف�ا لذلك ]...[ 

خرى، فكانت كّل م�ساعيهم  فاإذا تنافرت الط�ائف ت�ساغلت كّل منها مبا يحّط �ساأن الأ

اأجانب عن  ق�م  ّمة من  الأ اأو  الطائفة  اإن كانت   ]...[ نعم   ]...[ اأوطانهم  �رشًرا على 

مبنّيًة على  اآحادها  اأعمال  اأو حيلة غادرة، وكانت  بقّ�ة قاهرة،  ُمتغلبني عليهم  البالد، 

اأ�س�ل �سّنها املتغّلب�ن، فيك�ن عمل ال�احد كاأّنه �سادر عن اجلملة، كما ه� يف اأعمال 

�شالميّة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 97. مام حمّمد عبده والق�شايا الإ ��48 الإ
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جنليز مب�رش، جاز للناقد اأْن ياأخذ اجلماعة باإثم ال�احد منهم، وي�ست�رشخ اأبناء ال�طن  الإ

.
�49�

ربابه جميًعا لك�سفهم عن بالده، وا�ستخال�س احلّق منهم لأ

مبداأ  على  �ّس�سة  امل�ؤ امل�اطنّية  فكرة  ت�طيد  اإىل  �سعى  عبده  فمحّمد 

 
ّ
�ّس�ساتي م�ؤ اإطار  يف  ينعك�س  والذي  باهلل،  ميان  والإ باحلق�ق  امل�ساواة 

�سعى  وه�   ،
ّ
اإ�سالمي جمتمع  كّل  خ�س��سّية  اأ�سا�س  على  ُيبنى  �س�روّي 

القيم  من  كمجم�عة  فاعل  فيها  الدين  ّن  لأ علمانّية،  ل  مدنّية  دولة  اإىل 

�ّس�سة. امل�ؤ

مركزيّة  وه�  هّمّية،  الأ �سديد  اأمًرا  نالحظ  عبده،  نرتك  اأن  وقبل 

البنية  اإىل  الرتاجع  اإ�سكالّية  اأعاد  فه�  بناها،  التي  املنظ�مة  يف  خالق  الأ

�سالمّية، والتي لن ت�ستقيم اإّل باإعادة  خالقّية املرتّهلة يف املجتمعات الإ الأ

�سالمّية. وعلى هذا، مل يكن ابتعاد عبده عن  تق�ميها عرب تفعيل الذات الإ

�سل، فالتغيري لن  لّيات دون الأ اأ�ستاذه بعًدا حقيقيًّا، اإّنا ه� تراجع يف الآ

�سالح  ّمة، فعبده اأبقى على اأ�س�ل الإ  لالأ
ّ
خالقي ي�ستقيم مع التخّلف الأ

فغاين. لدى الأ

مام حمّمد عبده اأعطى  كما ل بّد من التن�يه يف نهاية هذا العر�س، اإّن الإ

للحّرّية بعًدا كالميًّا جديًدا، عرب ا�ستعادة العتزال العقائدّي، وما يحمله 

ن�سايّن. يف طّياته من حّرّية اإن�سانّية تق�م على التكليف الإ

عبد الرحمن الكواكبّي

�سياق  يتبل�ر يف  النه�سة  �سالمّية مع مفّكري ع�رش  الإ النه�سة  بنيان  بداأ 

جديد، فاأخذ املفّكرون يخط�ن خط�ات متتالية نح� حتديث املق�لت 

الرحمن  عبد  ذهب  املجال،  هذا  �سياق جديد. ويف  اإنتاج  عرب  الدينّية 

الك�اكبي )1849-1903م( مذهًبا عميًقا، حيث األّف كتاَبني عاجلا 

خر  والآ ال�شتبداد،  طبائع  بعن�ان  ّول  الأ والدميقراطّية،  احلّريّة  ق�سايا 

��49 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 97.
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بعن�ان اأّم القرى. يف كتابه الثاين، ت�سّ�ر الك�اكبي ح�اًرا بني عدد من 

يف  جمعهم   ،
ّ
�سالمي الإ العامل  يف  خمتلفة  مدن  من  يتحّدرون  املفّكرين 

متر ُعِقَد خالل م��سم احلّج لتبادل الراأي ح�ل اأ�سباب  مّكة املكّرمة م�ؤ

�سالم  الإ مركزيّة  ُتظِهُر  امل�سهدّية  وهذه  �سالمّية،  الإ ّمة  الأ انحطاط 

ومّكة يف جمع كلمة امل�سلمني.

فكار التي حر�س الك�اكبي على طرحها ما جاء على ل�سان  ومن الأ

، حيث 
ّ
�سالمي  التي تتحّدث عن اأ�سباب انحدار الفكر الإ

ّ
البليغ القد�سي

قال:

اأي  ا�سرتاكّيًة  نيابّيًة  كانت  حيث  �سالمّية،  الإ ال�سيا�سة  ن�ع  حتّ�ل  ُهَ�  الفت�ر  �سبب 

)دميقراطّيًة( متاًما، ف�سارت بعد الرا�سدين ب�سبب متادي املحاربات الداخلّية َملكّيًة مقّيدًة 

�سا�سّية، ثّم �سارت اأ�سبه باملطلقة. وقد ن�ساأ هذا التحّ�ل من اأّن ق�اعد  بق�اعد ال�رشع الأ

�ّس�سني ر�سي  ّول غري مدّونة ول حمّررة، ب�سبب ا�ستغال ال�سحابة امل�ؤ ال�رشع كانت يف الأ

ومباينات  �سبطها خالفات  اأمر  فظهر يف  البالد،  وتفّرقهم يف  بالفت�حات،  عنهم  اهلل 

خذ مبا يالئم بقايا نزعاتهم ال�ثنّية  بني العلماء، وحتّكمت فيها اآراء الدخالء، فرّجح�ا الأ

حكام و�سائل  فاّتخذ العّمال ال�سيا�سّي�ن ول �سّيما املتطّرف�ن منهم هذا التخالف يف الأ

�سالمّية اإىل ط�ائف  ، فن�ساأ عن ذلك اأن تفّرقت اململكة الإ
ّ
لالنق�سام وال�ستقالل ال�سيا�سي

،
�50�

متباينٍة مذهًبا متعاديٍة �سيا�سًة، متكافحٍة على الدوام

نا  وما جاء على ل�سان الرومي: »فل�م مل نكن نحن مر�سى مل يكن اأمراوؤ

مدنفني. وعندي اأّن البلّية َفقُدنا احلّريّة، وما اأدرانا ما احلّريّة؛ هي ما ُحِرمنا 

. ويخل�س الك�اكبي يف النهاية اإىل اأّن التقّدم مرتبط 
�51�

معناه حّتى ن�سيناه«

. واعترب الك�اكبي، وب�سكل 
�52�

باملحا�سبة بينما التخّلف مرتبط بال�ستبداد

�سالمّية  �سالم مدنّيًة باملطلق، بل »ل ي�جد يف الدولة الإ ملفت، الدولة يف الإ

.
�53�

 مطلًقا يف غري م�سائل اإقامة �سعائر الدين«
ّ
نف�ذ ديني

ال�سفحة   ،)1982  ،
ّ
العربي الرائد  2 )بريوت: دار  الطبعة  اأّم القرى،  الك�اكبي،  الرحمن  ��50 عبد 

 .29

��51 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 31. 

��52 امل�سدر نف�سه.

�ّس�سة العربّية للدرا�سات  عمال الكاملة، حتقيق حمّمد عمارة )بريوت: امل�ؤ ��53 عبد الرحمن الك�اكبي، الأ
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ذلك  اإىل  ذهب  كما  للعلمانّية  ر  ينظِّ ل  هذه  نظرته  يف  والك�اكبي 

بع�س الباحثني يف فكره، اإّنا م�سى بهذا الطريق ب�سبب غياب احلّريّة التي 

�س�ِدَرت با�سم الدين يف الدولة العثمانّية، فاحلّرّية اأ�سل، و

وتختّل  ال�رشائع،  وتتعّطل  النف��س،  ومت�ت  عمال،  الأ وتبطل  مال،  الآ ُتفَقد  بفقدانها 

منني  ا ل يعرف للملك �سنئانا، ُيَخاطب اأمري امل�ؤ الق�انني. وقد كان فينا راعي اخلرفان حرًّ

بيا عمر ويا عثمان، ف�رشنا رمّبا نقتل الطفل يف حجر اأّمه ونلزمها ال�سك�ت فت�سكت، 

.
�54�

ول جت�رش اأن تزعج �سمعنا ببكائها عليه

بال�س�رى  دفعه  ه  »ودواوؤ اإليه،  بالن�سبة  الداء  اأ�سل  فال�ستبداد 

�رشاف، ، واحلّل يف قيام �س�رى الأ
�55�

الد�ست�رّية«

اإّل  مامة  الإ �رشًعا  تنعقد  ل  والعقد،  احلّل  اأهل  ا�سم  �سالمّية  الإ يف  عليهم  ُيطَلق  الذين 

ّمة، الذين اأمر اهلل عّز �ساأنه نبّيه مب�ساورتهم يف  ببيعتهم؛ وهم َخ�ا�س الطبقة العليا يف الأ

�ساء  ّنهم روؤ مام والعّمال، لأ مر، الذين لهم �رشًعا حّق الحت�ساب وال�سيطرة على الأ الأ

�رشاف  �سالمّية مقام جمال�س الن�اب والإ ّمة ووكالء العاّمة، والقائم�ن يف احلك�مة الإ الأ

يف  املل�ك  على  ال�سيطرة  حّق  لها  التي  املل�كّية  �رشة  الأ ومقام  املقّيدة،  احلك�مات  يف 

فخاد يف اإزاء اأمراء الع�سائر العربّية،  احلك�مات املطلقة كال�سني ورو�سيا؛ ومقام �سي�خ الأ

مر غري تنفيذ ما يربمه ال�سي�خ. واإذا دّققنا النظر يف  مراء الذين لي�س لهم من الأ اأولئك الأ

تابعني  ترّقيها وانحطاطها  ن، جند  اإىل الآ الر�سالة  �سالمّية من عهد  الإ اأدوار احلك�مات 

.
�56�

ّمة ون الأ لقّ�ة اَأو �سعف احت�ساب اأهل احلّل والعقد وا�سرتاكهم يف تدبري �س�ؤ

وىل عرب ما ُيعرّب عنه باأهل العقد واحلّل،  ّمة هي �ساحبة الكلمة الأ فالأ

لء الذين يعمل�ن على ه�ؤ

يف  ق�ّي  وتاأثري  ّمة،  الأ �سيا�سة  يف  مهّم  تعّلق  لها  التي  الدينّية  امل�سائل  اأّمهات  متحي�س 

لل�رشيعة، وتي�سرًيا  ا  النظر والجتهاد متحي�سً باب  فتح  اأخالقها ون�ساطها. وذلك: مثل 

للدين، و�سّد اأب�اب احلروب والغارات وال�سرتقاق اّتباًعا ملقت�سيات احلكمة الزمانّية. 

والن�رش، 1975(، ال�سفحة 56.

��54 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 33.

��55 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 13.

��56 اأّم القرى، م�سدر �سابق، ال�سفحة 66. 
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وكفتح اأب�اب ح�سن الطاعة للحك�مات العادلة وال�ستفادة من اإر�ساداتها واإن كانت 

غري م�سلمة، و�سّد اأب�اب النقياد املطلق ول� ملثل عمر بن اخلّطاب ر�سي اهلل عنه. وكفتح 

وقات بالعبث،  باب اأخذ العل�م والفن�ن النافعة ول�  عن املج��س، و�سّد باب اإ�ساعة الأ

.
�57�

ونح� ذلك من اأّمهات املنجيات واملهالك

�شالحّي ال�شيعّي ال�شيخ النائيني والتيّار الإ

احل�ار  يف  ال�سيعة  الفقهاء  من  العديد  اأ�سهم  املفه�م،  فاعلّية  اإطار  ويف 

املتعّلق بالدميقراطّية، ودارت نقا�سات حاّدة ح�ل هذا امل��س�ع، حيث 

ت�سّدى املريزا حمّمد ح�سني النائيني )1860-1936م( لهذا امل��س�ع 

من خالل كتابه الذي رّد فيه على منتقدي احلركة الد�ست�ريّة ومعار�سيها 

�سالمّية  ّمة وتنـزيه املّلة. وقد حاول النائيني اإيجاد ت�س�ية بني القيم الإ تنبيه الأ

ن�سان،  من جهة، وبني املفاهيم ال�سيا�سّية احلديثة مثل الد�ست�ر، حق�ق الإ

احلّريّة، من جهة اأخرى.

�سالم،  الإ يف   
ّ
ال�سيا�سي الجتماع  ماهّية  بتحديد  حتليله  النائيني  يبداأ 

ّقت لعدم اإمكانّية  ّمة ب�سكل م�ؤ ّكد اأّن ال�سلطة يف ع�رش الغيبة هي لالأ حيث ي�ؤ

�سا�س  لهّية، وهذا ما يقت�سي اأن تك�ن ال�س�رى هي الأ مامة الإ حتقيق الإ

 مبا ه� 
ّ
. وهنا ي�ستند النائيني على الفقه ال�سّني

ّ
�سالمي  الإ

ّ
يف الفقه ال�سيا�سي

�ساحب جتربة اأو�سع يف احلكم واآلّياته واأحكامه ال�سلطانّية.

فالت�سّيع اكتفى ط�ال الفرتات التاريخّية ال�سابقة منذ زمن الغيبة بفقه 

ذات طبيعة تي�سريّية، ويف هذا املجال يق�ل ال�سيخ حمّمد مهدي �سم�س 

الدين:

عدم  اإىل  ذهب�ا  الكربى،  الغيبة  ل�سنة  التالية  احلقبة  تلك  فقهاء  عند  امل�سه�ر  الراأي  اإّن 

 على مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم، وحاول�ا 
ّ
قامة حكم اإ�سالمي م�رشوعّية العمل لإ

اأن ي�ستنبط�ا �سيغًة للتعاي�س مع ال��سع القائم ا�ستناًدا اإىل املبادئ ال�رشعّية التي و�سعها 

��57 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 236 و237. 
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، مع 
ّ
ئّمة املع�س�م�ن، والق�اعد العاّمة يف ال�رشيعة، والندماج يف املجتمع ال�سيا�سي الأ

.
�58�

مامة املع�س�مة يف احلياة الي�مّية والعاّمة ة خلّط الإ الحتفاظ باله�يّة اخلا�سّ

يف  يتمّثل  جديد  واقع  اأمام  احلديثة  الع�س�ر  يف  نف�سه  وجد  ولكّنه 

�رشورة وج�د الدولة، ويف هذا املجال لحظ النائيني اأّن ج�هر امل�سكلة 

التي يعي�سها امل�سلم�ن يف العامل املعا�رش هي م�سكلة الدولة، مبا هي و�سيلة 

 
ّ
طبيعي ب�سكل  جتنح  »الدولة«  فهذه  النا�س.  اأم�ر  تدبري  من خاللها  يتّم 

لال�ستبداد والف�ساد وال�ستئثار بال�سلطة املطلقة، يف حال مل تقم على اأ�س�س 

وا�سحة و�سابطة حلركتها، وهذا ل يع�د اإىل الدولة بذاتها، بل اإىل طبيعة 

فاإّن  لذلك،  النف�سّية،  الع�سمة  اإىل  ال�سلطان  افتقار  احلاكمني، من حيث 

ال��سيلة ال�حيدة لّتقاء النزلق اإىل الف�ساد وال�ستبداد ه� حتديد �سلطة 

امللك من جهة، ووج�د اآلّيات للرقابة واملحا�سبة من جهة اأخرى. وهذا 

ل يتحّقق اإّل من خالل اآلّيات اأ�سار اإليها الن�ّس القراآيّن، وهي تتمّثل يف 

امللك،  يد  ال�سلطات ومينع ح�رشها يف  ي�ّزع  الذي  ال�س�رى والد�ست�ر 

.
�59�

ويف الربملان الذي يراقب عمل احلك�مة ويحا�ُسبها

ًة  ية بحاجة اإىل امل�رشوعّية الدينّية التي ت�سمح لها بالعمل خا�سّ وهذه الروؤ

جماع وال�س�رى والعدل  ية تقليديّة عند ال�سيعة ل ترى يف الإ يف ظّل روؤ

م�سادًرا ميكن الّتكاء عليها. وهنا ُيالَحظ اأّن النائيني يبداأ بت�س�يغ الفكرة 

�سالمّية مع خ�س��سّية �سيعّية فيق�ل: على اأر�سّية وحدة اجلماعة الدينّية الإ

�ّس�سة الدولّية،  �شالم، الطبعة 4 )بريوت: امل�ؤ دارة يف الإ ��58 حمّمد مهدي �سم�س الدين، نظام احلكم والإ

1995(، ال�سفحة 403.

 
ّ
ال�سيعي  

ّ
�سالمي الإ )املجل�س  الغدير  جمّلة  يف:  املّلة«،  وتنزيه  ّمة  الأ »تنبيه  النائيني،  حمّمد  ��59 انظر، 

ّمة وتّنزيه املّلة«، يف: جمّلة املو�شم، العدد 5. على(، العدد 13؛ حمّمد النائني، »تنبيه الأ الأ

يق�ل النائيني عن الد�ست�ر واأهّمّيته:

�سا�سية للم�اطنني، وي�سبط نط  طبيعة ال�سلطة ودورها، وكذلك جمم�ع احلق�ق وال�اجبات الأ

ممار�سة ال�سيادة اأو تخ�يلها. اأي �سكل احلكم واحلك�مة، واخت�سا�سات �سلطات الدولة، وعمل 

ب�ا�سطة  ال�سلطة  ممار�سة  يف  امل�اطنني  م�ساركة  واأخرًيا  فراد،  لالأ �سا�سية  الأ واحلق�ق  وظائفها، 

النتخاب.
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بناًء على اأ�س�ل اأهل ال�سّنة واجلماعة حيث كان املعترب عندهم اإجماع اأهل احلّل والعقد 

مامّية – فيكفي ل�سّحتها ا�ستمال هذه الهيئة  ل غري. واأّما بناًء على مذهبنا – طائفة الإ

راء  املنتدبة على عّدة من املجتهدين العدول اأو املاأذونني من قبلهم وجمّرد ت�سحيحهم الآ

.
�60�

ال�سادرة وم�افقتهم على تنفيذها كاٍف مل�رشوعّية هذه النظارة

خر ميكن الرك�ن اإليه على اأن ل يخالف اأ�ساًل  بالتايل، فما �سّح عن الآ

كانت حتت  واإن  رقابّية،  هيئات  قيام  اإمكانّية  اإىل  ي��سل  وهذا  مذهبيًّا، 

حكام. بعاد ال�رشعّية لالأ جمهر جمتهد ي�سبط الأ

يف  نف�سها  على  ّمة  الأ ولية  اإىل  مال�ا   
ّ
�سالحي الإ والتّيار  فالنائيني 

عن�ان  حتت  تدخل  ل  بال�سعب  املتعّلقة  م�ر  الأ اأّن  فراأوا  الغيبة،  زمن 

اأو  اجلهل  فاإّن  وبالتايل  دني�يّة،  م�سالح  واأمثالها  فهي  الدينّية،  امل�سالح 

حكام ال�رشعّية ل تاأثري له فيها، هذه اأم�ر يرجع النظر يف �ساأنها  العلم بالأ

اإىل عقالء كّل بلد. وحّتى الفقهاء الذين ح�سل�ا على ع�س�يّة املجل�س، 

البلد  من عقالء  باعتبارهم  العلماء،  ل�سنف  ممّثلني  ب�سفتهم  انُتِخب�ا  فاإّنا 

اأكرثيّة  راآه  ما  يخالف  راأي  اإىل  ذهب�ا  فاإذا  فح�سب،  فقهاء  لك�نهم  ل 

له   ل دخالة 
ّ
الفقهي �سهم  ّن تخ�سّ لء عليهم، لأ راأي ه�ؤ العقالء، رجح 

حكام ال�رشعّية الكّلّية التي هي  مر ل عالقة له بالأ مر، وهذا الأ يف هذا الأ

�سالحّيني يقّيدون دور الفقيه  . وهنا نالحظ اأّن الإ
�61�

جمال اخت�سا�سهم

بينما  ن�سان.  الإ حياة  يف  الكّلّية  اجل�انب  تطال  حمّددة،  م��س�عات  يف 

ّمة وتنزيه املّلة«، م�سدر �سابق. ��60 انظر، حمّمد النائيني، »تنبيه الأ

يق�ل النائيني عن الد�ست�ر واأهّمّيته:

�سا�سّية للم�اطنني، وي�سبط نط  طبيعة ال�سلطة ودورها، وكذلك جمم�ع احلق�ق وال�اجبات الأ

ممار�سة ال�سيادة اأو تخ�يلها. اأي �سكل احلكم واحلك�مة، واخت�سا�سات �سلطات الدولة، وعمل 

ب�ا�سطة  ال�سلطة  ممار�سة  يف  امل�اطنني  م�ساركة  واأخرًيا  فراد،  لالأ �سا�سّية  الأ واحلق�ق  وظائفها، 

النتخاب.

يف  املرب�طة  لئ  )الالآ م�رضوطيت  ر�شايل  جناد،  زركري  املحاّلتي،  الغروي  ا�سماعيل  حمّمد  ��61 انظر، 

للمّرة  املربوطة  لئ  الالآ كتاب  طبع  وقد   .514 ال�سفحة   ،)1995 )طهران:  امل�رشوطة(  وج�ب 

وىل يف 1909. الأ
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نزوح  وهذا  ال�سعب،  اخت�سا�س  من  فهي  بالدولة  املتعّلقة  امل��س�عات 

وا�سح باجّتاه الدميقراطّية مبا هي حاكمّية دينّية.

 خط�رة الطرح الذي يقّدمه، فه� قد ي�ّجه 
ّ
�سالحي وقد َعِلَم التّيار الإ

يته  ، لذلك َعِمل على ت�س�يغ روؤ
ّ
�سالمي �رشبًة لدور الفقيه يف املجتمع الإ

من خالل حتديد دور الفقيه، فيق�ل املحاّلتي يف هذا اخل�س��س:

ال�رشعّية  حكام  الأ يف  ملرجعه  املقّلد  طاعة  وىل  الأ حالَتني،  يف  واجبة  الفقيه  طاعة  اإّن 

 يف امل��س�عات اخلارجّية كما يف النزاعات. اأّما 
ّ
الكّلّية، والثانية حكم احلاكم ال�رشعي

يف غري هاَتني احلالَتني فطاعة العلماء لي�ست واجبًة على اأحد. ومن الناحية العملّية فاإّن 

 للمجتهد ل يدخل �سمن وظائف املجل�س ول 
ّ
ّول وجميع م�ارد تقليد العاّمي مر الأ الأ

ه� من م��س�عات عمله. وبالن�سبة للثاين، اأي احلكم يف النزاعات، فقد فّ��س الد�ست�ر 

يف  كتاًبا  لي�س  الد�ست�ر  اأّن  على  �سّدد  ال�سياق،  نف�س  .يف  ّهلني  امل�ؤ الفقهاء  اإىل  الق�ساء 

حكام ال�رشعّية، بل ه� نظام لعمل الدولة، ولي�س فيه من البن�د ما يخالف املعروف  الأ

واملعل�م من الدين. وعلى اأّي حال فاإّن جمال ا�ستغاله خمتلف كّليًّا  عن جمال عمل الفقهاء 

مزاحمة  اأو  الجتهاد  باب  غلق  اإىل  ّدي  ي�ؤ اأو  اأّدى  �سدوره  اإّن  ُيقال  فال  واملجتهدين، 

.
�62�

الفقهاء يف عملهم

دون  امل�اطنني  بني  امل�ساواة  ب�سبب  للدين  الد�ست�ر  خمالفة  وح�ل 

التّيار  يرى   ،
ّ
والكتابي امل�سلم  بني  الختالف  العتبار  بعني  خذ  الأ

 الد�ست�رّي اأّن املقارنة بني امل�ساواة التي يقّررها الد�ست�ر وبني 
ّ
�سالحي الإ

الختالفات احلكمّية التي قّررها ال�رشع مقارنة بني م��س�َعني خمتلَفني ل 

لغاء التمييز بني النا�س الذي  يقبالن املقارنة. فامل�ساواة الد�ست�ريّة جاءت لإ

ق�ياء ي�ستاأثرون بكّل �سيء، بينما  كان قائًما يف ظّل ال�ستبداد، حيث الأ

�سالم.  الإ اأراده  ما  امل�ساواة هي عني  �سيء، هذه  كّل  من  ال�سعفاء  ُيحرم 

املختلفي  املكّلفني  م�ساواة  لي�ست  الد�ست�ر  عنها  حتّدث  التي  امل�ساواة 

التكاليف، بل امل�ساواة يف احلق�ق وال�اجبات فيما يقت�سي امل�ساواة مثل 

��62 امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة 546.  
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امل�اطنني،  العائدة جلميع  العاّمة  واملنافع  امل�ارد  من  املت�ساوية  ال�ستفادة 

واأداء ال�اجبات التي يت�ساوى فيها اجلميع مثل ال�اجبات املالّية واأمثالها، 

وح�ل قيام العالقة بني امل�اطنني واحلك�مة على قاعدة امل�اطنة، مبا يعني 

ت�ساوي امل�سلمني وغري امل�سلمني اأمام القان�ن، يق�ل املحاّلتي:

حكام ال�رشعّية القائمة على اأ�سا�س الدين، مثل  اإّن هذا التقرير ل دخالة له يف تطبيق الأ

الت�ارث والزواج بني امل�سلم والكافر واأمثال ذلك، بل املق�س�د ه� حّق امل�سلمني وغري 

يعي�س  الذي  الكافر  اأّن  ال�رشع. ومعل�م  قّررها لهم  التي  امل�سلمني يف حت�سيل حق�قهم 

بني امل�سلمني له ما لهم من حق�ق وعليه ما عليهم من واجبات، عدا ما ا�ستثني ب�سبب 

له  الكافر  اأّن  عليه  فاملّتفق  الدولة.  نطاق عمل  غالًبا يف  يدخل  الدين وه� ل  اختالف 

ه�  فيما  بال�رشاكة  يتمّتع  كما  وعمله،  ملكه  بثمرات  ويتمّتع  ويعمل  ميلك  اأن  يف  حّق 

للم�سلمني وعليهم  ما  ال�رشعّية  »فلهم  القاعدة  امل�اطنني بح�سب  م�سلحة م�سرتكة بني 

.
�63�

ما عليهم«

امل�سلمة  غري  الدينّية  قّليات  لالأ يك�ن  اأن  اإىل وج�ب  النائيني  وذهب 

ّن ذلك مقت�سى ال�كالة العاّمة للربملان عن ال�سعب،  ممّثل�ن يف الربملان، لأ

 .
�64�

واإّل فغيابهم عن ال�س�رى يخد�س عم�مّية وكالة النّ�اب عن ال�سعب

وال�سيا�سّية،  الدينّية  الدللت  ف�سل بني حقَلني من  وهنا، كما نالحظ، 

 مبا ه� يحت�ي على عنا�رش كّلّية 
ّ
ّول قائًما بال�ساأن الديني حيث ي�سبح الأ

ح�ال ال�سخ�سّية وما يدخل حتت �سلطة الفقيه  تتعّلق بال�سعائر واأحكام الأ

من الفت�ى.

ّ اإىل اأّن ما يق�له ل يتناق�س مع حقيقة الدع�ة 
�سالحي وذهب التّيار الإ

�سالمّية، التي دعت اإىل �سيادة اهلل. ويقّرر املحاّلتي، ح�ل هذه النقطة،  الإ

اأو النفالت  التمّرد على عب�دّية اهلل �سبحانه،  باأّن هذه لي�ست من ن�ع 

من اللتزام باأحكام ال�رشع. على العك�س من ذلك فهي تعني التحّرر من 

��63 زركري جناد، ر�شايل م�رضوطيت، م�سدر �سابق، ال�سفحة 546.

ّمة وتنزيه املّلة«، م�سدر �سابق. ��64 انظر، »تنبيه الأ
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واإفراده  اهلل  ت�حيد  لتحّقق  لزمة  حّرّية  وهي  ورجاله  ال�سلطان  عب�دّية 

بالعب�ديّة.

احلّرّية بهذا املعنى هي منع حتّكم اأّي �سخ�س حّتى ول� كان امللك يف 

ون النا�س بغري حّق، وحتميلهم ما ل ي�ستطيع�ن اأو ما ل يريدون اعتماًدا   �س�ؤ

على القّ�ة واجلربوت. وعلى هذا، فاإّن احلّرّية من امل�سّلمات العقلّية ومن 

خرى التي اأخذت بالد�ساتري،  �سالم. واإذا كانت الدول الأ �رشورّيات الإ

قد �سمحت بحّريّات ت�سمل رفع القي�د عن تعاطي اخلم�ر، وارتكاب ما 

�سالمّية، فذلك عائد اإىل اأّن هذه لي�ست منكرات  ه� منكر يف ال�رشيعة الإ

. اأّما النائيني، 
�65�

ّنها لزمة من ل�زام احلكم الد�ست�رّي يف عقائدهم، ل لأ

 واملجتمع 
ّ
لهي �س�ل التي تفّرق بني املجتمع الإ فاعترب احلّرّية اأ�ساًل من الأ

نبياء وط�اغيت  ، فتحرير النا�س ه� اأبرز اأ�سباب ال�رشاع بني الأ
ّ
الطاغ�تي

اأزمانهم، واإّن ال�رشاعات بني الدول، وبينها وبني ال�سع�ب، دارت ح�ل 

اأو  معّينة  دينّية  باأحكام  الفريَقني  اأحد  التزام  ح�ل  ولي�س  النقطة،  هذه 

.
�66�

متّل�سه منها

وهكذا، ي�سل النائيني اإىل الق�ل بحّق ال�سعب يف مراقبة احلاكم، حّتى 

اأ�سل  ّن  ال�رشيف، لأ املع�س�م عجّل اهلل فرجه  نائب  خري  ل� كان هذا الأ

م�ال  ّن احلك�مة تعتمد على الأ املحا�سبة وال�س�رى مقّرر يف ال�رشيعة، ولأ

التي يدفعها ال�سعب على �س�رة �رشائب، فهذا يعطي لل�سعب حّق الرقابة 

.
�67�

واملحا�سبة على كّل حال

��65 زركري جناد، ر�شايل م�رضوطيت، م�سدر �سابق، ال�سفحة 521.

ّمة وتنزيه املّلة«، م�سدر �سابق. يق�ل النائيني: ��66 انظر، »تنبيه الأ

ونها من ال�ظائف احل�سبّية، ولكن وبغ�ّس النظر عن مبداأ  ّمة و�س�ؤ اإذ من ال�ا�سح اأّن اإدارة اأم�ر الأ

ال�سعب بجميع  فاإّن  �سابًقا،  بّيّناه  �سالمّية، والذي  الإ الذي يجب تكري�سة يف احلك�مة  ال�س�رى 

البالد  اإعمار  ال�رشائب والر�س�مات وي�سارك يف  يدفع  باعتباره  �رشاف واملراقبة  الإ له حّق  اأفراده 

مر باملعروف  وبنائها هذا اأّوًل، كما اأّن اأ�سل العمل مببداأ ال�س�رى يقت�سي ذلك ثانًيا، ومن باب الأ

والنهي عن املنكر ثالًثا. ول ميكن ممار�سة هذا احلّق اإّل بانتخاب ال�سعب ملمّثليه.

��67 امل�سدر نف�سه.
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الدميقراطّية ول  لفظ  ي�ستخدم  مل  النائيني  هذا، وجتدر مالحظة ك�ن 

مة وتنـزيه املّلة، وا�ستبدلها بلفظ ال�س�رى  حّتى مّرًة واحدًة يف كتابه تنبيه الأ

والد�ست�ريّة، وبالتحديد لفظ امل�رشوطة. وه� من خالل ذلك، وعلى غرار 

 
ّ
�سالمي الإ والرتاث  الدميقراطّية  بني  يربط  امل�سلمني،  واملفّكرين  العلماء 

باعتبارها ممار�سًة ولي�ست نظرًة ك�نّيًة متكاملة.

التي  املرحلة  اإىل  و�س�ًل  ع�رش  التا�سع  القرن  مفّكرو  حاول  لقد 

وممار�سة  بفكر  �سّك  بال  تاأّثروا  الذين   – وىل  الأ العاملّية  احلرب  �سبقت 

واملفه�م  الدميقراطّية  بني  ت�سابه  وج�د  اإثبات   – وروبّية  الأ الدميقراطّية 

والف�ساد  اخلانقة  احلكم  اأزمة  م�اجهة  يف  و�سع�ا  لل�س�رى،   
ّ
�سالمي الإ

ّ اإىل تربير اقتبا�س ج�انب من 
�سالمي وال�سل�ك امل�ستبّد للحّكام يف العامل الإ

�سالم وقدرتها على اإخراج  ، واعتقدوا بت�افقها مع الإ
ّ
وروبي النم�ذج الأ

�سالمّية من اأزمتها ال�سيا�سّية، ويالحظ الباحث اأّن منّظري  املجتمعات الإ

ان�سّدوا نح� م�نت�سكي� الذي قّدم تربيًرا ل�ستمرار �سيادة  النه�سة  ع�رش 

احلاكم وال�سلطان على ال�سلطة ال�سيا�سّية مع اإعطاء هام�س من احلّريّة.



41

تطّور املفهوم بني احلربنَي العامليّتنَي

فعل  ردود  اإىل  عنها  اأ�سفرت  التي  والنتائج  وىل  الأ العاملّية  احلرب  اأّدت 

، حيث اأخذ النقا�س �سكاًل جديًدا، فاخلالفة 
ّ
�سالمي عنيفة يف املجتمع الإ

اله�يّة  يغّيب  اأن  يريد  كم�ستعمر  ح�رش   
ّ
وروبي والأ األغيت  �سالمّية  الإ

النظر يف  اإعادة  ّمة، فبداأ، لذلك، بع�س املفّكرين امل�سلمني  احل�سارّية لالأ

مرمل يغب  الكثري من امل�سائل التي اُأثريت �سابًقا، وعلى الرغم من هذا الأ

هذا املفه�م عن ال�ساحة الفكريّة.

حمّمد ر�شيد ر�شا

ُيعترب ال�سيخ حمّمد ر�سيد ر�سا )1856-1935م( ممّثاًل لتّيار الرّدة على 

ّمة من قبل  �سالمّية، عرب ما اأظهره من حذر اإزاء ما يحاك لالأ التن�يرّية الإ

اأّنه،  اإّل  للنه�س�ّيني،  �سا�سّية  الأ يغادر املق�لت  الغرب. فه� واإن كان مل 

�سالمّية، كان اأكرث حذًرا بقب�ل املق�لت  وبحكم جتربة �سق�ط اخلالفة الإ

، الذي يعمل 
ّ
�سالم احلركي  لالإ

ّ
�ّس�س الفعلي الغربّية، بل ميكن الق�ل اإّنه امل�ؤ

�سالمّية على اأ�س�س جديدة. على اإعادة اإحياء التجربة الإ

ّمة تفرت�س حتّرًكا جماعيًّا، يعيد  فال�سدمة احل�ساريّة التي واجهت الأ

ّمة،  مر لن يك�ن مت�ّفًرا اإّل من خالل وحدة الأ ّمة دورها، وهذا الأ لالأ

ال�س�رى  اإىل غياب  يع�د  �سق�ط اخلالفة  اأّن  اأدرك  فمحّمد ر�سيد ر�سا 

الكرمي  كتابه  يف  قال  عندما  فاهلل  ّمة،  بالأ الفرد  احلاكم  وا�ستئثار  عنها 

ويّل  اأّن  اعتبار  على  منني  امل�ؤ جماعة  خاطب   
َبْيَنُهْم}�6)� ُشوَرى  {َوَأْمُرُهْم 

بايع�ه  الذين  امل�سلمني  جماعة  بتاأييد  يطاع  واإّنا  منهم،  واحد  مر  الأ

ية 38.  ��68 �س�رة ال�شورى، الآ



42

وو�سع�ا ثقتهم به،

ال�س�رى يف ال�قت نف�سه حماية  اأّن  فالقيادة اجلماعّية هي يف حّد ذاتها �س�رى، كما 

ل  حّتى  بال�س�رى  اجلماعّية  القيادة  الكرمي  القراآن  اأحاط  هنا  ومن  اجلماعّية،  للقيادة 

تتحّ�ل هذه القيادة اجلماعّية نف�سها اإىل دكتات�ريّة من ن�ع جديد كدكتات�رّية النخبة اأو 

.
�69�

دكتات�ريّة الطليعة اأو دكتات�رّية اأهل احلّل والعقد اأو دكتات�ريّة احلزب ال�احد

ّمة، طالب ر�سيد ر�سا اإًذا ب�رشورة ال�س�رى والع�دة اإىل راأي الأ

واأجمعت عليه فال  اأمر  ها يف  ا�ستفتاوؤ اأمكن  فاإذا  ّمة،  لالأ احلقيقة  ال�سلطة يف  اأّن  واعترب 

مندوحة عنه، ولي�س للخليفة اأن ينق�س اأحكامها ول اأن يخالفها، ول اأن يخالف نّ�ابها 

لء اإذا كان�ا حم�س�رين ي�سّمى اجماًعا عند  ا واّتفاق ه�ؤ وممّثليها من اأهل احلّل والعقد اأي�سً

.
�70�

�س�ل ب�رشط اأن يك�ن�ا من اأهل العلم الجتهادّي علماء الأ

ن�سيان  على  امل�سلمني  حمل  حاول  امل�ستبّد  احلاكم  اإليه،  فبالن�سبة 

ال�س�رى وا�ستبدالها ب�سلطة مطلقة. وا�ستدّل على ذلك من خالل اأم�ر 

اإىل  مر بها يف القراآن م�ّجًها  متعّددة. منها م�ساألة ال�س�رى التي جاء الأ

ُشوَرى  {َوَأْمُرُهْم  تعاىل  ق�له  يف  ُو�سف�ا  حني  جميعهم،  منني  امل�ؤ جماعة 

جماع  ّمة ه� حّجّية الإ . والدليل الثاين عند ر�سيد على �سلطة الأ
َبْيَنُهْم}�7)�

ّمة ل جتتمع على �ساللة. اأّما الدليل الثالث  حاديث الداّلة على اأّن الأ والأ

اأهل  راأي ر�سيد ر�سا  ، وهم يف 
اأَلْمِر}�7)� {ُأْولِي  القراآن بطاعة  اأمر  فه� 

لء بال�رشورة  العلماء واإن كان ه�ؤ اأو  مراء  احلّل والعقد، ولي�س�ا فقط الأ

منهم، ولكّنهم ي�سمل�ن كّل من كان له نف�ذ ورئا�سة يف املجتمع ودراية 

مر بطاعتهم يعني اأّن لهم �سلطًة، ومن تلك ال�سلطة  مب�سالح امل�سلمني. والأ

.
�73�

مر وعزله اختيار ويّل الأ

، 1988(، ال�سفحة 21.
ّ
عالم العربي ��69 حمّمد ر�سيد ر�سا، اخلالفة )القاهرة: الزهراء لالإ

 ،)1996 الطليعة،  دار  )بريوت:   1 الطبعة  العربّي،  اخلطاب  واخلالفة يف  الدولة  ك�ثراين،  ��70 وجيه 

ال�سفحة 114.

ية 35. ��71 �س�رة ال�شورى، الآ

ية 59.  ��72 �س�رة الن�شاء، الآ

��73 اخلالفة، م�سدر �سابق، ال�سفحات 21 اإىل 23.
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لذلك، دعا ر�سا اإىل اإعادة النظر يف م��س�ع احلاكمّية وتكييفها مع 

ّنها اأعظم در�س ميكن اأن ي�ستفيده   للدولة يف الغرب، لأ
ّ
طار التنظيمي الإ

 .
�74�

ًة على �سعيد كيفّية تنظيم احلك�مة وروبّيني، خا�سّ اأهل ال�رشق من الأ

ّنه ه� الذي و�سع ال�سيا�سة الجتماعّية  �سالم لأ مر مع الإ ول يتناق�س هذا الأ

وو�سع ق�اعدها على اأ�س�س تاأخذ بعني العتبار اختالف الزمان واملكان. 

اخلليفة  فيه  ُينتخب  نظام جمه�رّي،  عبارة عن  لر�سا  بالن�سبة  �سالم  فالإ

فال�سلطة   .
�75�

اأّي فرد منهم يتفا�سل عن  اأن ل  ّمة على  الأ لتدبري �س�ون 

�سالم لي�ست مطلقًة وا�ستبداديًّة، وهذا ما تدّل عليها جتربة اختيار  يف الإ

لء يف زمن ال�سحابة  ربعة من قبل اأهل احلّل والعقد، واإن كان ه�ؤ اخللفاء الأ

متّثل�ا مبن وجد يف املدينة، اإّل اأّنه من املمكن ت��سعة هذه العملّية واآلّياتها، 

تك�ن  و�س�ف  احلا�رش لختيارهم،  الع�رش  يف  النتخابات  طريقة  فتتبع 

.
�76�

ملجل�سهم ال�سلطة الت�رشيعّية و�سلطة اختيار وعزل ال�سلطة التنفيذيّة

ية املنفتحة على ال�سيادة ال�سعبّية، اإّل اأّن ر�سا ي�ستدرك  وبرغم هذه الروؤ

وتلك  �سالم  الإ يف  ال�سعبّية  ال�سيادة  بني  ج�هرّية  فروقات  اإىل  في�سري 

ّمة، مهما علت، ف�ق ال�رشيعة  املعم�ل بها يف الغرب. فلي�ست �سلطة الأ

حكامها، كما اأّنها �سلطة تق�م على  �سالم، بل مقّيدة بها وتابعة لأ يف الإ

م�سلحة  على  تق�م  التي  الق�مّية  النزعة  على  ولي�س  الدين،  يف  خّ�ة  الأ

 .
�77�

م�سلحّية اأو  لغ�يّة  اأو  عرقّية  اأ�س�س  على  جتتمع  الب�رش،  من  جمم�عة 

وعلى الرغم من هذا امل�قف الذي ي�سري اإىل م�سدرّية ال�سيادة ال�سعبّية يف 

، اإّل اأّن ر�سا كان ُمدِرًكا اأّن فكرة ال�سيادة ال�سعبّية  ّ
�سالم وبعدها الديني الإ

مل تكن لتتبل�ر عند امل�سلمني ل� مل ت�سطدم هذه التجربة بالغرب وتتعّرف 

اأزمة  يف:  احلديث«،   
ّ
العربي الفكر  يف  الدميقراطّية  مفاهيم  »تطّ�ر  الدجاين،  �سدقي  ��74 اأحمد 

الدميقراطيّة يف الوطن العربّي )بريوت: مركز درا�سات ال�حدة العربّية، 1987(، ال�سفحة 124.

��75 اخلالفة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 9.

و195   187 ال�سفحات   ،5 اجلزء  1328ه(،  )القاهرة:  املنار  تف�شري  ر�سا،  ر�سيد  ��76 حمّمد 

و201.

��77 امل�سدر نف�سه، اجلزء 5، ال�سفحات 149 اإىل 154.
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اإليه. وقال بهذا اخل�س��س:

يّها امل�سلم اأّن هذا احلكم اأ�سل من اأ�س�ل ديننا فنحن قد ا�ستفدناه من الكتاب 
ل تقل اأ

حال  على  وال�ق�ف  وروبّيني،  الأ معا�رشة  من  ل  الرا�سدين  اخللفاء  �سرية  ومن  املبني، 

من  هذا  باأّن  واأمثالك  اأنت  فّكرت  ما  النا�س  لء  ه�ؤ بحال  العتبار  فل�ل  الغربّيني. 

.
�78�

�سالم الإ

�سالم، تنظر اإىل التجربة  وهذا ما جعل ال�سيادة ال�سعبّية قراءًة تاأويلّيًة لالإ

الدينّية من خلفّية غربّية، حتاول اأن تعيد اإعطاء معنى جديد ل�قائع جرت 

.
ّ
�سالمي يف التاريخ الإ

علّي عبد الرازق

 مع ر�سيد ر�سا، واكبه اجنراف نح� �سلطة 
ّ
�سالم مبعناه احلركي تفعيل الإ

 عبد الرازق، الذي قال:
ّ
تف�سل الدين عن الدولة ب�سكل مطلق مع علي

�سالم مل ترتكز اإّل على اأ�سا�س القّ�ة الرهيبة، واأّن تلك القّ�ة كانت – اإّل  اأّن اخلالفة يف الإ

يف النادر – قّ�ًة ماّدّيًة م�سّلحة. فلم يكن للخليفة ما يح�ط مقامه اإّل الرماح وال�سي�ف 

.
�79�

واجلي�س املدّجج والباأ�س ال�سديد

فالدين بالن�سبة له عبارة عن ولية روحّية،

وولية  اجل�سم،  خ�س�ع  يتبعه  ا  تامًّ �سادًقا  خ�س�ًعا  وخ�س�عه  القلب.  اإميان  ها  من�س�ؤ

احلاكم ولية ماّديّة، تعتمد اإخ�ساع اجل�سم من غري اأن يك�ن لها بالقل�ب اّت�سال. تلك 

ر�س. تلك  ولية هداية اإىل اهلل واإر�ساد اإليه، وهذه ولية تدبري مل�سالح احلياة وعمارة الأ

.
�80�

للدين، وهذه للدنيا

بالتايل، ل وج�د فيها خلالفة اأو �سلطان اأو ملك، وجتربة اخللفاء عبارة 

.
�81�

عن جتارب �سيا�سّية، ل حتت�ي يف طّياتها عنا�رش دينّية

��78 الدولة واخلالفة يف اخلطاب العربّي، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 133 و134.

��79 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 30.

�شالم واأ�شول احلكم، الطبعة 2 )القاهرة: دار ال�رشوق، 1997(، ال�سفحة  ��80 حمّمد عمارة، معركة الإ

.42

��81 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 420.
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وهذا الكالم يق�د تلقائيًّا اإىل �رشورة اأخذ التجربة الغربّية بكّل معانيها 

املعارف  من  الب�رشيّة  العق�ل  اإليه  لت  ت��سّ ما  اأعمق  باعتبارها  وقيمها، 

ًة: الجتماعّية وال�سيا�سّية، خا�سّ

وال�سيا�سة  الجتماع  عل�م  خرى  الأ مم  الأ ي�سابق�ا  اأن  امل�سلمني  مينع  الدين  يف  �سيء  ل 

ق�اعد  يبن�ا  واأن  اإليه  وا�ستكان�ا  له  ذلّ�ا  الذي  العتيق  النظام  ذلك  يهدم�ا  واأن  كّلها، 

.
�82�

ملكهم، ونظام حك�متهم، على اأحدث ما اأنتجت العق�ل الب�رشّية

عقيديًّا،  �ساأًنا  ل  تدبرييًّا  �ساأًنا  الدولة  ك�ن  من  ينطلق  الرازق  فعبد 

واحلك�مة النب�يّة كان فيها بع�س ما ي�سبه ما يك�ن من مظاهر احلك�مة 

تكن  مل  احلقيقة  يف  ولكّنها  والدولة،  وامللك  ال�سلطنة  واآثار  ال�سيا�سّية 

ا ل بّد من الت�سّدي له  مر باعتباره �ساأًنا عامًّ  با�رش هذا الأ
ّ
ّن النبي كذلك، لأ

.
ّ
باعتباره احلاكم ال�سيا�سي

ّدي اإىل قيام دولة  وهذا الكالم الذي اأدرجه عبد الرازق يف كتابه ي�ؤ

ب�سكل  مر  الأ ح هذا  للكلمة من معنى، ويت��سّ ما  دينّية علمانّية بكّل  ل 

ّمة اأثناء   �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم يف الأ
ّ
لفت اأثناء احلديث عن دور النبي

 كّل ما 
ّ
وليته، حيث اأ�سار عبد الرازق اإىل اأّن الن�ّس القراآيّن نفى عن النبي

ي�سري اإىل مفه�م ال�سلطة، فه� غري م�سيطر ول وكيل ول جّبار فه�

مل يكن اإّل ر�س�ًل قد خلت من قبله الر�سل، ثّم ه� بعد ذلك �رشيح يف اأّنه عليه ال�سالة 

وال�سالم مل يكن عمله �سيء غري اإبالغ ر�سالة اهلل تعاىل اإىل النا�س، واإّنه مل ُيكلَّف �سيًئا غري 

.
�83�

ذلك البالغ

م�ر  ونهم، فهذه الأ فاهلل عّز وجّل مل يتدّخل يف �سيا�سة الب�رش وتدبري �س�ؤ

غرا�س الدني�ّية ون والأ من ال�س�ؤ

التي خّلى اهلل �سبحانه وتعاىل بينها وبني عق�لنا. وترك النا�س اأحراًرا يف تدبريها على ما 

هم، ونزاعاتهم. حكمة اهلل يف ذلك  تهديهم اإليه عق�لهم وعل�مهم، وم�ساحلهم واأه�اوؤ

��82 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 421.

�ّس�سة العربّية للدرا�سات والن�رش،  �شالم واأ�شول احلكم، طبعة جديدة )بريوت، امل�ؤ ��83 حمّمد عمارة، الإ

2000(، ال�سفحة 161.
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.
�84�

بالغة ليبقى النا�س خمتلفني

بكر  اأب�  زّعم  »وما  �سالمّية،  الإ الث�ابت  من  ية  الروؤ هذه  اإّن  ويتابع 

ة الق�م اأّن اإمارة امل�سلمني كانت مقاًما دينيًّا. ول اأّن  ول غريه من خا�سّ

 عبد الرازق 
ّ
، بالتايل ما يريده علي

�85�
اخلروج عليها خروج على الدين«

�سل فيها يف كيفّية  التاأكيد على اجلانب العلمايّن لل�سيا�سة، حيث ي�سبح الأ

ون النا�س دون اأن تك�ن ال�سيا�سة مقّد�سًة. تدبري �س�ؤ

�سناعة  من  �سالم  الإ عن  املزيّفة  ال�س�رة  هذه  اأّن  الرازق  عبد  واعترب 

ال�سالطني،

ئّمة  حّتى يّتخذوا من الدين دروًعا حتمي عرو�سهم ]...[ حّتى اأفهم�ا النا�س اأّن طاعة الأ

من طاعة اهلل، وع�سيانهم من ع�سيان اهلل، ثّم ما كان اخللفاء ليكتف�ا بذلك، ول لري�س�ا 

مبا ر�سي اأب� بكر، ول ليغ�سب�ا مبا غ�سب منه، بل جعل�ا ال�سلطان خليفة اهلل يف اأر�سه، 

.
�86�

وظّله املمدود على عباده

ن�سان حقيقة  الإ ُيدِرك  اإّل عندما   ّ
�سالمي الإ يتقّدم املجتمع  بالتايل لن 

م�قعه ودوره، فيق�م به.

ب�ا�سطة  يحكم  ل   ،
ّ
�سيا�سي اجتماع  عن  يتحّدث  الرّزاق  عبد  فعلي 

التعارف  ويحكمها  ن�سانّية،  الإ التجربة  اأ�سا�س  على  يق�م  اإّنا  الدين، 

والتدافع وامل�سالح.

عبد الرّزاق ال�شنهوري

املجتمعات  يف  وا�سًعا  دويًّا  الرازق  عبد   
ّ
علي ال�سيخ  كلمات  تركت 

املفّكرون ي�اجه�ن  راء، واأخذ  الآ الكثري من  �سالمّية، وقد عار�ستها  الإ

�شالم واأ�شول احلكم، م�سدر �سابق، ال�سفحة 165. ��84 الإ

��85 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 176.

��86 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 181.
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. فرّد الدكت�ر عبد 
ّ
 والديني

ّ
هذه النزعة التي تف�سل بني احلقَلني ال�سيا�سي

�سالم ديًنا ودولًة، وذهب اإىل اعتبار اخلالفة  الرّزاق ال�سنه�ري ُمعترًبا الإ

جماع  اأ�ساًل ل ميكن اإنكاره باإجماع امل�سلمني، ومن رف�سها مل يبطل الإ

الدين  بني  عنه  يتكّلم  الذي  الف�سل  م��س�ع  اأّما  منه.  نف�سه  اأخرج  اإّنا 

والدولة، فه� وليد التطّ�ر احل�سارّي الذي ح�سل يف احل�سارة احلديثة، 

دينّية  منظ�مة  اأّي  اأو  �سالمّية  الإ املنظ�مة  �سمن  الكالم  ميكن  ل  بالتايل 

اأخرى ح�ل مثل هذا امل��س�ع، فجميع املجتمعات الب�رشّية مل تعرف هذا 

الف�سل، وامل�سكلة لي�ست فيها اإّنا يف ال�ستبداد الذي رافقها، وقال بهذا 

املجال: »اإّن ال�رشيعة ت�جب على امل�سلمني اإقامة نظام اخلالفة ال�سحيحة، 

فر�ستها  فقد  وال�سيطرة،  بالقّ�ة  املفرو�سة  الفا�سدة  الناق�سة  اخلالفة  اأّما 

. وحّتى ل 
�87�

ال�رشورة الناجتة عن القّ�ة الغا�سمة التي مل ميكن مقاومتها«

ن�ستغرق يف هذا امل��س�ع الذي قد ياأخذنا اإىل مفه�م الدولة، �سنكتفي 

ا�ستخدمها  مفاهيم  من  البحث  هذا  يثريه  ما  اإىل  ونت�ّجه  املقدار  بهذا 

ال�سنه�ري وتدخل يف �سلب م��س�عنا.

ّمة واأهل احلّل والعقد.  ونراه، يف هذا املجال، يحّلل مفه�م �سيادة الأ

يتعّلق باهلل عّز  �سالم  اأ�سله يف الإ اأّن  ال�سنه�ري  ّول، يرى  يف املفه�م الأ

ال�سكل  على  ح�رشها  ميكن  التي  اللتزامات  من  جمم�عة  عرب   
�88�

وجّل

التايل:

الت�سليم  مّما ي�ست�جب  �سالم هي ال�ست�سالم هلل وحده،  1. حقيقة الإ

بال�سيادة العليا وال�سطان املطلق هلل وحده.

2. اإفراد اهلل باحلكم والت�رشيع املطلق.

��87 عبد الرزاق ال�سنه�ري، فقه اخلالفة وتطّورها لت�شبح ع�شبة اأمم �رضقيّة، مراجعة وتعليق وتقدمي ت�فيق 

ال�ساوي، الطبعة 2 )القاهرة: الهيئة امل�رشّية العاّمة للكتاب، 1993(، ال�سفحة 233.

��88 امل�سدر نف�سه.



48

ميان. 3. وج�ب الحتكام لل�رشع مطلًقا واعتباره �رشًطا لالإ

4. اّتفاق امل�سلمني على كفر من �سّ�غ اخلروج على ال�رشع.

5. وج�ب الطاعة املطلقة حّق خال�س هلل تعاىل.

ّمة على اأّن ال�س�رى ل تك�ن اإّل فيما ل ن�ّس  6. اإجماع ال�سحابة والأ

فيه.

اأّنه ل اجتهاد مع الن�ّس ال�سحيح  ئّمة على  7. اإجماع ال�سحابة والأ

ال�رشيح.

بني  اجل�هرّي  الختالف  اإىل  كالمه  خالل  من  ي�سري  فال�سنه�ري 

هذا  يف  وه�  �سالمّية(،  الإ وروبّية/  )الأ احلاكمّية  اأو  ال�سيادة  مفه�َمي 

ّنه �سيعيد  ا لل�سعاوي، مع اختالف ج�هرّي، لأ امل��سع كاأّنه ي�ستعيد ن�سًّ

اأ�س�س جديدة، عرب احلديث عن ثالث مراحل تتكامل  بناء الفكرة على 

ال�سماوّي  �سل  بالأ امل�سلم  يقّر  وىل  الأ املرحلة  يف  لل�سيادة.  بينها  فيما 

�سل انتقل اإىل الب�رش ب��سيلَتني: مبا�رشًة، وه� كالم اهلل  للت�رشيع، وهذا الأ

النب�يّة  ال�سّنة   �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم؛ وغري مبا�رش، عرب 
ّ
للنبي امل�حى 

جماع، الذي يعرّب عن  ال�رشيفة. وتلي هذه املرحلة مرحلة ثانية وهي الإ

جماع، براأيه،  ّمة ل جتتمع على �ساللة، وهذا الإ ّن الأ م�سدر مع�س�م، لأ

ّمة معرّبًة عن  ّنه جتعل الأ اأرقى من مفه�م ال�سيادة اأو احلاكمّية الغربّية، لأ

ن�سايّن. ومن عربه ي�سل اإىل �سيادة  �سافة اإىل دورها الإ لهّية بالإ رادة الإ الإ

ّمة التي ترادف �سيادة ال�رشيعة، ويقّرر ال�سنه�ري اأّن ال�سيادة العليا ل  الأ

ّن ال�سلطة حمدودة بحدود ال�رشيعة التي تعترب  متلكها اأّي فئة من الب�رش، لأ

ّمة عرب ممّثليها الذين ي�سع�ن عرب الجتهاد اإىل  م�سدر امل�رشوعّية ل�سيادة الأ

.
ّ
الك�سف عن مرادادت امل�رّشع، الذي يتمّثل باحلكم ال�رشعي
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ّمة �ساحبة ال�سيادة، فهي التي متّثل  انطالًقا من هذا الفهم، اأ�سبحت الأ

لهّية. بالتايل، عرب اإجماعها وك�سفها عن معاين املفاهيم ت�ستطيع  رادة الإ الإ

�ّس�ساتها عرب اأهل احلّل والعقد. فامل�سكلة عند ال�سنه�ري يف  اأن تبني م�ؤ

اإىل  ن�سعى  عندما  معنى،  م�سكلة  هي   
ّ
�سالمي الإ  

ّ
ال�سيا�سي الفقه  معظم 

، من هنا دعا 
ّ
لهي مر الإ اإحرازه والك�سف عنه، ن�سل اإىل تطبيق �سليم لالأ

�سالمّية، حّتى ي�ستقيم. اإىل اإعادة تعريف ما التب�س يف التجربة الإ

ُتطرح  وهنا  املعنى،  اإىل  ال��س�ل  اآلّيات  يحّدد  مل  ال�سنه�ري  ولكّن 

ّدي اإىل اإنتاج مفاهيم عرب التقريب  مر األ ي�ؤ �سئلة، فهذا الأ العديد من الأ

وروبّية  مع مفاهيم وافدة؟ ويف هذه احلال األ نك�ن نعيد اإنتاج التجربة الأ

ًة عندما جنده يتعامل مع ال�رشيعة  ول مربَّر خا�سّ التي رف�سناها؟ وهذا الت�ساوؤ

حيان اإىل تقعيد ال�رشيعة على  على اأ�س�س قان�نّية، مّما دفعه يف كثري من الأ

، وعلى هذه اخللفّية ميكن فهم دع�ته 
ّ
 ه� القان�ن ال��سعي

ّ
�سكل ن�ذجي

ة و�رشيعة عاّمة. اإىل تق�سيم ال�رشيعة اإىل �رشيعة خا�سّ

بني  التماثل  اأ�سا�س  على  القارىء  على  اعرتا�سنا  يلتب�س  قد  وهنا، 

مر قد يك�ن �سحيًحا اإذا كان كالهما عبارة  القان�ن وال�رشيعة، وهذا الأ

عن اأحكام  م�ّحدة املرجعّية، وهذا ما ل ي�ستقيم يف العالقة بني القان�ن 

.
ّ
ّول من نتاج ب�رشّي، والثاين تنزيل اإلهي وال�رشيعة، فالأ

ملاهّية  ال�سنه�ري  تنظري  اإىل  نع�د  التحليل،  يف  ن�ستغرق  ل  وحّتى 

التنفيذيّة  ال�سلطة  بني  يف�سل  اأّنه  �سنالحظ  وهناك  �سالم،  الإ يف  ال�سلطة 

وىل من اخت�سا�س  والق�سائّية من جهة، وال�سلطة الت�رشيعّية من جهة ثانية. الأ

الناحية  من  كان  واإن  التق�سيم،  وهذا  الفقهاء.  بها  يق�م  والثانية  اخلليفة 

مر  الأ اخلليفة  �سلطة  تدمج يف  التي  �سالمّية  الإ ية  الروؤ مع  يتطابق  النظريّة 

اأّن هذا  اإّل  الغربّية،  التجربة  مّما يجعله مفارًقا عن   ،
ّ
التنفيذّي والت�رشيعي

�سالمّية، كما يرى ال�سنه�ري،  ّن الق�ساة يف الدولة الإ الدمج نظرّي، لأ
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واإن كان�ا ُيعيَّن�ن من قبل احلاكم اإّل اأّنهم ميتلك�ن ا�ستقاللّيًة ت�سمح لهم 

اإّل يف حال خمالفتهم  بعزلهم  القيام  اخلليفة  ي�ستطيع  القرار، ول  باّتخاذ 

ّمة �ساحبة ال�سيادة، وهم يف م�قع مماثل مل�قع  ال�رشع، فالق�ساة ميّثل�ن الأ

ّمة �ساحبة ال�سيادة. اخلليفة الذي يكت�سب �رشعّيته من الأ

ّمة، التي تتمّثل  ّكد يف اأكرث من م��سع على �سيادة الأ فال�سنه�ري ي�ؤ

العقد واحلّل، ويف  واأهل  اخلليفة  اختيار  احلّق يف  ال�سعب، ويعطيها  يف 

�سالمّية عن الدولة الغربّية يف �سيء، وهكذا ي�سبح  هذا ل تفرتق الدولة الإ

اأن  اأجل  ا�سم خليفة. ومن  ا  عليه عر�سً اُأطِلق  للجمه�ريّة  رئي�ًسا  اخلليفة 

واعترب،  عليها،  وبنى  النب�يّة  التجربة  باجّتاه  ذهب  الفكرة،  هذه  يثبت 

اأمام  اإف�ساًحا يف املجال  ّمة خليفته   مل يحّدد لالأ
ّ
النبي اأّن  يف هذا املجال، 

مر ظهر من خالل �سقيفة بني  ّمة ملن ترت�سيه لنف�سها، وهذا الأ اختيار الأ

�سخ�سّية  وج�د  عدم  مبجملها  ّكد  ت�ؤ نقا�سات  من  فيها  دار  وما  �ساعدة 

 
ّ
�سالمي  الإ

ّ
اإىل الق�ل: »اإّن طبيعة النظام ال�سيا�سي حمّددة للحكم، لي�سل 

، ون�ذج اخلالفة الرا�سدة اأقرب ما يك�ن اإىل 
�89�

»
ّ
اأقرب للنظام الريا�سي

وٌل[ وحك�مته اأمام هيئة احلّل  ، لذلك فاخلليفة »]م�س�ؤ
ّ
النظام الدميقراطي

ّمة. ، باعتبارهم ممّثلني ل�سيادة الأ
�90�

والعقد«

، و�سياأخذ من 
ّ
الرئا�سي النظام  اإىل  اأقرب  املاأم�ل �سيك�ن   

ّ
�سالمي الإ النظام  فاإّن  وبذلك 

اأّنه  غري  ورئي�سها،  احلك�مة  اأعمال  على  والعقد  احلّل  اأهل  رقابة  فكرة  الربملايّن  النظام 

�سيمتاز عن ِكال النظاَمني بتجريده لرئي�س الدولة واحلك�مة من اأّي ح�سانة اأمام �سلطة 

.
�91�

ممّثلي ال�سعب يف الرقابة على اأعمال احلك�مة

ميكننا يف النهاية اأن نالحظ اأّن ال�سنه�ري حاول اأن يقيم فقًها للخالفة 

يق�م على ال�س�رى وال�سيادة ال�سعبّية ومبداأ البيعة احلّرة يف اختيار من يت�ىّل 

��89 فقه اخلالفة وتطّورها لت�شبح ع�شبة اأمم �رضقيّة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 186.

��90 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 185 و186.

��91 حمم�د عبده، عبد الرزاق ال�شنهوري اأبو القانون وابن ال�رضيعة، الطبعة 1 )بريوت: مركز احل�سارة 

، 2011(، ال�سفحة 1985.
ّ
�سالمي لتنمية الفكر الإ
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جماع وحت�يله اإىل انتخابات  ، وذلك عرب مبداأ تط�ير مفه�م الإ
�92�

ال�سلطة

�سالمّية  ّمة الإ ، وقال ال�سنه�ري: »اإّن الأ
�93�

ّمة بكّل اأفرادها ت�سارك فيها الأ

ّمة تعرّب عن اإرادة اهلل. اأّما  جماع، واإّن اإرادة الأ متلك �سلطة الت�رشيع بطريق الإ

.
�94�

مر )وه� اخلليفة( فال ميلك من هذه ال�سلطة �سيًئا« ويّل الأ

على املودودي اأبو الأ

من  م�جًة  اأثارت  التي  �سالمّية  الإ ال�سخ�سّيات  من  امل�دودي  ُيعَترب 

�سا�س لنظام  التعليقات مل تنطفئ عرب نظريّته عن احلاكمّية، التي جعلها الأ

ّدي، بالن�سبة اإليه، كّل حماولة اإن�سانّية للقيام بتنظيم  . فت�ؤ
ّ
�سالم ال�سيا�سي الإ

مت�ازن  نظام غري  قيام  اإىل  ّدي  ت�ؤ اإن�سانّية حم�سة،  اأ�س�س  على  الب�رش  اأم�ر 

خرى. يق�ل امل�دودي: يراعي م�سلحة فئة على ح�ساب الفئات الأ

واإذا نظرت اإىل املجتمع الب�رشّي من هذه ال�جهة، ا�ستيقنت نف�سك 

اإّما  النا�س،  النا�س على  األ�هّية  اإّنا ه�   ّ
ال�رشور والف�ساد احلقيقي اأّن منبع 

ومة. هي اأ�سل كّل امل�سائب  مبا�رشًة اأو ب�ا�سطة، وهذه هي النظرّية امل�س�ؤ

وال�سقاء،  �س  الب�ؤ من  الي�م  الب�رش  به  ُمني  ما  اأ�سل جميع  والدمار، وهي 

العلمّية  وق�اهم  وروحانّيتهم  الب�رش  اأخالق  اأف�سد  الذي  الداء  ه�  وهذا 

مركذلك، فاإّن �سالح املجتمع الب�رشّي اإّنا  والفكرّية]...[، واإذا كان الأ

ه� بعقيدة الت�حيد التي جاء بها الر�سل]...[ هذه العقيدة هي روح ذلك 

نبياء عليهم ال�سالم، ومناط اأمره وقطبه الذي  النظام الذي اأ�ّس�س بنيانه الأ

�سا�س الذي ارتكزت عليه دعامة النظريّة  تدور رحاه ح�له، وهذا ه� الأ

مر والت�رشيع من  �سالم، وهي اأن تنزع جميع �سلطات الأ ال�سيا�سّية يف الإ

اأمره يف  اأن ينفذ  حد منهم  ذن لأ اأيدي الب�رش منفردين وجمتمعني، ول ي�ؤ

ب�رش مثله فيطيع�ه، اأو لي�سّن قان�نا لهم فينقادوا له ويّتبع�ه، فاإّن ذلك اأمر 

��92 فقه اخلالفة وتطّورها لت�شبح ع�شبة اأمم �رضقيّة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 43. 

��93 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 76.

��94 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 67. 
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.
�95�

خمت�ّس باهلل وحده ل ي�ساركه فيه اأحد غريه

�سالم بالن�سبة اإليه قّدم ن�ذًجا متكاماًل، مل يتّم ترتيبه وتب�يبه ب�سكل  فالإ

وا�سح، فبقيت امل�سائل متداخلًة ل �سّيما على �سعيَدي الد�ست�ر والقان�ن، 

�سالمّية )القراآن الكرمي، احلديث النب�ّي  مع العلم باأّن امل�سادر املعرفّية الإ

هنا  من  الف�سل.  هذا  اأّكدت وج�د   
�96�

الجتهاد( جماع،  الإ ال�رشيف، 

الد�ست�ر، وطرحها على �سكل  امل�دودي على حتديد م�سائل هذا  عمل 

اأ�سئلة، اأخذت ال�سكل التايل:

ّمة؟ 1. حتديد ملن احلكم؟ اهلل، امللك، الطبقة، الأ

2. ما هي حدود ت�رّشف الدولة؟ متى تك�ن طاعتها واجبًة؟ وما هي 

حدود الطاعة؟

3. ما هي حدود �سلطات الدول التنفيذيّة والق�سائّية والت�رشيعّية، وما 

اأّي حدود؟  ركان و�سمن  اإىل كّل ركن من الأ التي تعهد  ال�ظائف  هي 

ركان؟ وما هي العالقة بني هذه الأ

ّي غر�س تعمل؟ وما هي  4. ما هي الغاية التي تق�م لها الدولة؟ ولأ

�سا�سّية؟ مبادئها الأ

لّف احلك�مة لت�سيري نظام الدولة؟ 5. كيف ت�ؤ

باأمر  القائم�ن  بها  يتحّلى  التي  ّهالت  وامل�ؤ ال�سفات  هي  ما   .6

ونها؟ ون لت�سيري �س�ؤ احلك�مة، ومن هم املهّي�ؤ

7. ما هي اأ�س�س امل�اطنّية، وباأّي طريق ينالها الفرد يف كيان الدولة؟

8. ما هي حق�ق امل�اطنّية يف الدولة؟

�ّس�سة  م�ؤ )بريوت:  والد�شتور  والقانون  ال�شيا�شة  يف  وهديه  �شالم  الإ نظريّة  امل�دودي،  على  الأ ��95 اأب� 

الر�سالة، 1969(، ال�سفحات 23 اإىل 27.

��96 امل�سدر نف�سه، ال�سفحات 7 اإىل 15.
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؟
�97�

هايل 9. ما هي حق�ق الدولة على الأ

كما  احلاكمّية  اأّن  فاعترب  الت�ايل،  على  �سئلة  الأ عن  جابة  بالإ بداأ  ثّم 

الغالب  ّنه  لأ عّز وجّل،  اهلل  اإّل على  تنطبق   ل 
ّ
الغربي الفكر  اأطلقت يف 

ل  الذي   ،
�100�

العزيز املقتدر   ،
�99�

اأعماله عن  ُي�ساأل  ل  الذي   
�98�

املطلق

، وه� الذي يبنّي 
�102� ، واملنّزه عن اخلطاأ

�101�
حتّد �سلطته قّ�ة من الق�ى

الطبيعة  نابع من  اأو ف�ساد  للنا�س حق�قهم وينفذ حكمه فيهم دون ظلم 

ية  بالآ ا�ست�سهاده  بعد  فيق�ل،  امل��سع  هذا  ويختم حديثه يف  ن�سانّية.  الإ

الَْكاِفُروَن}، »ويّت�سح و�س�ًحا  ُهُم  َفُأْولَِئَك  الله  َأنَزَل  ِبَا  يَْحُكم  َّْم  ل {َوَمن  الكرمية 

ميان هما عبارة عن الت�سليم بحاكمّية  �سالم والإ اأّن الإ ية  ا من هذه الآ تامًّ

. واإذا 
�103�

اإّل كفر �رشيح« ذعان لها، وما اجلح�د بها  اهلل القان�نّية والإ

عليهم  والر�سل  نبياء  الأ كان  ن�سايّن  الإ املجال  يف  تعمل  احلاكمّية  كانت 

ْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا  ال�سالم هم املمّثلني لها، لذلك قال اهلل عّز وجّل: {َوَما َكاَن ِلُ

ا َأن يَُكوَن لَُهُم اْلَِيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن يَْعِص الله َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضَلالاً  َقَضى الله َوَرُسوُلُه َأْمراً
ا، ي�سمل كّل فرد من  نبياء ي�سبح احلّق يف النيابة عامًّ . وبعد الأ

ِبيناًا}���71 مُّ
اأن ي�سّلم�ا بحاكمّية اهلل، وهذا ما يجعل   �رشط 

ّ
�سالمي اأفراد املجتمع الإ

نظمة الباب�ّية اأو القي�رشيّة.  لي�س ثي�قراطيًّا كالأ
ّ
�سالمي النظام الإ

بالثي�قراطّية  املتمّثلة  فكرته  على  الأ اأب�  يطرح  الكالم،  هذا  بعد 

الدميقراطّية، اأي احلاكمّية ال�سعبّية الدينّية، حيث

 الذي نعرّب عنه »باخلالفة« فال يك�ن اجلمه�ر فيه اإّل حاملي اخلالفة 
ّ
نظامنا الدميقراطي

ون البالد وتتغرّي  ل احلاكمّية نف�سها. فكما اأنه تتاألّف احلك�مة يف جمه�ريّتهم لتدبري �س�ؤ

��97 امل�سدر نف�سه، ال�سفحات 16 اإىل 18.

ية 107.  َا ُيِريُد}؛ �س�رة هود، الآ اٌل لِّ ��98 قال تعاىل: {َفعَّ

ية 23. نبياء، الآ ا يَْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن}؛ �س�رة الأ ��99 قال تعاىل: {اَل ُيْسَأُل َعمَّ

ية 88. منون، الآ ��100 قال تعاىل: {بَِيِدهِ َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء}؛ �س�رة املوؤ

ية 88. منون، الآ ��101 قال تعاىل: {َوُهَو ُيِجيُر َواَل ُيَجاُر َعَلْيِه}؛ �س�رة املوؤ

ية 33. َلُم}؛ �س�رة احل�رض، الآ وُس السَّ ��102 قال تعاىل: {اْلَلُِك الُْقدُّ

�شالم وهديه يف ال�شيا�شة والقانون والد�شتور، م�سدر �سابق، ال�سفحة 23. ��103 نظريّة الإ

ية 36. حزاب، الآ ��104 �س�رة الأ
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بالراأي  اإّل  تتغرّي  ول  احلك�مة  تتاألّف  ل  اأن  دميقراطّيتنا  تتقا�سى  كذلك  العاّم،  بالراأي 

العاّم، ولكّن الفرق بيننا وبينهم اأّنهم يح�سب�ن دميقراطّيتهم حّرًة مطلقة، ونحن نعتقد 

.
�105�

اخلالفة الدميقراطّية متقّيدًة بقان�ن اهلل عّز وجّل

حكام، ول يج�ز اأن تك�ن   لالأ
ّ
وهنا ت�سبح الدولة خا�سعًة ب�سكل كّلي

ق�انينها مناق�سًة لها.

�ّس�سات التي  ال: هل يعني هذا غياب امل�ؤ وهنا، يتبادر اإىل الذهن �س�ؤ

اأّكد على  اإجابة، حيث  بال  امل�دودي  يرتكه  مر ل  الأ الدولة؟ هذا  تنّظم 

�ّس�سات النابعة من اإرادة ال�سعب وحّدد لها اأدوارها التنفيذيّة  وج�د امل�ؤ

والت�رشيعّية والق�سائّية، ويف هذا املجال يق�ل:

حد اأن  �سالمّية مت�ّقف على ر�ساء عاّمة امل�سلمني ول يحّق لأ انتخاب الرئي�س يف الدولة الإ

�رشة اأو طبقة  كراه، ول اخت�سا�س بهذا املن�سب لأ و�سهم بالق�رش والإ ي�سّلط نف�سه على روؤ

.
�106�

ة. ويتبغي اأن يجري النتخاب بر�سا امل�سلمني من غري عنف ول تدلي�س خا�سّ

للحاكمّية.  حتليله  يف  امل�دودي  اأّن  ال�سابقة،  ال�سياقات  من  ُيالَحظ، 

�سالمّية كما ي�حي بذلك املفه�م، لكّن املفه�م  �س�ل الإ واإن عاد اإىل الأ

الغربّية، فرادف بني اهلل والقان�ن،  ال�سيا�سّية  دبّيات  بالأ معه بقي م�سبًعا 

وما تكّلم به يف هذا اخل�س��س يحمل يف طّياته عنا�رش حتتاج اإىل التنّبه 

والتدقيق، ولعّل هذا ما يدفعنا اإىل ا�ستنتاج اأّن خلفّية فكرة احلاكمّية عند 

امل�دودي مل تكن دينّيًة باملعنى الدقيق للكلمة، اإّنا ميكن اإرجاعها اإىل �سبب 

التي  التاريخّية  اللحظة  ففي  الهندّية،  ال�سيا�سّية  بالتجربة  يتعّلق  ج�هرّي 

ء الظروف امل��س�عّية ل�ستقالل الهند، خاف امل�دودي من 
ّ
اأخذت تتهي

قّلّية امل�سلمة، التي ل تتجاوز الثالثني يف املئة  اأثر هذا ال�ستقالل على الأ

ّدي اإىل  من التعّدد العاّم لل�سّكان، واعتماد الدميقراطّية يف الهند كان �سي�ؤ

حتّ�ل امل�سلمني اإىل اأقّلّية لن ت�ستطيع اأن تنال حق�قها يف ظّل دولة تعّدديّة، 

كرثّية الهندو�سّية، فلم يجد  وهذا ما دفعه اإىل البحث عن عن�رش متّيز عن الأ

�شالم وهديه يف ال�شيا�شة والقانون والد�شتور، م�سدر �سابق، ال�سفحة 25. ��105 نظريّة الإ

��106 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 43.
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مر اإّل يف هذا العن�رش »احلاكمّية«، ويق�ل بهذا اخل�س��س: هذا الأ

اإىل بالدنا كانت نظريّة ال�طنّية الالدينّية، التي  اأوردها الغربّي�ن  اإّن نظريّة الق�مّية التي 

ّن بالدنا الهنديّة  قّل، لأ اإذا اختلط بها مبداأ الق�مّية اأ�سبح �سغًثا على اإّبالة، بحّقنا على الأ

ثالثة اأرباع �سّكانها من غري امل�سلمني. فقد جعلنا مبداأ الق�مّية على اأ�سا�س ال�طنّية بني 

�سالم، متحّم�سني لديننا اجلديد اأو نعي�س يف  اأمَرين: اإّما اأن نرّد على اأعقابنا عن ديننا الإ

.
�107�

البالد كافرين اأي خارجني على ال�طن مب�جب ديانة الق�مّية وال�طنّية

فامل�دودي ت��ّسل من مفه�م احلاكمّية اإيجاد عن�رش متّيز عن الهندو�س 

 بني النا�س، وحتّدث عن 
ّ
وتقّبل كّل مفاعيله على م�ست�ى التفاعل الداخلي

الدولة ووظائف ال�سلطات والتعّددية احلزبّية، ويق�ل:

خا�ّس.  وح�سارّي   
ّ
اأخالقي قان�ن  على  الجتماعّية  حياتها  تق�م  م�ستقّلة،  اأّمة  نحن 

خالقّية  غلبّية اختالفات اأ�س�لّية اأ�سا�سّية، فاأ�س�لها الأ ّمة التي متّثل الأ وي�جد بيننا وبني الأ

 بني الهنادكة وامل�سلمني هنا 
ّ
واحل�سارّية تختلف عن اأ�س�لنا ]...[ اإّن الختالف الق�مي

ملانّية والفرن�سّية والجنليزيّة، ]...[ فهناك  ه� اختالف اأو�سح مّما ه� بني الق�مّيات الأ

.
�108�

 واحد، واأ�س�ل ح�سارّية اأ�سا�سّية واحدة
ّ
قّل �سع�ر اأخالقي على الأ

وج�د  �سعيد  على  اإثباته  اأراد  ما  اأثبت  بعدما  فامل�دودي،  لذلك، 

احلاكمّية  نطاق  من  و�ّسع  والهندو�سّية،  �سالم  الإ بني  ج�هرّي  اختالف 

حكام، يق�ل يف هذا اخل�س��س: الب�رشّية على �سعيد ا�ستنباط الأ

، غري القابل للتغيري والتعديل، عن�رش اآخر ي��سع يف القان�ن 
ّ
هناك مع هذا العن�رش القطعي

 يف كّل حالة من حالت 
ّ
ّ اإىل حيث ل نهاية - ويجعله يرّحب بالغري والرقي

�سالمي الإ

الزمان املتطّ�رة، وه� ي�ستمل على عّدة اأن�اع:

 .
ّ
�سالمي ا يف الفقه الإ حكام وتاأويلها اأو تف�سريها... وه� باب وا�سع جدًّ 1. تعبري الأ

فالذين لهم عق�ل ثاقبة ]...[ يجدون اأمامهم جماًل وا�سًعا للتعبريات املختلفة حّتى يف 

اأحكامها القطعّية ال�رشيحة، فكّل منهم يرجح – على ح�سب فهمه وب�سريته – تعبرًيا من 

حكام  ا بالدلئل والقرائن. وهذا الختالف يف تعبري الأ هذه التعبريات على غريه، حمتجًّ

على امل�دودي، واقع امل�شلمني و�شبيل النهو�س بهم، ترجمة حمّمد عا�سم احلّداد )بريوت:  ��107 اأب� الأ

�ّس�سة الر�سالة، 1975(، ال�سفحة 248. م�ؤ

�شالميّة وق�شيّة القوميّة، ترجمة �سمري عبد احلميد اإبراهيم )القاهرة:  ّمة الإ على امل�دودي، الأ ��108 اأب� الأ

1981(، ال�سفحة 106.
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ّمة من اأّول اأمرها، ول بّد له اأن يبقى  ما زال م�ج�د بني اأ�سحاب الفقه والعلم من الأ

ا. مفت�ًحا يف امل�ستقبل اأي�سً

2. القيا�س ]...[ وه� تطبيق حكم ثبت من ال�سارع يف ق�سّية على ق�سّية اأخرى 

متاثلها، اأي بقيا�سها عليها.

العاّمة وتطبيقها يف ق�سايا  ال�رشيعة واأ�س�لها  ]...[ وه� فهم ق�اعد  3. الجتهاد 

�سباه يف ال�رشيعة. جديدة ل ت�جد لها النظائر والأ

4. ال�ستح�سان ]...[ وه� و�سع �س�ابط وق�انني جديدة يف دائرة املباحث غري 

�سالم  اأكرب درجة مع روح نظام الإ اإىل  املحدودة على ح�ساب احلاجات، بحيث تّتفق 

ال�سامل.

مكانات، فاإّن ال�سبهة ل تكاد ت�ساوركم  ربعة اإذا تدّبرمت ما فيها من الإ م�ر الأ فهذه الأ

التمّدن  تلبية حاجات  حيان عن  ّيق نطاقه يف حني من الأ  قد �سُ
ّ
�سالمي القان�ن الإ باأّن 

.
�109�

ن�سايّن املتزايدة املتجّددة، وال�فاء مبطالب اأح�اله املتطّ�رة الإ

ية للحاكمّية لهج�م عنيف من قبل العديد من العاملني  تعّر�ست هذه الروؤ

، ومن اأبرز هذه امل�اقف ميكن ر�سد م�اقف وحيد الدين 
ّ
يف احلقل الديني

ية امل�دودي ابتنت على عنا�رش �سيا�سّية، خان، الذي اعترب اأّن روؤ

فربزت الناحية ال�سيا�سّية ك�حدة اأ�سا�سّية للدين، ل يعرف هدف الر�سالة الدينّية بدون 

�سيا�سّية، ول يفهم املعنى الكامل للعقائد، ول تظهر اأهّمّية ال�سالة و�سائر العبادات، ول 

.
�110�

ح�سان، ول يعقل �سفر املعراج اإّل بال�سيا�سة تقطع مراحل الق�ى والإ

التي  للمارك�سّية   
ّ
اإ�سالمي كمماثل  امل�دودي  عمل  اإىل  ينظر  فخان 

مر يخالف  ح�رشت كّل عملّية فكرّية بالبعد القت�سادّي، وه� يف هذا الأ

، الذي يعتمد املرحلّية يف ال��س�ل اإىل النا�س.
ّ
�سالمي اآلّية الدين الإ

�شالمّي وطرق تنفيذه يف باك�شتان، ترجمة حمّمد عا�سم احلّداد  القانون الإ على امل�دودي،  ��109 اأب� الأ

�ّس�سة الر�سالة، 1969(، ال�سفحة 172. )بريوت: م�ؤ

��110 وحيد الدين خان، التف�شري ال�شيا�شّي للدين )القاهرة: دار الر�سالة الرّبانّية(، ال�سفحة 11.
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�شالميّة احلاكميّة من الدولة الوطنيّة اإىل الثورة الإ

مل ترتاجع النقا�سات ح�ل احلاكمّية بعد احلرب العاملّية الثانية، بل زادت 

حّدتها، وهي اأخذت �سكاًل جديًدا مع ولدة الدولة ال�طنّية، التي نقلت 

التجربة اإىل الفاعلني ال�طنّيني. لذلك، اأخذت الجّتاهات الفكرّية تتاأّطر 

يف اأطٍر تنظيمّية اعتقادّية حاولت اأن تبني الدولة على اأ�س�س ق�مّية-وطنّية، 

ّدي اإىل حتّ�ل النقا�س من الفكرة اإىل ال�اقع ومن النخبة اإىل  وهذا ما �سي�ؤ

النا�س. فالفكر مل يعد عبارًة عن اأمٍر تنظريّي، اإّنا جتاوزه ليتحّ�ل اإىل حالة 

، وهذا ما اأّدى اإىل ولدة التّيارات احلزبّية 
ّ
ّطرة يف �سكل تنظيمي �سعبّية م�ؤ

على اأ�س�س اأيدي�ل�جّية، ولن نتطّرق يف هذا الق�سم من البحث اإىل احلياة 

والتّيارات   حزاب  الأ م�قف  بعر�س  �سنكتفي  بل  بعم�مّيتها،  احلزبّية 

�سالمّية من مفه�م ال�سيادة/ الدميقراطّية/ ال�س�رى. الإ

ح�شن البنّا

عمل ح�سن البّنا على بناء منظ�مة اعتقاديّة �سيا�سّية تق�م على نظام رّبايّن 

والق�مّية  باجلغرافّية  املقّيدة  ال��سعّية  نظمة  لالأ خالًفا  و�سامل،   
ّ
عاملي

اأخذ  ر�سا  ر�سيد  نا يف حا�سنة حمّمد  الذي  امل�سلم  فالبّنا   ،
�111�

والعرقّية

�سالمّية، فال بد بالتايل من  يرى اأّن املجتمع اأخذ ينحرف عن ال�رشيعة الإ

امل�سلمني  خ�ان  الإ تنظيم  باإن�ساء  القرار  فكان  تفعيله،  ُتعيد  اآلّية  اإيجاد 

�سئلة  ّمة من ما هي فيه. وقد بداأ العمل من خالل جمم�عة من الأ يقاظ الأ لإ

ّمة قال فيها: التي طرحها على عقل الأ

وا�سحًة  احلقيقة  و�سرتون  اجل�اب،  يف  �رشحاء  ك�ن�ا  �سالم،  الإ تعاليم  من  نحن  اأين 

ونكم احلي�يّة ُنُظٌم تقليدّية بحتة، ل تّت�سل  اأمامكم. كّل النُُّظم التي ت�سريون عليها يف �س�ؤ

، ونظام العالقة الدولّية، 
ّ
�سالم، ول ت�ستمّد منه، ول تعتمد عليه، نظام احلكم الداخلي بالإ

 ،)1990 الدع�ة،  دار  �سكندرّية:  )الإ البنّا  ح�شن  ال�شهيد  ر�شائل  جمموعة  البّنا،  ح�سن  ��111 انظر، 

ال�سفحة 238.
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ونظام الق�ساء... الروُح العاّم الذي يهيمن على احلاكمني واملحك�مني، وي�سّكل مظاهر 

.
�112�

�سالم �سالم وتعاليم الإ احلياة على اختالفها، كّل ذلك بعيد عن الإ

تغرّي  اأجل   من 
ّ
مبعناه احلركي �سالم  الإ تبّني  الهمم على  ي�سحذ  واأخذ 

 ،
ّ
نظام حك�مي باأّي  نعرتُف  اخل�س��س: »نحن ل  بهذا  ويق�ل  ال�اقع، 

�سالم على  �سكال التقليدّية التي اأرغمنا اأهل الكفر واأعداء الإ ول بهذه الأ

. فال�سيا�سة بالن�سبة اإليه ل بّد من اأن ت�ستلهم 
�113�

احلكم بها والعمل عليها«

من القراآن الكرمي:

ا مع تعاليم دينها،  فمن غري املفه�م ول املعق�ل اأن يك�ن القان�ن يف اأّمة اإ�سالمّية متناق�سً

واأحكام قراآنها و�سّنة نبّيها، م�سطدًما كّل ال�سطدام مبا جاء عن اهلل ور�س�له ]...[ واإذا 

يحمي  القان�ن  وجاء  املي�رش،  وحاربا  اخلمر،  ومنعا  الزنا،  َحّرما  قد  ور�س�له  اهلل  كان 

الربا، ويبيح اخلمر، وينظم القمار، فكيف يك�ن م�قف امل�سلم  الزانية والزاين، ويلزم 

خ�ان امل�سلم�ن فهم ل ي�افق�ن على هذا القان�ن اأبًدا، ول  بينهما؟ ]...[ اأّما م�قف الإ

العادل   
ّ
�سالمي الإ الت�رشيع  يحّل مكانه  اأن  �سبيل على  بكّل  ير�س�نه بحال، و�سيعمل�ن 

.
�114�

الفا�سل

هذا  يف  عنه  وورد  �سالمّية،  الإ الدولة  قيام  اإىل  �سعى  البّنا  فح�سن 

املجال:

]�سّلى اهلل عليه واآله  �سالم الذي جاء به حمّمد  اإىل الإ اإلَم تدع�ن؟ ندع�  اإذا قيل لكم: 

و�سّلم[، واحلك�مة جزء منه، واحلّريّة فري�سة من فرائ�سه، فاإن قيل لكم: هذه �سيا�سة! 

ق�سام، واإن قيل لكم: اأنتم دعاة ث�رة،  �سالم، ونحن ل نعرف هذه الأ فق�ل�ا: هذا ه� الإ

فق�ل�ا: نحن دعاة حّق و�سالم، نعتقده ونعتّز به، فاإن ثرمت علينا ووقفتم يف طريق دع�تنا، 

.
�115�

فقد اأذن اهلل اأن ندفع عن اأنف�سنا وكنتم الثائرين الظاملني

ال�سفحة   ،)1965 ندل�س،  الأ دار  )بريوت:  البنّا  ح�شن  ال�شهيد  ر�شائل  جمموعة  البّنا،  ��112 ح�سن 

.304

��113 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 419.

��114 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 277 و278. 

��115 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 231 و232. 
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املتمّثل  للدين  �سمى  الأ الهدف  عن  تنف�سل  ل  الدولة  هذه  ولكّن 

عليه  اعتاد  مبا  من�سجم  غري  مفه�مها  بالتايل  وجّل،  عّز  اهلل  اإىل  بالدع�ة 

ولّية اإداريّة حم�سة، فالدولة امل�سلم�ن يف الدولة احلديثة من م�س�ؤ

ل تق�م اإّل على اأ�سا�س الدع�ة حّتى تك�ن دولة الر�سالة، ل ت�سكيل اإدارة، ول حك�مة 

ماّدة جامدة �سّماء، ل روح فيها، كما ل تق�م الدع�ة اإّل يف حماية، حتفظها وتن�رشها 

.
�116�

وتبّلغها وتقّ�يها

اأي اإّنه يرف�س الدولة مبا هي �ساأن تدبريّي منف�سل عن بعدها الَدَع�ّي، 

ال: كيف يتعامل البّنا مع الدولة املعي�سة؟ وهذا ما ي�سع الباحث اأمام �س�ؤ

ل ُيعطي البّنا امل�رشوعّية للدولة املعي�سة، ولكّنه يتعامل معها باعتبارها 

اأمًرا واقًعا ل بّد من ال�ستفادة منه يف املرحلة النتقالّية الفا�سلة بني الدع�ة 

ت�س�د روح  النظام  ففي هذا  ال�س�روّي،  بالبعد  اللتزام  والتمكني �رشط 

�سالمّية، والتي دعت احلاكم اإىل  ت عليها ال�رشيعة الإ ال�س�رى، التي ح�سّ

ا�ست�سارة النا�س يف الق�سايا التي تطالها، ويدّلل على ذلك بالق�ل:

ا فيما ل ن�ّس فيه،  فما كان اأب� بكر مي�سي يف النا�س اأمًرا اإّل بعد اأن ي�ست�سريهم وخ�س��سً

وكذلك كان عمر، فقد جعل اخلالفة من بعده �س�رى يف ال�سّتة الذين ت�ّفى ر�س�ل اهلل 

.
�117�

وه� عنهم را�ٍس

 املعم�ل به يف م�رش – يف ذلك 
ّ
مر ل يتناق�س مع النظام النيابي وهذا الأ

ّدي اإىل اختيار اأهل احلّل والعقد الذين يعرّبون عن احرتام  احلني – ما دام ي�ؤ

 .
�118�

ّمة ووج�ب متثيلها وا�سرتاكها يف احلكم ا�سرتاًكا �سحيًحا راأي الأ

ال�سخ�سّية بكّل  احلّرّية  يقيم نظامه على  الدميقراطّية  نظمة  �سالم كالأ فالإ

ولّية  م�س�ؤ وعلى  ّمة،  الأ من  ال�سلطة  وا�ستمداد  ال�س�رى  وعلى  اأن�اعها، 

��116 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 358 و359.

�سكندريّة: دار الدع�ة، 1990(، ال�سفحات  ��117 ح�سن البّنا، جمموعة ر�شائل ال�شهيد ح�شن البنّا )الإ

320 اإىل 321.

��118 امل�سدر نف�سه، ال�سفحات 320 اإىل 328.
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احلّكام اأمام ال�سعب وحما�سبتهم على ما يعمل�ن من اأعمال، وبيان حدود 

.
�119�

كّل �سلطة من ال�سلطات

 والربملايّن والد�ست�رّي، 
ّ
وعلى رغم حر�س البّنا على اجلانب النتخابي

، اإّل اأّنه كان  ّ
�سالمي واعتباره ين�سجم من حيث املبداأ مع نظام احلكم الإ

ال�حدة  تهّدد  ال�سيا�سّية  حزاب  الأ اأّن  ويرى  احلزبّية،  التعّددّية  يعار�س 

قال  ذلك  اخلالفة، ويف  نظام  اأ�سا�سّيًة ل�ستعادة  اعتربها  التي  �سالمّية،  الإ

البّنا:

حزاب امل�رشّية هي �سّيئة هذا ال�طن الكربى، وهي اأ�سا�س  جماع على اأّن الأ لقد انعقد الإ

ن، واأّنها لي�ست اأحزاًبا حقيقّيًة باملعنى الذي   الذي ن�سطلى بناره الآ
ّ
الف�ساد الجتماعي

حزاب يف اأّي بلد من بالد الدنيا، فهي لي�ست اأكرث من �سل�سلة ان�سقاقات  ُتعرف به الأ

ّمة اقت�ست الظروف يف ي�م ما اأن  اأحدثتها خالفات �سخ�سّية بني نفر من اأبناء هذه الأ

اأن حتّل  ن من  ]...[ ول منا�س بعد الآ الق�مّية  با�سمها واأن يطالب�ا بحق�قها  يتحّدث�ا 

ّمة يف حزب واحد يعمل ل�ستكمال ا�ستقاللها  حزاب جميًعا، وجتمع ق�ى الأ هذه الأ

.
�120�

 العاّم
ّ
�سالح الداخلي وحّرّيتها، وي�سع اأ�س�ل الإ

وم�قف البّنا كما يراه بع�س الباحثني لي�س مبدئيًّا، اإّنا كان ينطلق من 

خ�س��سّية التجربة احلزبّية يف م�رش، وما احت�ته من ثغرات على م�ست�ى 

للدولة  يته  روؤ ح�ل  اأوردناه  ما  مع  يتناق�س  مر  الأ هذا  ولكّن  املمار�سة. 

ه�  يحمل  الذي  ال�احد  احلزب  ح�ل  اجلازم  م�قفه  ولعّل  �سالمّية،  الإ

، وهذا 
ّ
 ا�ستخدمه وب�سكل مرحلي

ّ
�سل وما تبقى ه� تف�سيل تكتيكي الأ

مر ي�سبح اأكرث و�س�ًحا اإذا اأدركنا اأّن ح�سن البّنا كان َيُعّد تنظيًما طليعيًّا  الأ

�رّشيًّا هدفه ال��س�ل اإىل احلكم لتحقيق ماهّية الدولة التي دعا اإليها، وما 

راء البّنا احلقيقّية، كما   لآ
ّ
 وحقيقي

ّ
م�اقف �سّيد قطب اإّل انعكا�س طبيعي

�سنالحظ عند ال��س�ل اإليه.

��119 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 138.

�شالمّي )بريوت: دار القلم، 1963(، ال�سفحة  ��120 ح�سن البّنا، م�شكالنتا الداخليّة يف �شوء النظام الإ

.407



61

اإىل  يدع�  البّنا  ح�سن  اأّن  �سابًقا  ورد  ما  من  نالحظ  حال،  اأّي  على 

ول  معه،  تتناق�س  ول  ال�رشع  يف  ورد  مبا  تلتزم  دينّية،  �سعبّية  حاكمّية 

ّدي  لفاظ �رشط اأن ت�ؤ م�ساحة من اأن ت��سف بالدميقراطّية اأو غريها من الأ

�سالمّية يف املرحلة النتقالّية من جهة.  اإىل نتائج تت�افق مع بنية ال�رشيعة الإ

تهيئة  احلاكمة عرب  ال�سلطة  على  النقالب  على  اأخرى عمل  ومن جهة 

البيئة املالئمة لها من خالل التنظيم ال�رّشّي الذي عمل على اإعداده، واإذا 

متر اخلام�س للحزب نالحظ لغًة ت�مي اإىل هذا اجلانب ب�سكل  نظرنا اإىل امل�ؤ

وا�سح، حيث يق�ل البنا:

اأِعّدوا اأنف�سكم، واأقبل�ا عليها بالرتبية ال�سحيحة والختيار الدقيق، وامتحن�ها بالعمل، 

وماأل�فاتها  �سه�اتها  عن  وافطم�ها  عليها،  وال�ساّق  لديها،  البغي�س  الق�ّي  العمل 

خ�ان امل�سلمني – ثالث مئة  وعاداتها، ويف ال�قت الذي يك�ن فيه منكم – مع�رش الإ

والثقافة،  بالعلم  وفكريًّا  والعقيدة،  ميان  بالإ روحيًّا  نف�سها  منها  كّل  قد جّهزت  كتيبة، 

وج�سميًّا بالتدريب والريا�سة، يف هذا ال�قت طالب�ين باأن اأخ��س بكم جلاج البحار، 

.
�121�

واأقتحم عنان ال�سماء، واأغزو بكم كّل عنيد جّبار، فاإيّن فاعل اإن �ساء اهلل

تقّي الدين النبهاين

 الدين النبهاين، التي جعلت 
ّ
يف مقابل ح�سن البّنا، ظهرت �سخ�سّية تقي

مّت الذي تتج�ّسد  اخلالفة واإعادة تاأ�سي�سها اأ�سا�س نظرتها باعتبارها العن�رش الأ

كرث تاأثرًيا  �سل الأ �سالمّية. فبالن�سبة للنبهاين، الفكر ه� الأ فيها العقيدة الإ

ن�سان واحلياة، وعّما قبل  ّنه ينتج »فكرًة كّلّيًة عن الك�ن والإ وج�هريًّة لأ

، وهذه الفكرة/العقيدة باعتبارها من 
�122�

هذه احلياة الدنيا وعّما بعَدَها«

ويعرّب  متامّيتها.  �سالمّية  الإ للدولة  ُتعطي  فهي  �سالم  الإ يف  وجّل  عّز  اهلل 

النبهاين عن هذا امل��س�ع على ال�سكل التايل:

للثقافة  الب�سري  دار  )طنطا:   1 الطبعة  ال�شهيَدين،  عند  التغرّي  منهج  فار�س،  اأب�  القادر  عبد  ��121 حمّمد 

والعل�م، 1988(، ال�سفحة 41.

 ،)2001 التحرير،  6 )بريوت: من�س�رات حزب  الطبعة  �شالم،  نظام الإ النبهاين،  الدين   
ّ
��122 تقي

ال�سفحة 24.
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بعبقريّة  بتبليغه واإّما  به واأمره  له  اإّما ب�حي اهلل  ال�سخ�س،  ين�ساأ يف ذهن  اأن  بّد  املبداأ ل 

به فه�  له  اهلل  ن�سان ب�حي  الإ ين�ساأ يف ذهن  الذي  املبداأ  اأّما  ال�سخ�س.  ُت�رشق يف ذلك 

 .
ّ
قطعي مبداأ  فه�  اهلل.  وه�  واحلياة،  ن�سان  والإ الك�ن  خالق  من  ّنه  لأ ال�سحيح،  املبداأ 

ّنه نا�سئ عن  واأّما املبداأ الذي ين�ساأ يف ذهن �سخ�س بعبقرّية ُت�رشق فيه فه� مبداأ باطل، لأ

ن�سان للتنظيم ُعر�سة للتفاوت  ّن فهم الإ حاطة بال�ج�د، ولأ عقل حمدود يعجز عن الإ

ّدي اإىل  والختالف والتناق�س والتاأّثر بالبيئة التي يعي�س فيها مّما ُيتنج النظام املتناق�س امل�ؤ

.
�123�

ن�سان �سقاء الإ

ن�سان،  لالإ العتقادّي  املحت�ى  عن  ف�سلها  ميكن  ل  الدولة  فم�ساألة 

:
ّ
لهي وهي متّثل ما حتت�يه املثل العليا لل�حي الإ

ون  �س�ؤ تنّظم  التي  هي  ّنها  لأ ون�اهيه  اهلل  اأوامر  ح�سب  عمال  الأ بجميع  الدولة  تق�م 

الطماأنينة  ي�جد  الذي  ون�اهيه ه�  اهلل  اأوامر  عمال ح�سب  بالأ والقياُم  كّلها،  ن�سان  الإ

عند امل�سلم. ومن هنا كانت ال�سعادة لي�ست اإ�سباع اجل�سد واإعطاءه ُمَتَعه، بل هي اإر�ساء 

.
�124�

اهلل �سبحانه وتعاىل

�سالم يفرتق عن الجّتاهات الفكريّة  وهذا اجلانب ه� الذي يجعل الإ

اأن  املمكن  غري  من  نظريّة  على  ينطبق  فما  �سالمّية،  الإ العقيدة  متيُّز  عرب 

خرى. يك�ن مالئًما للمنظ�مات الأ

من هنا، رف�س النبهاين مفه�م الدميقراطّية باعتباره من نتاج نظرة ك�نّية 

�سل فيها، اإّنا ه� اأحد النتائج التي ترّتبت على نزعة ن�ساأت  لي�س ه� الأ

اإىل  تفاقمها  مع  اأّدت  والكني�سة،  ال�سعب  بني  ال�رشاع  نتيجة  الغرب  يف 

اإيجاد ت�س�ية تق�م على مبداأ ف�سل الدين عن الدولة واإقرار بالبعد الفردّي 

ن�سان واإطالق احلّريّات الجتماعّية والثقافّية وال�سيا�سّية والقت�ساديّة.  لالإ

وكانت الدميقراطّية واحدًة من النتائج التي ظهرت،

الذي ي�سع نظامه،  ن�سان ه�  اأّن الإ اآتية من جهة  املبداأ فهي  اأخذ بها  التي  فالدميقراطّية 

نظمة، وهي التي ت�ستاأجر  ّمة هي م�سدر ال�سلطات، فهي التي ت�سع الأ ولذلك كانت الأ

��123 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 24.

��124 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 32.
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ّن  احلاكم ليحكمها، وتنزع هذا احلكم منه متى اأرادت، وت�سع له النظام الذي تريد، لأ

احلكم عقد اإجارة بني ال�سعب واحلاكم ليحكم بالنظام الذي ي�سعه له ال�سعب ليحكمه 

.
�125�

به

خ�ان على نظرتهم للدميقراطّية، فه�  اإًذا، حزب التحرير مل ي�افق الإ

من  نا�سئ  الرف�س  وهذا  وتف�سياًل،  جملًة  املفه�م  هذا  ا�ستخدام  رف�س 

ّمة م�سدر  الأ فيه  ُت�سِبُح  ثقافة جمتمع،  اأو  فل�سفة حياة  الدميقراطّية  اعتبار 

ال�سلطة، اأي امل�رّشعة واملنّفذة للق�انني، وتعاقب من يتجاوز دورها، بينما 

ب فيه اخلليفة اأو اأمري  مامة الذي ين�سّ �سالم يق�م على نظام اخلالفة اأو الإ الإ

ّمة اأو من قبل اأهل احلّل والعقد، �رشيطة اأن يق�م  منني بالبيعة من قبل الأ امل�ؤ

باحلكم مبا اأنزل اهلل تعاىل، وما تناقل عن الر�س�ل �سلى اهلل عليه ]واآله[ 

اأّن احلّريّات التي حتت�يها  . كما 
�126�

و�سّلم من اأحاديث �سحيحة ومثبتة

اأمام  ّول جماًل  يفتح الأ الدينّية، حيث  تت�سارب مع احلّرّيات  الدميقراطّية 

�سافة اإىل احلّريّة ال�سخ�سّية بينما يذهب الثاين  حّرّية الراأي والعتقاد بالإ

باجّتاه مفه�م العب�دّية هلل.

 الذي يق�م بدور 
ّ
فحزب التحرير جعل احلاكمّية بيد احلاكم ال�رشعي

ّنه:  لأ
ّ
اأ�سا�سي

اجتهاد  من  امل�ستنبطة  ّمة  الأ ون  �س�ؤ لرعاية  الالزمة  ال�رشعّية  حكام  الأ يتبّنى  الذي  ه� 

�سحيح من كتاب اهلل و�سّنة ر�س�له لت�سبح ق�انني جتب طاعتها ول جت�ز خمالفتها، ]و[ه� 

ول عن �سيا�سة الدولة الداخلّية واخلارجّية مًعا، وه� الذي يت�ىّل قيادة اجلي�س، وله  امل�س�ؤ

.
�127�

حّق اإعالن احلرب، وعقد ال�سلح والهدنة و�سائر املعاهدات

يج�ز  ل  انتخابه  وعند  اخلليفة.  انتخاب  يف  ينح�رش  ال�سعب  ودور 

عزله اإّل يف حالت ثالث:

��125 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 27.

اإىل   16 امل�اّد  املعتمدة )بريوت(،  الطبعة  م�رضوع د�شتور دولة اخلالفة،  التحرير،  ��126 انظر، حزب 

.41

��127 امل�سدر نف�سه، املاّدة 36.
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1. اإذا اختّل �رشط من �رشوط انعقاد اخلالفة كاأن ارتّد، اأو ف�سق ف�سًقا 

ظاهًرا، اأو جّن.

�سباب. ّي �سبب من الأ 2. العجز عن القيام باأعباء اخلالفة لأ

.
�128�

3. القهر الذي يجعله عاجًزا عن الت�رّشف مب�سالح امل�سلمني

��128 امل�سدر نف�سه، املاّدة 39. 
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الدميقراطيّة يف املرحلة النقالبيّة

�سالمّية تنم�  ، اأخذت التّيارات الإ
ّ
�سالم احلركي ّول من الإ بعد الرعيل الأ

، ولكّنها عانت هذه املّرة من ثقل احلركات 
ّ
�سالمي  والإ

ّ
يف العامل العربي

من  تالها  وما  فل�سطني  �سق�ط  على  فعل  كرّدة  بداأت  التي  النقالبّية، 

 حمل 
ّ
الفكر النقالبي ّمة. ولكّن  الأ لقيادة  اأهلّية احلّكام  اإح�سا�س بعدم 

معه اإطاًرا نظريًّا ق�ميًّا اأو ي�ساريًّا عمل على تعميمه يف املجتمعات التي 

�سالمّية،  مر اأثار رّدات فعل عميقًة يف احلركات الإ و�سل اإليها، وهذا الأ

بداأت تظهُر تباًعا.

�شيّد قطب

�رشورة  اإىل  الدع�ة  يف  البّنا  ح�سن  اأ�ستاذه  عن  قطب  �سّيد  يختلف  مل 

ال�س�رى، ولكّنه اعتربها من املبادئ العاّمة التي تتغرّي بتغرّي الظروف التي 

، مع التاأكيد على اإلزامّيتها، و�سّدد على حم�ريّة ال�سعب 
�129�

ّمة متّر بها الأ

�سلّية  �سالم الأ �سالمّية، وقال: »اإّن قاعدة الإ يف اختيار احلاكم يف الدولة الإ

 ،
�130�

ّهل ال�حيد للحكم« يف احلكم هي اختيار امل�سلمني املطلق ه� امل�ؤ

�سالم  م�ر اجلاهلّية التي ق�سى الإ �سالم يرف�س ال�راثة ويعتربها من الأ فالإ

.
�131�

عليها

ن�سان، اإّنا ل بّد لها من اأن  وهذا الختيار للحاكم ل يعني حاكمّية الإ

تّتكىء على م�سدر امل�رشوعّية املتمّثلة بحاكمّية اهلل عّز وجّل، وعلى هذا 

�شالم، الطبعة 8 )القاهرة: دار ال�رشوق، 1982(، ال�سفحة  ��129 �سّيد قطب، العدالة الجتماعيّة يف الإ

.83

��130 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 200.

��131 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 154.
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يُن  َّاُه َذلَِك الدِّ ْكُم إاِلاّ لله َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِي �سا�س يف�رّش قطب ق�له تعاىل: {إِِن اْلُ الأ

 بق�له:
الَْقيُِّم َولَِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل يَْعَلُموَن}��7�7

اإذ احلاكمّية من  األ�هّيته؛  اإّل هلل. فه� مق�س�ر عليه �سبحانه بحكم  اإّن احلكم ل يك�ن 

ل�هّية. من اّدعى احلّق فيها فقد نازع اهلل �سبحانه اأوىل خ�سائ�س األ�هّيته؛  خ�سائ�س الأ

�س�اء اّدعى هذا احلّق فرد اأو طبقة اأو حزب اأو هيئة اأو اأّمة اأو النا�س جميًعا يف �س�رة 

منّظمة عاملّية. ومن نازع اهلل �سبحانه اأوىل خ�سائ�س األ�هّيته واّدعاها فقد كفر باهلل كفًرا 

بّ�اًحا، ي�سبح به كفره من املعل�م من الدين بال�رشورة، حّتى بحكم هذا الن�ّس وحده! 

واّدعاء هذا احلّق ل يك�ن ب�س�رة واحدة هي التي تخرج املّدعي من دائرة الدين القيم، 

وجتعله منازًعا هلل يف اأوىل خ�سائ�س األ�هيته – �سبحانه – فلي�س من ال�رشورّي اأن يق�ل: 

فرع�ن جهرة.  قالها  كما  على،  الأ رّبكم  اأنا  يق�ل:  اأو  اإله غريي؛  من  لكم  علمت  ما 

ولكّنه يّدعي هذا احلّق وُينازع اهلل فيه مبجّرد اأن ينّحي �رشيعة اهلل عن احلاكمّية؛ وي�ستمّد 

الق�انني من م�سدر اآخر. ومبجّرد اأن يقّرر اأّن اجلهة التي متلك احلاكمّية، اأي التي تك�ن 

ّمة اأو  هي م�سدر ال�سلطات، جهة اأخرى غري اهلل �سبحانه ]...[ ول� كان ه� جمم�ع الأ

.
�133�

جمم�ع الب�رشّية

لعّل من ال�ا�سح اأّن �سّيد قطب هنا يق�سد باحلاكمّية ال�سلطة الت�رشيعّية، 

الق�انني،  �سّن  جمّرد  من  اأو�سع  معًنى  بالت�رشيع  يق�سد  يبدو  فيما  ولكّنه 

يق�ل:

حكام القان�نّية – كما ه� املفه�م  ول بّد اأن نبادر فنبنّي اأّن الت�رشيع ل ينح�رش فقط يف الأ

وامل�ازيني،  والقيم  واملناهج،  فالت�سّ�رات   – ال�رشيعة  لكلمة  الي�م  ذهان  الأ يف  ال�سّيق 

.
�134�

فراد ل�سغطه والعادات والتقاليد ]...[ كّلها ت�رشيع يخ�سع الأ

�ّس�س �سّيد قطب حلاكمّية دينّية �ساملة، ل تلغي دور النا�س،  وهكذا، ي�ؤ

لكّنها تفّرق بني م�سدر ال�سلطة الذي ه� اهلل �سبحانه، وبني مزاولة ال�سلطة 

التي هي بيد الب�رش، وذلك حني يق�ل:

 هي التي تختار احلاكم فتعطيه �رشعّية مزاولة احلكم ب�رشيعة 
ّ
�سالمي ّمة يف النظام الإ والأ

اهلل؛ ولكّنها لي�ست هي م�سدر احلاكمّية التي تعطي القان�ن �رشعّيته. اإّنا م�سدر احلاكمّية 

ية 40. ��132 �س�رة يو�شف، الآ

��133 �سّيد قطب، يف ظالل القراآن )بريوت: دار ال�رشوق، 1971(، اجلزء 7، ال�سفحة 725.

��134 �سّيد قطب، معامل يف الطريق )بريوت: دار ال�رشوق، 1983(، ال�سفحة 119.



67

ه� اهلل. وكثريون حّتى من الباحثني امل�سلمني يخلط�ن بني مزاولة ال�سلطة وبني م�سدر 

اإّنا  والنا�س  وحده.  اهلل  ميلكه  اإّنا  احلاكمّية  حّق  ميلك�ن  ل  بجملتهم  فالنا�س  ال�سلطة. 

يزاول�ن تطبيق ما �رّشعه اهلل ب�سلطانه، اأّما ما مل ي�رّشعه اهلل فال �سلطان له ول �رشعّية، وما 

.
�135�

اأنزل اهلل به من �سلطان

وهنا، نالحظ اأّن تاأ�سي�س قطب للحاكمّية مل يكن قان�نيًّا، واإّنا اأ�ّس�ست 

على اأر�سّية �سيا�سّية مناه�سة للحكم املطلق، الذي اأنتجته الدولة ال�طنّية 

يف م�رش، وهذه احلاكمّية تختلف عن حاكمّية امل�دودي، اإذ اإّنها تنطلق 

من جذر قراآيّن، ما يحافظ على دينامّية املفه�م، ومن املمكن متابعته من 

لّيات التف�سرييّة. خالل الآ

كما اأّن �سّيد قطب مل يعتمد �سيا�سة التقريب يف املعنى، اإّنا ذهب باجّتاه 

م�قًفا  واّتخذ  الغربّية،  بالدميقراطّية  ربطه  فرف�س  للمفه�م   
ّ
الكّلي الفهم 

�سالم والدميقراطّية، وعار�س ب�سّدة  حازًما �سّد اأّي حماولة للت�فيق بني الإ

�سكالّية التي مل ي�ستطع التنّبه اإليها،  ، ولعّل الإ
ّ
�سالم باأّنه دميقراطي و�سف الإ

�ّس�س، ل تنف�سل عن التجربة  الن�ّس امل�ؤ �سالمّية الكّلّية يف  اأّن املفاهيم الإ

 
ّ
�سالمي ّمة. ف�سّيد قطب ُوِفّق يف انطالقته، التي ترى املفه�م الإ الرتاكمّية لالأ

مفه�ًما كّليًّا يختزن جمم�عة من القيم والتقاليد، وهذا ما يجعله غري قابل 

التي تق�م على  اأوغل يف ت�سنيفاته  ، ولكّنه 
ّ
الغربي للمقاي�سة مع املفه�م 

خري فا�سًدا  �سالم واجلاهلّية، واعترب هذا الأ تق�سيم حاّد بني جمم�عَتني الإ

�سالم، والذي خ�سع فيه  ومن الن�ع الذي �ساد يف جزيرة العرب قبل الإ

اإىل جاهلّيني  امل�سلمني  الذي حّ�ل  مر  الأ للط�اغيت ل خلالقهم،  النا�س 

ن�سان امل�سلم اأمام  �سالم، وبالتايل قد اأ�سبح الإ على الرغم من انتمائهم لالإ

خياَرين الت�ّجه باجّتاه اهلل واللتزام بحاكمّيته اأو متابعة الطاغ�ت. وهذا 

ّمة دينامّيتها باعتبارها اأّمة دع�ة واإ�سالح. مر يفقد الأ الأ

��135 يف ظالل القراآن، م�سدر �سابق، اجلزء 7، ال�سفحة 725.
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 ،
ّ
�سالمي الإ املجتمع  تكفري  اإنتاج  اإىل  اأّدى  يته  روؤ خالل  من  فقطب 

مر  فاملجتمعات تخرج عن اإ�سالمها عندما تتبّنى قيم الطاغ�ت، وهذا الأ

يقت�سي مقاومتها، ويف هذا ال�سدد يق�ل قطب:

احلياة  مقّ�مات  منه  تنبثق  الذي  �سل  الأ ناحية  من  جاهلّية،  يف  يعي�س  الي�م  العامل  اإّن 

ر�س، وعلى  واأنظمتها، هذه اجلاهلّية تق�م على اأ�سا�س العتداء على �سلطان اهلل يف الأ

ل�هّية، وهي احلاكمّية، اإّنها ت�سند احلاكمّية اإىل الب�رش، فتجعل بع�سهم  اأخ�ّس خ�سائ�س الأ

وىل، ولكن يف  الأ اجلاهلّية  التي عرفتها  ال�ساذجة  البدائّية  ال�س�رة  اأرباًبا، ل يف  لبع�س 

و�ساع،  والأ نظمة  والأ والق�انني  وال�رشائع  والقيم  الت�سّ�رات  َو�سع  اّدعاء حّق  �س�رة 

.
�136�

مبعزل عن منهج اهلل للحياة، وفيما مل ياأذن به اهلل

ميكن  ل  ا،  مرف��سً اأمًرا  املخالفة  واملناهج  القيم  تبّني  يرى  بالتايل، 

ّنه الرك�ن اإليه، لأ

ر�س، ول  �سالم اإذن اأن ي�سطلح مع الت�سّ�رات اجلاهلّية ال�سائدة يف الأ لي�ست وظيفة الإ

و�ساع اجلاهلّية القائمة يف كّل مكان ]...[ مل تكن هذه وظيفته ي�م جاء، ولن تك�ن  الأ

النحراف  اجلاهلّية هي  اجلاهلّية،  فاجلاهلّية هي  امل�ستقبل،  الي�م، ول يف  هذه وظيفته 

�سالم وظيفته نقل النا�س من   يف احلياة، والإ
ّ
لهي عن العب�دّية هلل وحده، وعن املنهج الإ

.
�137�

�سالم اجلاهلّية اإىل الإ

�سالم يرف�س، ّن الإ فقطب يرف�س احلل�ل اجلزئّية، لأ

و�ساع املنبثقة عن  اأن�ساف احلل�ل مع اجلاهلّية، ل من ناحية الت�سّ�ر، ول من ناحية الأ

اإ�سالم، ون�سفه  ِن�سُفه  اآخر،  اإ�سالم واإّما جاهلّية، ولي�س هناك و�سع  فاإّما  الت�سّ�ر،  هذا 

�سالم وا�سحة يف اأّن احلّق واحد، ل يتعّدد،  �سالم، وير�ساه، فنظرة الإ جاهلّية، يقبله الإ

واأّن ما عدا هذا احلّق فه� ال�سالل، وهما غري قابَلني للتلّب�س والمتزاج، واأّنه اإّما ُحكم 

.
�138�

اهلل، واإّما ُحكم اجلاهلّية

مرحلة و�سع  يعتربها  وىل  الأ خ�ان  الإ اإىل جتربة  ينظر  عندما  بالتايل، 

احلّجة على النا�س، اأّما املرحلة التي �ستبداأ معه فتق�سي تغرّي اآلّيات التحّرك 

��136 معامل يف الطريق، م�سدر �سابق، ال�سفحة 10. 

��137 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 136.

��138 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 164 و165.
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انطالًقا من قاعدة �سلبة تك�ن هي نقطة الرتكاز يف التغرّي:

كاّل واهلل: اإّن هذا الدين ل يق�م اإّل بجهد وجهاد، ول ي�سُلح اإّل بعمل وكفاح، ول بّد 

اإليه، ويرّد املغت�سبني ل�سلطان اهلل عّما  لهذا الدين من اأهل، يبذل�ن جهدهم لرّد النا�س 

قامة �رشيعة اهلل يف حياة النا�س، واإقامة النا�س عليها. ل بّد  اغت�سب�ه من هذا ال�سلطان، ولإ

نارة،  ر�ساد والإ من جهٍد باحل�سنى حني يك�ن ال�ساّل�ن اأفراًدا �ساّلني، يحتاج�ن اإىل الإ

هم عن الهدى، وتعّطل  دُّ وبالقّ�ة حني تك�ن القّ�ة الباغية يف طريق النا�س، هي التي ت�سُ

.
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دين اهلل اأن ي�جد، وتعّ�ق �رشيعة اهلل اأن تق�م

، حيث 
ّ
وحّدد �سّيد قطب من خالل ما اأورده اآلّيات التغرّي الجتماعي

لّيات الدميقراطّية ودعا اإىل حراك ع�سكرّي يف م�اجهة ال�سلطة  رف�س الآ

�سالم. و�س�اء اأكان م�قف قطب  باعتبارها متنع النا�س من بل�غ حقيقة الإ

اأّن ما تناوله ه� من �سلب  اأو   الذي عانى منه 
ّ
ناجًتا عن القمع ال�سيا�سي

خ�ان، ترّتب على كالمه واقع جديد، ظهرت معامله يف فرتات  اعتقاد الإ

خ�ان  لحقة، كما اأثار قطب يف ما تكّلم به عا�سفة من الردود حاول الإ

التخفيف من حّدتها فيما بعد.

ح�شن اله�شيبي

العاّم للجماعة  املر�سد  خ�ان على منهج �سّيد قطب، فانربى  مل ي�افق الإ

من  حكمها  واإن  حّتى  ثابتة  املجتمعات  اإ�سالمّية  اأّن  فاعترب  عليه،  بالرّد 

ولّية الدولة ولي�س  فراد ه� من م�س�ؤ �سالم، واأّن احلكم على الأ ه� �سّد الإ

اجلماعة التي هي فريق من دعاة ولي�س من ق�ساة. وذهب اله�سيبي اأبعد 

من ذلك عندما قال:

اآيات من  ت�سّمنتها  واأحكام  معاٍن  تعبرًيا عن  احلاكمّية  لفظة  ل�سنة  الأ بع�س  جرت على 

فقيل  وجّل  عّز  امل�ىل  ا�سم  اإىل  اللفظة  اُأ�سِنَدت  ثّم  ال�رشيفة.  حاديث  والأ الكرمي  القراآن 

اإّن  فقيل:  اأحكام  امل�ىل عّز وجّل  ا�سم  اإىل  ُم�سافة  اللفظة  تفّرعت عن  ثّم  حاكمّية اهلل. 

مفه�م حاكمّية اهلل كذا وكذا، ومقت�سى ذلك اأن يعتقد ال�سخ�س كذا وكذا، واأن يك�ن 

عمال، فاإن مل يعملها وعمل غريها فه� خارج عن  ا عليه اأن يق�م بكذا وكذا من الأ فر�سً

��139 يف ظالل القراآن، م�سدر �سابق، اجلزء 7، ال�سفحتان 992 و993.



70

حاكمّية اهلل تعاىل، ف��سفه كذا. ونحن على يقني اأّن لفظة احلاكمّية مل ترد باأّي اآية من 

الذكر احلكيم، ونحن يف بحثنا يف ال�سحيح من اأحاديث الر�س�ل عليه ال�سالة وال�سالم، 

مل جند فيها حديًثا قد ت�سّمن تلك اللفظة، ف�ساًل عن اإ�سافتها اإىل ا�سم امل�ىل عّز وجّل. 

والتجارب وواقع حال النا�س، يق�ل لنا اإّن اأ�سحاب الفكر والنظر والباحثني قد يلحظ�ن 

حاديث ال�رشيفة، وفكرة بارزة  يات بالقراآن الكرمي، والأ ارتباًطا بني معاين جمم�عة من الآ

فيها، في�سع�ن م�سطلًحا لتلكم املعاين. غري اأّنه ل ميّر اإّل ال�جيز من الزمن حّتى ي�ست�سهل 

النا�س امل�سطلح امل��س�ع فيتداول�نه بينهم ثّم يت�سّدق به اأنا�س: قليل منهم من قراأ الكثري 

حاديث التي كانت  يات والأ الذي كتبه الباحث�ن واملفّكرون اأ�سحاب النظر �رشًحا لالآ

�سل عندهم، وتعبرًيا عن املعاين التي لحظ�ها، واأقّل من هذا القليل من يك�ن  هي الأ

قد ا�ست�عب ما كتبه الباحث�ن واملفّكرون وا�ستطاع اأن يفهم ما اأرادوا، واأدرك حقيقة 

مراد  حقيقته  من  تعرف  تكاد  ل  وهي  بامل�سطلح  تنطق  العظمى  والغالبّية  مق�سدهم، 

ن  وا�سعيه اإّل عبارات مبهمة �سمعتها عفً�ا، هنا وهناك، اأو األقاها اإليها من قد ل ُيح�سِ

الفهم اأو يجيد النقل والتعبري. وقد ل مي�سي كثري وقت حّتى ي�ستقّل امل�سطلح بنف�سه يف 

اجلامع   
ّ
الكّلي واأّنه احلكم  اإليه،  يرجع  الذي  �سل  الأ اأّنه  اآذانهم  النا�س، ويقّر يف  اأذهان 

حاديث التي  يات والأ حكام التف�سيلّية. وين�سى النا�س اأّن الآ الذي تتفّرع عنه خمتلف الأ

�سل الذي يتعنّي الرج�ع اإليه،  ل�حظ فيها املعنى الذي و�سع امل�سطلح عن�اًنا له ه� الأ

بل قد يغيب عنهم اأّن مراد وا�سعي امل�سطلح مل يكن غري التعبري عن معان عاّمة اأرادوا 

ًة  اإبرازها، وجذب انتباه النا�س اإىل اأهّمّيتها، دون اأن يق�سدوا و�سع اأحكام فقهّية، خا�سّ

التف�سيلّية منها، وهكذا يجعل بع�س النا�س اأ�سا�ًسا ملعتقدهم م�سطلًحا مل يرد له ن�ّس من 

كتاب اهلل اأو �سّنة الر�س�ل اأ�سا�سا من كالم ب�رش غري مع�س�م، وارد عليه اخلطاأ وال�هم. 

عّم علم مبت�رش مغل�ط. لذلك كان لزاًما علينا اأن ل نتعّلق  غلب الأ علمهم مبا قاله يف الأ

بامل�سطلحات التي يق�ل بها الب�رش غري املع�س�مني واأن نت�سّبث ونل�ذ بكالم رّب العاملني 

.
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وكالم املع�س�م �سّيد املر�سلني عليه ال�سالة وال�سالم

العلم  يّتهم قطب مبحدوديّة  الن�ّس،  راأينا من خالل  فاله�سيبي، كما 

املتعّلقة مبفه�م احلاكمّية، وه�  النقا�سات  وعدم الّطالع على م�سم�ن 

ا  همًّ التدبريّي  ال�ساأن  من  تّتخذ  باعتبارها  ال�رشيعة  حلاكمّية  يقّدم  بذلك 

لها، واأبرز ما اأ�سارت اإليه ال�رشيعة يف هذا املجال وورد يف القراآن ب�سكل 

، وق�له 
وا�سح ه� ال�س�رى كما يف ق�له تعاىل: {َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم}��7�7

الطاّلبّية،  للمنّظمات   
ّ
العاملي  

ّ
�سالمي الإ الحّتاد  )الك�يت:  ق�شاة  ل  دعاة  اله�سيبي،  ��140 ح�سن 

1977(، ال�سفحتان 83 و84.

ية 38. ��141 �س�رة ال�شورى، الآ
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يات تف�سح ب�سكل وا�سح  ، فهذه الآ
عّز وجّل: {َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر}��7�7

ن�سان اأعطاه  عن كيفّية تدبري امل�سلمني اأم�ر جمتمعاتهم، فاهلل الذي خلق الإ

م�ساحًة وا�سعًة مبا يتعّلق بحياته:

واحلّق اأّن اهلل عّز وجّل قد ترك لنا كثرًيا من اأم�ر دنيانا، ُنَنّظمها ح�سبما تهدينا اإليه عق�لنا 

يف اإطار مقا�سد عاّمة، وغايات حّددها لنا �سبحانه وتعاىل، واأمرنا بتحقيقها. وب�رشط 

اأو  حرام  اأو  فر�س  اإّما  ال�رشيعة  يف  فعال  الأ اأّن  ذلك  حالًل.  ُم  ُنحرِّ اأو  حراًما  ُنِحلُّ  اأّل 

نظمة – التي تّتخذ �سكل قرار  مباح. اأّما املباحات، فاإّن للم�سلمني اأن ي�سّن�ا فيها من الأ

اأو لئحة اأو قان�ن – ما تقت�سيه احلاجة تنفيًذا لن�س��س وردت ب�رشورة حتقيق مقا�سد 

.
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عاّمة. ومن هذا القبيل ق�انني تنظيم ال�س�رى التي اأمرنا اهلل تعاىل بها

فكر  يف  تفاوًتا  يظهر  كان  واإن  اله�سيبي،  قّدمه  الذي  الرّد  وهذا 

بفكرة  يتعّلق  مبا  خ�ايّن  الإ ال�سياق  خارج  كاأّنه  قطب  وُيقّدم  خ�ان،  الإ

احلاكمّية، ولكّن اأ�سل هذه امل�ساألة مل ين�ساأ يف فرتة لحقة كما يت�سّ�ر بع�س 

الباحثني، اإّنا يع�د لتلك املرحلة التي كان ي�جد فيها ح�سن البّنا، حيث 

 والع�سكرّي، وقد يك�ن قطب يعرّب 
ّ
خ�ان بني التنظيم ال�سيا�سي تنازع الإ

عن وجهة نظر التنظيم اخلا�ّس اأو الع�سكرّي.

مالك بن نبي

انربى  واحلاكمّية،  الدميقراطّية  فكرة  اأثارته  الذي  النقا�س  اإطار  ويف 

�سالم  ال »هل يف الإ جابة عن �س�ؤ مالك بن نبي )1905-1973م( لالإ

عام  املغاربة  الطلبة  نادي  يف  األقاها  حما�رشة  يف  وذلك  دميقراطّية؟«، 

�سالم  1960، اأّكد فيها بن نبي اأّن التعاطي مع مفه�َمي الدميقراطّية والإ

ّدي اإىل ا�ستنتاج عدم وج�د عالقة بينهما من حيث  بطريقة تقليدّية قد ي�ؤ

التاريخ واجلغرافيا، بينما اإّنه من ال�سحيح اأّن الدميقراطّية يف �سلب العقيدة 

ية 159. ��142 �س�رة اآل عمران، الآ

ال�سفحة   ،)1977 �سالمّية،  الإ والن�رش  الت�زيع  دار  )القاهرة:  ق�شاة  دعاة ل  اله�سيبي،  ��143 ح�سن 

.73
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 املتعارف عليها، اإّنا 
ّ
�سالمّية، ولكّنها لي�ست دميقراطّيًة مبعناها الغربي الإ

�سالم، فمجمل   لالإ
ّ
ة تاأخذ بعني العتبار البعد امِلتافيزيقي دميقراطّية خا�سّ

ما ميكن احلديث عنه ه� دميقراطّية اجتماعّية.

�سا�س، انطلق بن نبي يف هذا امل��س�ع من ثالث زوايا  على هذا الأ

�سالمّية:  للدميقراطّية الإ
ّ
بتحليل البعد الجتماعي

نا. 1. الدميقراطّية ك�سع�ر نح� الأ

خرين. 2. الدميقراطّية ك�سع�ر نح� الآ

3. الدميقراطّية كمجم�عة من ال�رشوط الجتماعّية وال�سيا�سّية الالزمة 

لتك�ين وتنمية هذا ال�سع�ر يف الفرد.

مبعنى اأّن الدميقراطّية لي�ست عن مراحل تاريخّية اأو م�اقف �سيا�سّية، 

بالتايل   .
ّ
الجتماعي ثر  الأ ذات  النف�سّية  اخل�سائ�س  من  جمم�عة  هي  اإّنا 

، على 
ّ
الطبيعي النظام  مقت�سيات  الطبيعة ول من  لي�ست من و�سع  فهي 

خالف ما تت�سّ�ره الفل�سفة الرومانتيكّية يف عهد جان جاك رو�س�، بل 

ن�سانّيات وتقدير جديد لقيمة  هي خال�سة ثقافة معّينة وتت�يج حلركة الإ

خرين. ن�سان، تقديره لنف�سه وتقديره لالآ الإ

ثّم لفت بن نبي النظر اإىل اأّن اأ�س�ل الدميقراطّية الغربّية بعيدة وب�سيطة، 

 تكّ�ن ببطء قبل اأن يتفّجر بالتايل يف الت�رشيح 
ّ
واإىل اأّن ال�سع�ر الدميقراطي

 
ّ
الدميقراطي ال�سع�ر  اأّن  لة  املح�سّ وراأى يف  وامل�اطن.  ن�سان  الإ بحق�ق 

�س�اء يف اأوروبا اأو يف اأّي بلد اآخر ه� احلّد ال��سط بني طرَفني ميّثل كّل 

خر، النقي�س املعرّب عن نف�سّية و�سع�ر العبد امل�سكني  ا لالآ واحد منهما نقي�سً

امل�ستبّد من  امل�ستعبد  نف�سّية و�سع�ر  يعرّب عن  الذي  ناحية، والنقي�س  من 

ن�سان احلّر الذي تتمّثل فيه قيم الدميقراطّية والتزاماتها  ناحية اأخرى. والإ
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.
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 بني نافية العب�دّية ونافية ال�ستعباد
ّ
يجابي ه� احلّد الإ

وهذا الفهم الذي يق�م على مبداأ احلّريّة املنطلقة من وعي �سع�رّي، 

جعل بن نبي فريًدا يف طرحه مل��س�ع احلاكمّية اإذ جعلها منتجًة لل�اقع 

من  العلمايّن  للنم�ذج  نبي  بن  انتقاد  من  الرغم  وعلى  هذا   ،
ّ
اخلارجي

على  التاأكيد  اإىل  �سعى  اأّنه  اإّل  �سلبّيات  من  فيه  ملا  واإبرازه  الدميقراطّية 

ال�سع�ر  ينّمي  فاإّنه  ن�سان  لالإ وحتريره  ال�ستبداد  مبعار�سته  �سالم  الإ اأّن 

 
ّ
ّ اإ�سالمي

ل اإىل نظام دميقراطي مكان الت��سّ ، ولذلك فاإّن بالإ
ّ
الدميقراطي

يجمع حما�سن الدميقراطّية ويتجّنب مثالب العلمانّية.

ّكد  �سالم دميقراطّية، ن�سل اإىل ج�اب ي�ؤ ال هل يف الإ وبالع�دة اإىل �س�ؤ

 
ّ
مر ل يتعّلق ب�رشورة وج�د ن�ّس فقهي �سارة اإىل اأّن الأ هذا احل�س�ر، مع الإ

�سالم الذي ل ي�سّ�غ اأن  م�ستنبط من ال�سّنة والقراآن، بل يتعّلق بج�هر الإ

وحّريّات  بحق�ق  وي�رّشح  معنّي،  �سعب  �سيادة  يعلن  د�ست�ر  جمّرد  يعترب 

هذا ال�سعب، بل ينبغي اأن يعترب م�رشوًعا دميقراطيًّا تفرزه املمار�سة، وترى 

ن�سان امل�سلم من املجتمع الذي يك�ن حميطه بينما ي�سري  من خالله م�قع الإ

يف الطريق نح� حتقيق القيم واملثل الدميقراطّية. ويخل�س بن نبي اإىل اأّن 

�سالمّية  �سالم دميقراطّية، ل يف الزمن الذي حتجّرت فيه التقاليد الإ يف الإ

وفقدت فيه اإ�سعاعها، كما ه� �ساأنها الي�م ب�س�رة عاّمة، ولكن يف زمن 

.
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تخّلقها ونّ�ها يف املجتمع

ن�سان امل�سلم الذي يق�د  �س�س لتنمية الإ فنب نبي يف تنظريه كان ي�سع الأ

:
ّ
عملّية التغرّي الجتماعي

ن�سان حتّرك املجتمع والتاريخ، واإذا �سكن؛ �سكن املجتمع  فاإذا حتّرك الإ

��144 مالك بن نبي، تاأّمالت )بريوت: دار الفكر، 1985(، ال�سفحة 66.

 املعا�رش، 1991(، ال�سفحات 133 
ّ
��145 مالك بن نبي، الق�شايا الكربى )بريوت: دار الفكر العربي

اإىل 164. 
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ن�سانّية منذ اأن بداأ التاريخ،  والتاريخ، ذلك ما ت�سري اإليه النظرة يف تاريخ الإ

فرنى املجتمع حيًنا يزخر ب�ج�د الن�ساط، واأحياًنا نراه �ساكًنا ل يتحّرك 

ي�س�ده الك�ساد وتغمره الظلمات، وهل هذه املظاهر غري تعبري عن حركة 

.
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ن�سان اأو رك�ده الإ

العقل  به  ويق�سد   ،
ّ
العملي املنطق  خالل  من  اإّل  يتّم  ل  مر  الأ وهذا 

اأو  الفكر  �سعيد  على  �س�اء  الن�ساط  يف  الفعالّية  يج�ّسد  الذي   
ّ
التطبيقي

العمل.

وحّتى ل نبتعد عن امل��س�ع ميكننا اأن نر�سد من خالل م�اقف بن 

على  يق�م  ن�سايّن  الإ فاملجتمع  دينّية،  �سعبّية  �سيادة  اإىل  وا�سًحا  مياًل  نبي 

والذي  الزمن،  يف  يعي�س  الذي  الكائن  هذا  ّول  الأ اأ�سا�سيَّني:  عن�رَشين 

ن�سان/ ال�قت/ والرتاب، والثاين ه� العقيدة مبا هي.  يعرّب عنه بثالثّية الإ

�سَلني،  ول ميكن اأن يحدث تغرّي ج�هرّي اإّل من خالل ترابط هَذين الأ

ذلك

اأّن هذه الع�امل الثالث تتطّلب اإىل جانبها عاماًل اآخر ل غنى عنه، وه� العامل النف�سايّن، 

هذا العامل الذي ي�سطلح على ت�سميته بالعقيدة، فنحن اإذن اأمام ق�سّية وا�سحة و�س�ًحا 

العنا�رش  اأكرم  فعندنا  اأيدينا  بني  م�ج�دة  النه�سة  لتك�ن  الالزمة  ال�رشوط  اإّن  كاماًل، 

امل�ج�دة يف العامل، وعندنا اأخ�سب امل�ساحات الرتابّية وعندنا ال�ساعات الزمنّية الكافية 

.
�147�

بداع والبتكار لالإ

ويبقى اأّن على امل�سلم

�سالم وحده ه� الذي ميكن اأن يعيد امل�سلمني اإىل  �سالمّية. الإ العمل مب�جب العقيدة الإ

عنها،  ر�سالة �رشوريّة، ول غنى  العقيدة  اأّن هذه  يعتربوا  اأن  �رشيطة  العامل، ولكن  قيادة 

ولكّن العقيدة ل ميكن اأن حتّرك الطاقات اإّل بقدر ت�سخريها حلاجات اأبعد واأ�سمى واأجّل 

�سالمّية هيمنة على طاقاتنا الجتماعّية بينما  من احلياة الي�مّية، ونحن ل نرى لعقيدتنا الإ

��146 تاأّمالت، م�سدر �سابق، ال�سفحة 125.

��147 مالك بن نبي، »ح�ار مع مالك بن نبي«، يف: جمّلة ال�شبّان امل�شلمني، العدد 161 )ربيع اأّول 

1391هـ(، ال�سفحتان 16 و17.
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خرويّة  كانت يف ع�رش الر�س�ل عليه �سل�ات اهلل واأزكى �سالم، و�سيلة النجاة يف احلياة الأ

.
�148�

ا و�سيلة املجد والعّز والنه�سة يف احلياة الي�مّية واأي�سً

�سالمّية  ية جتديديّة تنظر اإىل احل�سارة الإ فمالك بن نبي ينطلق من روؤ

من  تعاين  ولكّنها   ،
ّ
العاملي احل�سارّي  النه��س  مقّ�مات  باعتبارها متلك 

اأو  �سط�ة اخلم�ل الذي اأ�سابها نتيجة عدم امل�اءمة بني الق�ل والعمل، 

 الذي يظهر من 
ّ
 التطبيقي

ّ
بني العقل املجّرد املتمّثل بالعقيدة والعقل العملي

. واحلّل ه� يف كيفّية تفعيل العالقة بني هَذين العقَلني 
ّ
خالل الفعل ال�اقعي

ال�سيادة  مفه�م  على  مر  الأ هذا  طّبقنا  واإذا  جمدية،  حل�ل  اإىل  لل��س�ل 

ن�سان مبا ه� خليفة هلل  ال�سعبّية الدينّية، نالحظ اأّن بن نبي قال ب�سيادة الإ

ن�سان عرب ما يحمل من عن�رش �سع�رّي يتمّثل  ر�س، ولكّن هذا الإ على الأ

مثل. ن�سايّن الأ يف العقيدة ي�ستطيع اأن ي�سل اإىل املجتمع الإ

��148 »ح�ار مع مالك بن نبي«، م�سدر �سابق، ال�سفحة 17. 
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الدميقراطيّة من حزيران 1967 حتّى حلظة انت�شار الثورة 

�شالميّة يف اإيران الإ

والدميقراطّية  احلاكمّية  ح�ل  النقا�سات  كانت  يتقّدم،  الزمن  كان  كّلما 

طار، ن�سطت جمم�عة من  . ويف هذا الإ
ّ
�سالمي الإ النطاق  تتطّ�ر داخل 

اجليل  ، وتزامن هذا 
ّ
احلركي �سالم  الإ الثالث من  اجليل  �سّكل�ا  املفّكرين 

مع حلظة تاريخّية غاية اخلط�رة تتمّثل يف نك�سة عام 1967 وما تركته 

من اأثر على احلياة الفكريّة، حيث عمل العديد من املفّكرين على قراءات 

اإىل  املفّكرين  من  الكثري  مال  املجال  هذا  ويف  فكارهم.  لأ ومراجعات 

�سالم، ما اأّدى اإىل نقا�ٍس جّدّي متّيز بتجديده و�سم�لّيته. الإ

ح�شن الرتابي

�سالمّية لل�سيخ ح�سن الرتابي، اإّل اأّنه مل يكتِف  على الرغم من املرجعّية الإ

اإىل �رشورة  النظرّية للجماعة، ودعا  طر  الأ بذلك، بل عمل على جتديد 

مر واإن  �سالم للمتغرّيات التي يعي�سها امل�سلم املعا�رش. وهذا الأ م�اكبة الإ

 
ّ
�سالم احلركي ية الإ �رّش اإىل تطّ�ر يف روؤ ، اإّل اأّنه ي�ؤ ّ

حدث ب�سكل تدريجي

.
ّ
ب�سكل تدريجي

وبالع�دة اإىل مفه�م ال�سيادة ال�سعبّية/ احلاكمّية/ الدميقراطّية، نالحظ 

اأّن ح�سن الرتابي اعترب منذ البدايات ال�س�رى من اأ�س�ل الدين وق�اعده 

دلّة الفرعّية من ن�س��س ال�رشع، والت�حيد يثبت  الكّلّية قبل اأن تقّرره الأ

ية التي جتعل ال�سلطة هلل، وجتعل الب�رش �س�ا�سيًة يف العب�دّية له، مّما  هذه الروؤ

 الذي يق�م على مبداأ ال�ستخالف، الذي يقت�سي 
ّ
يحّقق التحّرر ال�سيا�سي

جعل العباد �رشكاء يف ما ا�سُتخِلف�ا عليه، ميار�س�ن �سلطانهم عرب التعاون 

اإىل الغرب  مر اخلا�ّس، وهذه ال�س�رى انتقلت  واجتماع الراأي على الأ

واأنتجت  الغربّية  واملجتمعات  �سالمّية  الإ املجتمعات  بني  التما�س  نتيجة 
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الدميقراطّية. ويق�ل الرتابي عن هذا امل��س�ع كانت:

فكان   ]...[  
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
�سالمي الإ بالفقه  الّت�سال  باأثر  للدميقراطّية  التاأ�سيلّية  النظرّية 

اأ�سل العالقات ال�سيا�سّية ه�  ر�سّية وكان  اأ�سل ال�سلطة الأ جماع عند امل�سلمني ه�  الإ

مر ه� عقد البيعة  منني كما كان اأ�سل اإ�سناد ال�سلطة ل�لة الأ عهد ال�لة بني جماعة امل�ؤ

.
�149�

ال�سيا�سّية

�سالمّية اإىل الغربّية. فقال  من هنا عمل الرتابي على تقريب املفاهيم الإ

هل احلّل والعقد اأن يعمل�ا  ، وميكن لأ
�150�

برتادف احلاكمّية والدميقراطّية

�سالم بطريقة م�سابهة للنظام الربملايّن   يف الإ
ّ
على ماأ�س�سة العمل ال�سيا�سي

�سالمّية مع ظروف امل�سلمني  �ّس�سات ال�سيا�سّية الإ  عرب تكييف امل�ؤ
ّ
الغربي

ميان باأّن املجتمع امل�سلم مّر مبراحل  ال�سيا�سّية والقت�ساديّة مع �سمان الإ

.
�151�

تاريخّية خمتلفة، لكّن له احلّق اأن يبدع اأم�ره الجتماعّية

را�شد الغنو�شي

يف  بالن�سيحة  �سالمّية  الإ احلركات  اكتفاء  اإىل  الغن��سي  را�سد  دعا 

هداف �سمن الهام�س  املجتمعات التي تعي�س فيها، والعمل على حتقيق الأ

حاجات  ومعرفة   
ّ
الديني الفكر  جتديد  اإىل  وال�سعي  به،  لها  امل�سم�ح 

ن�سان امل�سلم واملطالبة  �سالمّية وامل�ساهمة باإعادة تك�ين الإ املجتمعات الإ

اإىل  ّدي  ي�ؤ قد  ال�سلطة  مع  �سادم  فكّل  والقت�ساديّة،  ن�سانّية  الإ بحق�قه 

. ويعيدنا هذا الكالم 
�152�

تفريغ املجتمع من العنا�رش القادرة على التغرّي

 الرتكيز 
ّ
�سالم احلركي اإىل ح�سن البّنا وفكرة املرحلّية، حيث يجب على الإ

��149 ح�سن الرتابي، ق�شايا الوحدة والدميقراطيّة، الدين والفّن )الدار ال�سع�دّية، 1987(، ال�سفحتان 

42 و43.

��150 م�سدر �سابق، ال�سفحة 53.

��151 ناق�س ح�سن الرتابي هذه امل��س�عات ب�سكل مف�سل يف كتابه: ال�شيا�شة واحلكم )بريوت: دار 

ال�ساقي، �2003.

العربّية،  ال�حدة  �شالميّة )بريوت: مركز درا�سات  الإ الدولة  العاّمة يف  احلّريّات  الغن��سي،  ��152 را�سد 

1993(، ال�سفحة 337.
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�سالم وه� ال�س�رى، فاإذا ح�رشت مّت الكتفاء   من الإ
ّ
على جانب اأ�سا�سي

النه��س  على  القادر  الر�سايّل  اجليل  لتاأ�سي�س  رعايتها  حتت  والعمل  بها 

ّمة اإىل مرحلة التمكني. ونقل الأ

الغن��سي خط�ًة على الرتابي، حيث وازى بني  من هنا، تقّدم را�سد 

�سالمّية والدميقراطّية الغربّية، من خالل اعتناقه مفه�م احلّريّة  ال�س�رى الإ

�ّس�س  والتحّرر الفكرّي يف �سياقات اإ�سالمّية معا�رشة. فال�سعب ه� الذي ي�ؤ

�ّس�س ما يريد من اأحزاب حّتى  املجتمع ومن حّقه اأن يختار ما ي�ساء، وي�ؤ

واإن   
ّ
�سالمي الإ املجتمع  »اإّن  ويق�ل:   ،

�153�
�سالم بالإ ملتزمًة  تكن  مل  ل� 

جنا�س، يتمّتع فيه  يكن جمتمًعا عقائديًّا فه� جمتمع مفت�ح لكّل العقائد والأ

.
�154�

اجلميع بحق�ق امل�اطنة اأو بعقد الذّمة اأي امل�اطنة واجلن�سّية«

ال�س�رى والدميقراطّية على  ترادًفا بني  الفهم  نالحظ من خالل هذا 

لل�سعب ومينح املحك�مني احلّق  ال�سلطة   يجعل 
ّ
�سيا�سي اأّنها نظام  اعتبار 

القت�ساء  وعند  عليهم  وال�سغط  فيهم  التاأثري  ويف  حّكامهم  اختيار  يف 

ّ اإىل اآخر ولكّنها تلتقي 
تغيريهم عرب اآلّيات قد تختلف من نظام دميقراطي

عند اآلّية النتخاب احلّر. وبالتايل، يحّقق هذا النظام التداول على ال�سلطة 

وتك�ين  كالتعبري  عاّمة،  حّريّات  للنا�س  وي�سمن  القرتاع  �سناديق  عرب 

اآلّية  فالدميقراطّية  وبالتايل  الق�ساء.  ا�ستقالل  ي�سمن  كما  حزاب،  الأ

 وحتّقق جملًة من امل�سامني 
ّ
ت�سمن لل�سعب �سيادته على النظام ال�سيا�سي

اجل�ر  �سّد  النا�س  ن  احلّرّيات وحت�سّ احلق�ق وحتمي  ت�س�ن  التي  والقيم 

وال�ستبداد.

ّنه ينظر اإىل الدميقراطّية كاأمر  ويف هذا الكالم الكثري من التب�سيط، لأ

– كاآلّية، وه� ينطلق من خالل ال�قائع  اآخر  – اأو مبعًنى  يتعّلق مبمار�سة 

�سباب التي دفعته اإىل  ال�سّيقة ليقيم عليها حكًما. وهذا ما نالحظه يف الأ

��153 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 47 و48.

��154 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 55 و56.
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تبّني هذا امل�قف، حيث يق�ل بهذا اخل�س��س:

 جاء من الغرب الذي ل يرج� 
ّ
ّنها م�سطلح اأجنبي يت�ّج�س بع�س النا�س من الدميقراطّية لأ

منه البع�س خرًيا وقد اأتانا م�ستعمًرا. هذا مع اأّن ديننا لي�س فيه ما مينعنا من اأن ناأخذ بكّل 

خري اأقّره العقل واأثبتت التجربة جدواه. ولعّل من اأ�سباب رف�س البع�س للدميقراطّية اأّننا 

ّول،  ورثنا ال�ستبداد كابًرا عن كابر لزمن ط�يل. فدولة ال�س�رى غابت منذ القرن الأ

وابتلينا بالتقليد – وه� �سكل من اأ�سكال ال�ستبداد – يف جمال الفقه والرتبية يف اأزمان �ساد 

فيها الت�سّ�ف الذي يلغي اإرادة النا�س. فاأ�سبحنا بذلك جمتمًعا ينتج ال�ستبداد ويتحّرك يف 

اإطاره. فلّما انفتحت الن�افذ وجاء اله�اء مل ن�ستطع اأن نتعاي�س مع الفكر احلديث وبادرنا 

برف�سه. ول اأدّل على ذلك مّما ح�سل يف اأفغان�ستان على �سبيل املثال. لقد دّمر البلد على 

ال�سعب  اإىل  كاآلّيات حل�سم خالفاتهم ورجع�ا  الدميقراطّية  على  اّتفق�ا  ل�  يد جماهدين 

.
�155�

فغاين واحتكم�ا اإليه ملا حدثت املاأ�ساة وملا �سفكت الدماء وخربت الديار الأ

باجّتاه احلقل  املتعّلقة، ويذهب  �سكالّية  اأ�سل الإ فالغن��سي يهرب من 

اإّنا  بالفرع،  تتعّلق  ل  امل�سكلة  اأ�سل  باأّن  التنّبه  دون  بنيانه،  عليه  ليقيم 

م�ر التي  �سل املتمّثل ب�سكل الدولة املتبّناة، فاأ�سل احلاكمّية ه� من الأ بالأ

بالدولة، هي  يت�افق عليها اجلميع ولكّن ماهّية هذه احلاكمّية وعالقتها 

نقطة الختالف.

يو�شف القر�شاوي

بني  التقارب  هذا  خ�انّية  الإ ية  الروؤ من  القريب�ن  �سالمّي�ن  الإ يرّبر  حّتى 

ا على  فتاء ردًّ �سالم والدميقراطّية، ذهب ي��سف القر�ساوي اإىل حّد الإ الإ

ال عن م�رشوعّية الدميقراطّية: �س�ؤ

الغريب اأّن بع�س النا�س يحكم على الدميقراطّية باأّنها منكر �رشاح، اأو كفر ب�اح، وه� 

ال�س�رة  النظر عن  بغ�ّس  لبابها،  اإىل  اإىل ج�هرها وتخُل�س  تنفذ  يعرفها معرفًة جّيدًة  مل 

اأجلها  من  تكافح  والتي  العامل،  �سع�ب  بها  تنادي  التي  الدميقراطّية  فهل  والعن�ان. 

جماهري غفرية يف ال�رشق والغرب، والتي و�سلت اإليها بع�س ال�سع�ب بعد �رشاع مرير 

لكبح جماح احلكم  املقب�لة  ال��سيلة  �سالمّيني  الإ فيها كثري من  يرى  والتي  الطغاة،  مع 

��155 امل�سدر نف�سه.
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هذه  هل  امل�سلمة،  �سع�بنا  به  ابتليت  الذي   
ّ
ال�سيا�سي الت�سّلط  اأظافر  وتقليم  الفردّي، 

.
�156�

الدميقراطّية منكر اأو كفر يرّدد بع�س ال�سطحّيني املتعّجلني

بني  وربطه  للطاغ�ت  رف�سه  عرب   
ّ
دميقراطي ملجتمع  اأ�ّس�س  �سالم  فالإ

ولّية  م�س�ؤ للجبابرة وحتميلهم  املطيعة  لل�سع�ب  وذّمه  والف�ساد،  الطغيان 

القر�ساوي  العادل، ويق�ل  اإىل احلكم  �سالم دعا  بالتايل فالإ هذا ال�لء، 

يف هذا املجال:

�سيل اأن يحا�سب  ّمة اأو اأجري عندها، ومن حّق الأ �سالم وكيل عن الأ اإّن احلاكم يف نظر الإ

ا اإذا اأخّل مب�جباتها. فلي�س احلاكم يف  ال�كيل اأو ي�سحب منه ال�كالة اإن �ساء، وخ�س��سً

�سالم �سلطًة مع�س�مًة، بل ه� ب�رش ي�سيب ويخطىء، ويعدل ويج�ر، ومن حّق عاّمة  الإ

.
�157�

م�ه اإذا اع�ّج امل�سلمني اأن ي�سّددوه اإذا اأخطاأ، ويق�ِّ

احلاكمّية  رف�س  على  عمل  بل  امل�قف.  بهذا  التّيار  هذا  يكتِف  ومل 

 يف اإطار احلركة 
ّ
�سالمي م�ر امل�ستحدثة على امل�ست�ى الإ واعتبارها من الأ

�سالمّية بغر�س اإيجاد قيمة عليا تتحّرك اجلماهري باجّتاهها. فظهرت فكرة  الإ

على امل�دودي، وتطّ�رت يف م�رش  احلاكمّية يف باك�ستان على يد اأبي الأ

�سالم مل يحتِ� يف طّياته على فكرة احلاكمّية،  ، فالإ
�158�

على يد �سّيد قطب

َا  مر ومل ي�سَع اإليه، وهذا ما يدّل عليه ق�له تعاىل: {إِنَّ  مل يبا�رش هذا الأ
ّ
والنبي

َمَها َولَُه ُكلُّ َشْيٍء َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُْسلِِمنَي *  َِّذي َحرَّ ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذهِ الَْبْلَدةِ ال
 ،

اْلُنِذِرين}��715 ِمَن  َأنَا  َا  إِنَّ َفُقْل  َوَمن َضلَّ  لَِنْفِسِه  يَْهَتِدي  َا  َفِإنَّ اْهَتَدى  َفَمِن  الُْقْرآَن  َأتُْلَو  َوَأْن 
 دور ترب�ّي قائم على تالوة القراآن، وتالوة اآياته وتعليمها، وتربية 

ّ
فللنبي

النا�س وتق�مي �سل�كهم، وحّتى ممار�سة ما يعترب ت�رّشفات �سيا�سّية كان يتّم 

ال�سفحة   ،)1997 ال�رشوق،  دار  )القاهرة:  �شالم  الإ يف  الدولة  فقه  من  القر�ساوي،  ��156 ي��سف 

.130

��157 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 136.

، 1996(، ال�سفحة 29.
ّ
�سالمي  للفكر الإ

ّ
��158 طه جابر العل�اين، حاكميّة القراآن )املعهد العاملي

يتان 91 و92. ��159 �س�رة النمل، الآ
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الفارق  ه�  وهذا  �سلط�ّية،  منطلقات  اأو  وتعليمّية  ترب�ّية  منطلقات  من 

.
�160�

 بني حكم النبّ�ة وحكم ما �س�اها
ّ
�سا�سي الأ

طه جابر العلواين

دعا العل�اين اإىل حاكمّية القراآن مبعنى اأن

وًل عن متطّلبات وم�ستلزمات القراآن الكرمي وت�فري �سائر ال�سمانات  ن�سان م�س�ؤ يك�ن الإ

مانة والهدى، فه� مطالب  التي تقت�سيها القيم العاّمة امل�سرتكة بني الب�رش، قيم العدل والأ

باأن يقراأ هذا القراآن قراءًة منهجّيًة تق�م على قراءته، وقراءة الك�ن معه يف منهج يجمع 

خر، ففي ال�قت الذي  بينهما يف قراءة جامعة م�ّحدة ل ينف�سل فيها اأّي منهما عن الآ

يق�م فيه بالتالوة والتدّبر والتاأّمل، يق�م فيه كذلك باملالحظة والتتّبع والتاأّمل وال�ستقراء 

ل عليه من امل�سدَرين ال�حي  اد باجلمع بني ما يتح�سّ ل�سنن الك�ن، ويق�م العقل والف�ؤ

.
�161�

املقروء والك�ن املن�س�ر ويدمج بينهما

وتهدف هذه املنهجّية اإىل ا�ستخال�س »النتائج منهما ب�سكل من�سبط، 

ن�سان  فت�ستكمل الق�انني ال�سابطة للحياة والق�اعد املنهجّية التي ميكن لالإ

، يف �سبيل اخلروج »من دائرة التناق�سات والثنائّيات 
�162�

اأن يهتدي بها«

التي  املب�سرتة  القراءات  املنفردة،  القراءات  تلك  عن  الناجمة  املت�سارعة 

.
�163�

جتعله ممّزًقا بني الثنائّيات«

ّمة بكّل  ويتابع العل�اين اأّن هذه احلاكمّية التي يتكّلم عنها، ت�سمل الأ

.
ّ
لهي مكّ�ناتها، بالتايل ل جمال للت�سّلط فيها، ول و�سيطة با�سم احلكم الإ

املتعّلقة  واجلماعة  ال�سنة  اأهل  عند   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  م�ازاة  ويف  هذا، 

مبفه�م الدولة، ظهرت العديد من النظرّيات ال�سيعّية املتعّلقة باحلاكمّية، 

ال�سهيد حمّمد باقر ال�سدر،  ال�سّيد  النظريّات جندها عند  اأبرز تلك  ولعّل 

��160 حاكميّة القراآن، م�سدر �سابق، ال�سفحة 25.

��161 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة25.

��162 امل�سدر نف�سه.

��163 امل�سدر نف�سه.
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وال�سّيد حمّمد ح�سني ف�سل اهلل وال�سيخ حمّمد ج�اد مغنية وال�سيخ حمّمد 

مهدي �سم�س الدين.

ال�شيّد حمّمد باقر ال�شدر

�سالم،  ينطلق ال�سّيد ال�سهيد حمّمد باقر ال�سدر من حتليل فكرة الدولة يف الإ

جبارّي ونظريّة   الإ
ّ
لهي فريف�س »نظرّية القّ�ة والتغّلب ونظريّة التف�ي�س الإ

، ويعلن اإميانه باأّن 
�164�

 ونظرّية تطّ�ر الدولة عن العائلة«
ّ
العقد الجتماعي

الدولة ظاهرة نب�ّية، وهي ت�سعيد للعمل النب�ّي الذي بداأ يف مرحلة معّينة 

بالتايل  ملاهّيته،  ت�ستجيب  للدين،  م�ساوقة  هي  لذلك  الب�رشيّة،  حياة  من 

ل ميكن ف�سلها عن م�سدريّتها. من هنا، ل ميكن احلديث عن حاكمّية 

املطلقة يف  ال�سلطة  الذي ميتلك  ّن احلاكمّية هلل عّز وجّل  فيها، لأ مطلقة 

ن�سان، ة والعاّمة لالإ ون احلياة اخلا�سّ جميع �س�ؤ

نبياء ومار�س�ها يف معركتهم من اأجل  وهذه احلقيقة الكربى تعترب اأعظم ث�رة �سّنها الأ

ن�سان  ن�سان حّر ول �سيادة لإ ن�سان. وتعني هذه احلقيقة اأّن الإ ن�سان من عب�دّية الإ حترير الإ

 
ّ
ّي جمم�عة ب�رشيّة عليه واإّنا ال�سيادة هلل وحده، وبهذا ي��سع حّد نهائي اآخر اأو لطبقة اأو لأ

.
�165�

ن�سان ن�سان على الإ لكّل األ�ان التحّكم واأ�سكال ال�ستغالل و�سيطرة الإ

هذا، وقد اأناب اهلل اجلماعة الب�رشيّة يف احلكم وقيادة الك�ن. وعلى 

�سا�س تق�م ال�سيادة ال�سعبّية التي متتاز باأ�س�لها الدينّية. هذا الأ

اإىل  تق�سم  ال�سيادة  اأّن  نالحظ  اأن  ميكن  ال�سابق،  الكالم  من  انطالًقا 

�سيادة  هي  واعتباريّة  وجّل،  عّز  اهلل  �سيادة  يف  تتمّثل  حقيقّية  ق�سَمني: 

�ّس�ًسا لكّل نظريّة  ن�سان، ويجعلها عن�رًشا م�ؤ وىل يقّر بها الإ ال�سعب. والأ

�ّس�س للم�رشوعّيات.  ن�سايّن ومفاعيله، اأي اإّنها ت�ؤ اأو فهم حلقيقة ال�ج�د الإ

ن�سان  اأّما الثانية فهي عبارة عن جملة من ال�سالحّيات التي اأناب اهلل الإ

وىل متتلك امل�رشوعّية، اأّما اإذا اكتفت بذاتها  القيام بها، وهي عندما تلتزم الأ

�شالم يقود احلياة )بريوت: دار التعارف(، ال�سفحة 17. ��164 حمّمد باقر ال�سدر، الإ

��165 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 9.
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قد تك�ن �رشعّيًة ولكّنها ل متتلك امل�رشوعّية ملخالفتها ج�هر النظام الذي 

�ّس�س على اأر�سّيته الدول. يجب اأن ت�ؤ

عرب  كمالته،  اإىل  ن�سان  الإ لنقل  قاعدًة  الدولة  راأى  ال�سدر  فال�سهيد 

ن�سان اإىل مرحلة اخلالفة هلل، واإقامة دولة الف�سيلة والعدل على  اإي�سال الإ

ر�س من خالل اختيار اهلل مثاًل اأعلى والتخّلق باأخالقه و�سفاته، من  الأ

هنا حّدد لها مهّمَتني:

حكام ال�رشعّية الثابتة. 1. تنفيذ الأ

الفراغ  مناطق  يف  ًة  خا�سّ البالد  دارة  لإ املنا�سبة  الق�انني  ت�رشيع   .2

.
ّ
الت�رشيعي

من  لديه  الدولة  نظريّة  ب  يقرِّ الدولة  ملاهّية  وتق�سيمه  ال�سّيد  وكالم 

، حيث مل تعد الدولة �سكاًل ملزًما ميكن احلديث عنه 
ّ
الجتماع ال�سيا�سي

ًة اأّن التاأ�سي�س  مبعزل عن النظرّية احلاكمة عليه واختيارات املجتمع له، خا�سّ

يات الداّلة عليها يف القراآن  لهذه النظريّة جاء من فكرة ال�ستخالف، والآ

ْرِض َواْلَِباِل َفَأَبنْيَ َأن  َماَواِت َواأْلَ َمانََة َعَلى السَّ َّا َعَرْضَنا اأْلَ الكرمي، كما يف ق�له: {إِن

ية ت�سري  ، وهذه الآ
َُّه َكاَن َظُلوماًا َجُهولاً}�))�7 يَْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اْلِنَساُن إِن

مر على  لهّية، واإذا ُطِبّق هذا الأ مانة الإ اإىل الختيار احلّر للنا�س يف تقّبل الأ

 من واجبات 
ّ
م�ست�ى الدولة، نرى ال�سّيد يعتقد باأّن اإقامة النظام ال�سيا�سي

ا. ّمة اأي�سً ّمة، واملرجعّية ال�ساهدة يتّم انتخابها من الأ الأ

 
ّ
دميقراطي نظام  عن  يتحّدث  ل  ال�سهيد  ال�سّيد  اأّن  نالحظ  وهكذا، 

ّن  لأ ذلك  الدينّية،  ال�سعبّية  ال�سيادة  نظرّية  يقّدم  اإّنا   ، ّ
الغربي الن�سق  على 

ال�سلطة  عن  كرثّية  الأ اإق�ساء  اإىل  اأّدت   
ّ
الغربي فهمها  يف  الدميقراطّية 

وو�سعتها بني يَدي القادرين على ا�ستح�اذها من اأ�سحاب راأ�س املال. 

وهذا ما ي��سحه يف حتليله مل�ساألة بروز الدميقراطّية الغربّية:

َرت  مر تفاقم وا�ستّد حني برزت امل�ساألة القت�سادّية يف هذا النظام بعد ذلك، فُقرِّ اإّن الأ

احلّريّة القت�ساديّة على النح� الذي عر�سناه �سابًقا واأجازت خمتلف اأ�ساليب الرثاء واأل�انه 

ية 72. حزاب، الآ ��166 �س�رة الأ
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اأفراد  قّلّية من  مهما كان فاح�ًسا ]...[ فانك�سف امليدان عن ثراء فاح�س من جانب الأ

نتاج احلديث وزّودتهم احلّرّيات الراأ�سمالّية غري  اأتاحت لهم فر�س و�سائل الإ ّمة مّما  الأ

املحدودة ب�سمانات كافية ل�ستثمارها وا�ستغاللها اإىل اأبعد حّد والق�ساء بها على كثري 

لة البخاريّة �سناعتها وزعزعت حياتها، ومل جتد �سبياًل  ّمة التي اكت�سحت الآ من فئات الأ

القت�ساديّة  باحلّريّة  ال�سناعات احلديثة م�سّلحني  اأرباب  دام  ما  التّيار  لل�سم�د يف وجه 

وبحق�ق واحلّرّيات املقّد�سة كّلها وهكذا خال امليدان، اإّل من تلك ال�سف�ة من اأرباب 

املنخف�س  العاّم  امل�ست�ى  اإىل  واقرتبت  ال��سطى،  الفئة  وت�ساءلت  نتاج  والإ ال�سناعة 

كرثّية املحّطمة، حتت رحمة تلك ال�سف�ة التي ل تفّكر ول حت�سب اإّل  و�سارت هذه الأ

.
�167�

على الطريقة الدميقراطّية الراأ�سمالّية

اإعادة  من  بّد  ل  حّر،  جمتمع  عن  نتحّدث  اأن  نريد  عندما  بالتايل، 

م�قعها  يف  ال�سيادة  وجنعل  واملجتمع،  والدولة  للنظام  ية  الروؤ ت�س�يب 

ن�سان هلل عّز وجّل، ثّم تع�د لتعطي  ال�سحيح حيث تبداأ باإقرار عب�دّية الإ

ن�سان حّرّيته احلقيقّية، الإ

له: فّكر كما يحل� لك - كما  ُيقال  اأن  ن�سان  الإ التفكري احلّر لدى  لتك�ين  فال يكفي 

ح�سابها،  على  يك�ن  �س�ف  احلّرّية  يف  الت��ّسع  هذا  ّن  لأ  - الغربّية  احل�سارة  �سنعت 

ب  حيان اإىل األ�ان من العب�ديّة الفكريّة تتمّثل يف التقليد والتع�سّ ّدي يف كثري من الأ وي�ؤ

ن�سان  ن�ساء الفكر احلّر اأن ُين�ساأ يف الإ �سالم لإ وتقدي�س اخلرافات، بل ل بد يف راأي الإ

من بعقيدة ما مل  العقل ال�ستدليّل اأو الربهايّن الذي ل يتقّبل فكره دون متحي�س، ول ي�ؤ

ن�سان من  الفكرّية، وع�ساًما لالإ للحّرّية  ال�عي �سماًنا  ليك�ن هذا  حت�سل على برهان، 

.
�168�

ب اأو خرافة التفريط بها بدافٍع من تقليد اأو تع�سّ

ن�سان مبا يحمله من اأفكار وثقة بها، جتعله  فاحلّريّة هي نتيجة وعي الإ

ن�سانّية  الإ احل�سارة  �سياق  دورها يف  وفهم  لهّية  الإ اخلالفة  ّهاًل حلمل  م�ؤ

م�ر التالية: وذلك عرب الأ

1. اهلل �سبحانه وتعاىل ه� م�سدر ال�سيادة وال�سلطات جميًعا، مّما يعني 

 لكّل األ�ان التحّكم واأ�سكال 
ّ
ن�سان حّر، »وبهذا ي��سع حّد نهائي اأّن الإ

��167 حمّمد باقر ال�سدر، فل�شفتنا )بريوت: دار التعارف(، ال�سفحة 12.

، 2004(، ال�سفحة 98.
ّ
�سالمي �ّس�سة دار الكتاب الإ ��168 حمّمد باقر ال�سدر، املدر�شة القراآنيّة )م�ؤ
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.
�169�

ن�سان« ن�سان على الإ ال�ستغالل و�سيطرة الإ

�سالمّية هي م�سدر الت�رشيع، وذلك على النح� التايل: 2. ال�رشيعة الإ

 مطلق تعترب – بقدر 
ّ
2.اأ. اأحكامها الت�رشيعّية الثابتة ب��س�ح فقهي

ن�ّس  �س�اء  الد�ست�ر،  من  ثابًتا  – جزًءا  الجتماعّية  باحلياة  �سلتها 

عليه �رشيًحا يف وثيقة الد�ست�ر اأو ل.

2.ب. اأّن اأّي م�قف لل�رشيعة يحت�ي على اأكرث من اجتهاد يعترب 

ويظّل  د�ست�ريًّا،  امل�رشوع  الجتهاد  من  املتعّددة  البدائل  نطاق 

التي  الت�رشيعّية  ال�سلطة  اإىل  البدائل م�ك�ًل  املعنّي من هذه  البديل 

ّمة على �س�ء امل�سلحة العاّمة. متار�سها الأ

، يك�ن لل�سلطة الت�رشيعّية التي 
ّ
2.ج. يف جمالت الفراغ الت�رشيعي

ّمة اأن ت�سّن من الق�انني ما تراه �ساحًلا على اأن ل يتعار�س  متّثل الأ

مع الد�ست�ر، وت�سمل هذه املنطقة كّل احلالت التي تركت ال�رشيعة 

فيها للمكّلف اختيار اّتخاذ امل�قف، فاإّن من حّق ال�سلطة الت�رشيعّية 

اأن تفر�س عليه م�قًفا معّيًنا وفًقا ملا تقّدره من امل�سالح العاّمة؛ على 

.
�170�

اأن ل يتعار�س مع الد�ست�ر

اُأ�سِنَدت ممار�ستهما  التنفيذّية قد  2.د. ال�سلطة الت�رشيعّية وال�سلطة 

ّمة، وهي �ساحبة احلّق يف ممار�سة هاَتني ال�سلطَتني بالطريقة  اإىل الأ

التي يعّينها الد�ست�ر، وهذا احلّق حّق ا�ستخالف ورعاية م�ستمّد 

ّمة   وه� اهلل تعاىل، »وبهذا ترتفع الأ
ّ
من م�سدر ال�سلطات احلقيقي

ّنها تدرك  ولّية؛ لأ – وهي متار�س ال�سلطة– اإىل قّمة �سع�رها بامل�س�ؤ
.

�171�
ر�س« باأّنها تت�رّشف ب��سفها خليفة هلل يف الأ

��169 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 19.

 لل�سهيد ال�سدر(، ال�سفحة 19.
ّ
متر العاملي �شالم يقود احلياة )امل�ؤ ��170 حمّمد باقر ال�سدر، الإ

��171 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 20.
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وعلى هذه اخللفّية، ت�سبح ال�سيادة �سيادًة �سعبّيًة دينّية، تق�م من خاللها 

م�ر التالية: ّمة بالأ الأ

1. تنتخب رئي�س ال�سلطة التنفيذيّة بعد اأن يتّم تر�سيحه من املرجعّية.

2. تنتخب ب�سكل مبا�رش جمل�س اأهل احلّل والعقد، الذي يقّر احلك�مة، 

 ،
ّ
ويختار البدائل من الجتهادات املطروحة، وميالأ منطقة الفراغ الت�رشيعي

وي�رشف على �سري تطبيق الد�ست�ر ومراقبة ال�سلطة التنفيذيّة.

ال�شيخ حمّمد مهدي �شم�س الدين

ّويّل ملاهّية  ل يبتعد ال�سيخ حمّمد مهدي �سم�س الدين كثرًيا يف تنظريه الأ

�سالم، فه� يرى الدولة من خالل الدور الذي تق�م به. الدولة يف الإ

ّن الدوافع التي ق�ست  اإّننا ل ننظر اإىل الدولة على اأّنها كائن يالزمه ال�رّش مالزمًة تاّمًة؛ لأ

دوات  الأ اأداًة كغريها من  اإذن ل تخرج عن ك�نها  باإقامتها دوافع خري وح�سنة، فهي 

.
�172�

يت�ّقف اخلري اأو ال�رّش منها على كيفّية ا�ستعمالها

ن�سانّية وف�ّس  فالدولة بذاتها كيان معن�ّي، يعمل على تنظيم العالقات الإ

نقاط ا�ستباكها، لذا فهي �رشوريّة. ومثار احلديث لديه ه� مدى م�رشوعّية 

�سالم كمرجعّية لها. ًة عندما تتبّنى الإ الدولة وماهّية حاكمها خا�سّ

وهنا، يبداأ الفرتاق بني ال�سيخ حمّمد مهدي �سم�س الدين وال�سّيد ال�سهيد 

حمّمد باقر ال�سدر، فعلى الرغم من اّتفاقهما على اأ�سل ال�سيادة املتمّثلة باهلل 

ئّمة عليهم ال�سالم، اإّل اأّنه   �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم والأ
ّ
عّز وجّل ومنه للنبي

ّمة، ويق�ل يف ذلك: يعترب اأّن ال�لية بعدهما قد عادت اإىل الأ

انتظام  عليها  يت�ّقف  التي  م�ر  الأ  – غالًبا   – احل�سبة(  )م�رد  به  فاملراد  مقامنا،  اأّما يف 

حياة اجلماعة واملجتمع؛ بحيث يعّم اأثرها اإذا ُوِجَدت، ويعّم �رشر فقدانها، ومل يت�ّجه 

�ّس�سة الدولّية  �شالم، الطبعة 7 )بريوت: امل�ؤ دارة يف الإ ��172 حمّمد مهدي �سم�س الدين، نظام احلكم والإ

للدرا�سات، 2000(، ال�سفحة 40.
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ّهل  التكليف بها اإىل �سخ�س معنّي، اأو جماعة معيّنة، واإّنا ُكّلف بها كّل قادر عليها، م�ؤ

ّهل�ن ل�جب اإعدادهم وتاأهيلهم من باب احل�سبة  مر. ول� ُفِقد القادرون وامل�ؤ لها من الأ

.
�173�

ومن باب وج�ب حفظ النظام

ويتابع قائاًل:

وهذه ال�لية للمجتمع على نف�سه، يف اأم�ر احل�سبة ثابتة للمجتمع بال�ستقالل يف اأ�سل 

ولي�ست  ال�ليات،  �سائر  وعر�س  م�ازة  يف  م�اردها،  معظم  يف  ثابتة  وهي  ال�رشع، 

متفّرعًة عن ولية الفقيه، واإن كان كالم الفقهاء عنها ي�هم ذلك. ولكن بالتاأّمل يف م�رد 

واملجن�ن،  ال�سغري،  حكم  م�رد  يف  فيها  يبحث�ن  اإّنهم  حيث  الت�ّهم؛  يرتفع  كالمهم 

والغائب، وامليت، الذين ل ويّل لهم، وللفقيه ولية يف اجلملة يف هذه امل�ارد. في�هم 

م�ر احل�سبّية متفّرعة عن ولية الفقيه.  منني وف�ّساقهم على الأ كالمهم اأّن ولية عدول امل�ؤ

ّهلني من عدول  خرى العاّمة تثبت ولية احل�سبة لكّل القادرين امل�ؤ واإّل ففي امل�ارد الأ

.
�174�

ّهلني من الف�ّساق منني، ومع فقدهم اأو عدم كفايتهم، للقادرين وامل�ؤ امل�ؤ

�سالم كما ه� عند ال�سيخ  وهنا نالحظ اأّن مفه�م الدولة حمايد يف الإ

بالتايل  عاّمة.  ب�س�رة  الدولة  مفاهيم  عن  يفرتق  ل  وه�  الدين،  �سم�س 

ية دينّية تعتمد التعّددّية يف العنا�رش  قامة روؤ فالطرح الذي يقّدمه حماولة لإ

عراق امل�سلمة جميًعا  ق�ام والأ �ّس�سة لها، مّما يف�سح يف املجال جلمع الأ امل�ؤ

هذا  ويف  املذهبّية.  الختالفات  من  واحلّد  �سالمّية  الإ الدولة  ل�اء  حتت 

املجال، يدع� ال�سيعة للتاأقلم يف البلدان التي يعي�س�ن فيها �رشط احلفاظ 

على من امل�سالح، وحفظ ديننا، حفظ  على »الكرامة، مبا يت�سّمن احلّد الأ

مكان يف ظّل ال�رشوط القائمة  فهمنا وحّرّية �سل�كنا، حّرّية ممار�ستنا بقدر الإ

. فال�سيخ حمّمد مهدي �سم�س الدين يدع� اإىل 
�175�

فعاًل يف املنطقة والعامل«

�سيادة �سعبّية مبعنى الدميقراطّية حيث يت�ساوى اجلميع يف املجتمع.

��173 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 442.

��174 امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان 442 و443.

 
ّ
 ال�سيعي

ّ
�سالمي �شالميّة )بريوت: املجل�س الإ ّمة والدولة واحلركة الإ ��175 حمّمد مهدي �سم�س الدين، الأ

على، 1994(، ال�سفحة 173. الأ
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ال�شيخ حمّمد جواد مغنيّة

ينظر ال�سيخ حمّمد ج�اد ُمغنّية اإىل الدولة باعتبارها �رشورًة حلفظ النظام 

من  وهي   .
�176�

اأخرى جهة  من  العدالة  وتطبيق  جهة،  من  من  والأ

بني  فيها  متايز  ي�جد  ول   ،
ّ
ال�سيا�سي لالجتماع  اخلا�سعة  امل��س�عات 

اإعالنها  مبجّرد  اإ�سالمّيًة  ت�سبح  ل  معه  فالدولة   .
ّ
اإ�سالمي وغري   

ّ
اإ�سالمي

ّن  لأ وذلك  لها؛  اأ�سا�سيًّا  وقان�ًنا  د�ست�ًرا  النب�يّة  وال�سّنة  القراآن  اعتماد 

ن�ّس.  فيها  يرد  مل  اجتماعّية  اأو  اإدارّية حم�سة،  طبيعة  له  الدولة  العمل يف 

املجتمع  م�سالح  عن  وتعرّب  بال�سعبّية،  تتمّيز  اأن  بّد  ل  فال�سيادة  بالتايل 

وت�اكب الع�رش حّتى تك�ن ع�رشيًّة.

ال�شيّد حمّمد ح�شني ف�شل اهلل

ويف ح�ار ط�يل اأجراه حمّمد عبد اجلّبار مع ال�سّيد حمّمد ح�سني ف�سل اهلل، 

�شالمّي، اأبدى العاّلمة ف�سل  و�سدر يف كتاب بعن�ان امل�رضوع احل�شارّي الإ

اهلل حتّفظه على املفرد-امل�سطلح، وذكر اأّنه عندما يتحّدث عن الدميقراطّية 

يق�سد »�سّد ال�ستبداد« اأي »اأّننا مع الدميقراطّية مبعنى اأّننا �سّد ال�ستبداد 

�سالمّية«.  لكّننا ل ن�ستطيع اأن نلتزم بكّل نتائجها على م�ست�ى الق�سايا الإ

وي�سيف يف مكان اآخر:

اإّننا كاإ�سالمّيني ل نعترب اأّن الدميقراطّية هي اخلّط الذي يعطي ال�رشعّية للق�سايا املطروحة 

ّننا نعترب اأّن النا�س ل  يف حياة النا�س ول �سّيما اإذا كانت هذه الق�سايا تّت�سل بالت�رشيع لأ

.
�177�

دخل لهم يف م�ساألة الت�رشيع

ال�سفحة  للماليني(،  العلم  دار  )بريوت:  �شالميّة  الإ والدولة  اخلميني  مغنّية،  ج�اد  حمّمد  ��176 انظر، 

.67

العارف،  �ّس�سة  م�ؤ )بريوت:   1 الطبعة  �شالمّي،  الإ احل�شارّي  امل�رضوع  اهلل،  ف�سل  ح�سني  ��177 حمّمد 

1991(، ال�سفحتان 125 و126.
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يعّزز  كمفه�م  الدميقراطّية  يرف�س  ل  اهلل  ف�سل  ال�سّيد  اأّن  نالحظ 

احلّرّية �سّد ال�ستبداد، لكّنه يرف�سها اإذا جتاوزت حّدها واأخذت تتدّخل 

. فال�سّيد ف�سل اهلل يريد اأن 
ّ
مبعتقدات الفرد واإميانه وق�سايا الت�رشيع الديني

فه�  تدّخلها.  ويقنّن حدود   
ّ
مفه�مي اإطار  الدميقراطّية يف  فكرة  ي�سبط 

يقبلها كاإطار لتنظيم اخلالفات ال�سيا�سّية بني النا�س، ويرف�سها اإذا حتّ�لت 

ون النا�س العتقاديّة. اإىل اأداة تدّخل يف �س�ؤ

تعترب الدولة عند ال�سّيد حمّمد ح�سني ف�سل اهلل �رشورّيًة حلفظ النظام 

اأمٌر  اأّنها  للفقهاء، ذلك  فيها  �سلطة اهلل وحاكمّيته  تنتقل  بالتايل ل  العاّم، 

رادة النا�س يف حياتهم، والدولة عنده غري معنّية يف   تابع لإ
ّ
مديّن اجتماعي

�سالم اإّل على م�ست�ى اله�ّية، حيث تك�ن دينّيًة اإلهّيًة ت�سمن العدل.  الإ

يق�ل ال�سّيد:

مل ترتك ال�رشيعة النا�س �سًدى يختارون ما يريدون دون وازع اأو رادع، بل اأوجبت عليهم 

الف��سى والهرج واملرج، ون�ذج  �سيادة  العاّم وحت�ل دون  النظام  تاأ�سي�س دولة حتفظ 

ولية الفقيه واحد من النماذج التي حتّقق هذا الغر�س وت��سل اإىل ذلك املق�سد، و�رشط 

ذلك اأن ل ي�ستبّد الفقيه براأيه، بل يعتمد منهج الرج�ع اإىل اأهل اخلربة واأن يقبل النقد 

ا ن�ذج �س�رى الفقهاء. على  ّدية للغر�س اأي�سً ويتحّمل الراأي املخالف. ومن النماذج امل�ؤ

اأّي حال ل ي�جد ن�ذج حمّدد للحكم يف فرتة الغيبة، بل كّل ما يحفظ النظام وي�ساعد 

.
�178�

�سالمّية على تثبيت القيم الإ

 ،
ّ
ّول �سعبي �سالم، الأ طار، يقرتح ن�ذَجني للحكم يف الإ ويف هذا الإ

يق�م على انتخاب ال�سعب ملمّثليه مع دور للفقهاء ورجال الدين )يت��ّسع 

طار  الإ هذا  ويف  الجتماعّية(،  احلاجات  بح�سب  ويتقّل�س  الدور  هذا 

تك�ن الدولة حمايدًة مع ه�ّية اإ�سالمّية؛ يف حني اأّن اخليار الثاين يق�م على 

�سالمّية ملتزمًة، ويتقّل�س  اأ�سا�س حكم اأهل العقد واحلّل، وتك�ن الدولة الإ

دور ال�سعب.

��178 ح�ار مع ال�سّيد حمّمد ح�سني ف�سل اهلل يف جملة حكومت اإ�شالمي، العدد 2، ال�سنة 5، �سيف 

حمّمد  تعريب  الدينيّة،  الدميقراطيّة  ب�رفرد،  م�سع�د  كتاب  عن  نقاًل  و7.   6 ال�سفحتان   ،1379

ح�سن زراقط )بريوت: دار املعارف احلكمّية، 2008(، ال�سفحة 93. 
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�شالميّة جتربة اجلمهوريّة الإ

اإعالن  رافق  الذي  النقا�س  يف  اأ�سا�سّيًة  ماّدًة  احلاكمّية  مفه�م  �سّكل 

الدولة،  اأ�س�س  عن  احلديث  دار  حيث  اإيران،  يف  �سالمّية  الإ اجلمه�ريّة 

بالـ»اجلمه�ريّة  الدولة  و�سف   
�179�

�رّشه قّد�س  اخلميني  مام  الإ فرف�س 

بهذا  القب�ل  ّن  مر مل يكن ع�س�ائيًّا، لأ الأ الدميقراطّية«. وهذا  �سالمّية  الإ

والدميقراطّية، وهذه  �سالم  الإ اأ�سا�َسني:  اإىل  ي�ستند  النظام  اأّن  يعني  اللفظ 

اأّن احلّريّات الفرديّة والدميقراطّية التي �سيتمّتع بها  الزدواجّية قد ت�هم 

�سالمّية منبثقة من ال�سفة الدميقراطّية،  فراد يف ظّل نظام اجلمه�ريّة الإ الأ

واحلق�ق  احلّرّيات  اأّن  الزدواجّية  هذه  من  ُيفهم  وقد  �سالمّية.  الإ ل 

�سا�س   للنظام، ل من الأ
ّ
�سا�س الدميقراطي الفرديّة والدميقراطّية تنبثق من الأ

ال�سخ�سّية  ح�ال  والأ واملعامالت  العبادات  اأحكام  بينما   .
ّ
�سالمي الإ

ّكد على اأّن  . وال�اقع يريد اأن ي�ؤ
�180�

 للنظام
ّ
�سالمي �سا�س الإ تنبثق من الأ

ية الك�نّية  �سالم، وخا�سع للروؤ م��س�ع احلّرّيات الفرديّة منطلق من الإ

كما  احلاكمّية  بني  مركزّي  فارق  هناك  بالتايل،  يحت�يها.  التي  املتكاملة 

الغربّية  احلاكمّية  وبني  بال�حي،  ل  وتتاأ�سّ تّتكئ  والتي  �سالم  الإ يفهمها 

ن�سان باعتباره كائًنا ذات رغبات يحتاج اإىل  التي تنطلق من نظرتها اإىل الإ

ك�ابح لكي ين�سبط.

يته ملاهّية ال�سيا�سة يف  مام اخلميني قّد�س �رّشه هذه من روؤ ية الإ تنطلق روؤ

، فبنظره
ّ
 مع التعريف الغربي

ّ
�سالم، التي ل تّتفق ب�سكل كّلي الإ

متّثل هذه ال�سيا�سة ]�سيا�سة احلك�مات غري الدينّية[ اأحد اأبعاد ال�سيا�سة التي كان ينتهجها 

ل  ن�سان  الإ ولكّن  احلا�رش.  ال�قت  امل�سلم�ن يف  والعلماء  ال�سابق  ولياء يف  والأ نبياء  الأ

��179 مرت�سى مطّهري، »م�سائل النظام والث�رة«، يف: جمّلة ثقافة التقريب، العدد 33.

��180 امل�سدر نف�سه. 
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ونه على  ن�سان جمّرد حي�ان تقت�رش �س�ؤ ميتلك بعًدا واحًدا ول املجتمع كذلك. لي�س الإ

ّمة �سمن ُبعد واحد  كل وال�رشب فقط. فال�سيا�سة ال�سحيحة، اإن ُوِجَدت، �ستق�د الأ الأ

اأقّرها  التي  ال�سم�لّية  بال�سيا�سة  مقارنة  جمتزاأة  �سيا�سة  هذه  اأّن  بيد  احلي�ايّن،  البعد  وه� 

امل�سالح  جميع  يف  مم  الأ هداية  اإىل  يهدف�ن  كان�ا  فاأولئك  ولياء.  والأ نبياء  لالأ �سالم  الإ

خذ بعني العتبار  ن�سان اأو املجتمع. فال�سيا�سة اإًذا هداية املجتمع و�س�قه مع الأ املقّررة لالإ

ن�سان واملجتمع مًعا، فتهديهما اإىل ما  ة بالإ بعاد اخلا�سّ جميع م�ساحله، وكذلك جميع الأ

نبياء ولي�س باإمكان  فراد مًعا، وه� ما اأنيط بالأ ّمة والأ فيه �سالحهما وخريهما، �سالح الأ

.
�181�

خرين ممار�سة هذا الّن�ع من ال�سيا�سة الآ

مام اخلميني قّد�س �رّشه م�افقته على مفه�م ال�سيادة  ويّت�سح من كالم الإ

املتمّثل يف  �سالم  الإ �سمى يف  الأ الهدف  بينها وبني  يربط  ال�سعبّية ولكّنه 

مام: »ل يظنّن امروؤٌ  خرة. يق�ل الإ ن�سان ل�سالحه يف الدنيا والآ قيادة الإ

�سخا�س وبني  �سالم مثل امل�سيحّية، عبارة عن عالقة معن�يّة بني الأ اأّن الإ

�سالم  �سالم لديه برنامج كامل للحياة؛ ويف الإ الباري تعاىل فقط. بل اإّن الإ

.
�182�

برنامج للحك�مة«

�سالمّية يف اإيران كانت ث�رًة  مام على يقني باأّن الث�رة الإ فقد كان الإ

 للب�رشيّة عرب اإمداده 
ّ
لهي �سعبّيًة، ولكّنها يف ال�قت عينه حتمل امل�رشوع الإ

مام:  لهم. يق�ل الإ
ّ
الغيبي

اإّنها  الق�ل  اأحد  ي�ستطيع  ال�سعب. ل  ]...[ تفّجرت وانبثقت من �سميم  النه�سة  هذه 

ملكي. لي�س هذا من حّق اأحد، من اخلطاأ اأن يق�ل: اإّنها ث�رتي، ما من يد ت�ستطيع تغيري 

�سعب بهذه ال�س�رة. اهلل ه� الذي فعل هذا ]...[ ل ميكن الق�ل: اإّن رجال الدين هم 

الذين فعل�ا هذا، ول يت�سّنى الق�ل: اإّن اأهايل ال�س�ق هم الذين فعل�ا هذا، كاّل، اإّنها اليد 

.
�183�

لهّية التي فّجرت هذه الث�رة من �سميم ال�سعب الإ

مام اخلميني«، يف: فقه  ية الإ �سالم واأبعاده ال�سيا�سّية والجتماعّية يف روؤ ��181 خليل حقيقت ك�، »الإ

، 2009(، ال�سفحة 
ّ
�سالمي الجتماع ال�شيا�شّي، الطبعة 1 )بريوت: مركز احل�سارة لتنمية الفكر الإ

  .40

��182 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 106.

الجتماع  فقه  يف:  اخلميني«،  مام  لالإ ال�سيا�سّية  ية  الروؤ يف  »تاأّمالت  دارابي،  طالب  ��183 اإبراهيم 

ال�شيا�شّي، م�سدر �سابق، ال�سفحة 136.
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دوًرا  ال�سعب  اإعطاء  اإىل   ،
ّ
لهي الإ مبددها  �سالمّية،  الإ الث�رة  فت�سعى 

مام: فاعاًل يف تقرير م�سريه بعد الث�رة. ويق�ل الإ

من  جميًعا  النا�س  يخاف  حيث  وامللكّية  ال�ساه  عهد  يف  كان  كما  ن  الآ احلال  لي�س 

ال�ساه، بينما ل يخاف ه� اأن يعزله ال�سعب فلم يكن ثّمة عزل وكان يفعل كّل ما يحل� 

.
�184�

له

ّن »الذي نرومه ه� حك�مة عادلة ونظام عادل وهيئة حاكمة عادلة  لأ

. وهذه احلك�مة
�185�

يثق بها املجتمع وتقّدم اخلدمة للمجتمع«

يقّرر م�سريه  باأّنه  اإيرايّن  ي�سعر معها كّل  باملئة وبطريقة  مئة  ال�سعب  اأ�س�ات  اإىل  ترتكز 

ول  وم�سري بالده ب�س�ته ]...[ حك�مة ي�ستطيع فيها اأب�سط فرد اإيرايّن انتقاد اأكرب م�س�ؤ

ح�ل  اإي�ساحات  بتقدمي  مطالبته  له  ويتاح  خماطرة،  اأيّة  وبدون  حّريّة  بكّل  الدولة  يف 

.
�186�

ممار�ساته

 
ّ
�سيا�سي فقه  بتفعيل  الدينّية،  املرجعّيات  من  قّلة  بني  قام،  مام  فالإ

�سالمّية،  الإ للدولة   
ّ
مفه�مي كاإطار  اجلمه�ريّة  فكرة  على  قائم  جديد، 

حيث يك�ن دور ال�سعب حا�رًشا كاأ�سا�س لل�سلطة، ويف هذا ربط تطبيق 

حكام ال�رشعّية بامل�سالح العاّمة، واحلق�ق ال�سيا�سّية بامل�اطنة، اإ�سافة اإىل  الأ

 للربملان. وكانت هذه »املفاهيم مبعظمها مرف��سًة 
ّ
قب�ل الدور الت�رشيعي

اإىل ما كان يزعم عن  الدينّيني، نظًرا  الزعماء  و�سع من  ال�رشيحة الأ لدى 

، ولكّنه يف هذه مل 
�187�

ال�رشيعة« الغربّية وتعار�سها مع مبادىء  اأ�س�لها 

، وهذا ما انعك�س يف د�ست�ر اجلمه�ريّة 
ّ
يعزل ال�سيادة عن بعدها الديني

�سالمّية  عام 1980 وتعديالته الالحقة، حيث يظهر جليًّا اأّن احلاكمّية الإ

��184 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 138.

��185 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 139.

��186 امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 142.

��187 ت�فيق ال�سيف، حدود الدميقراطيّة الدينيّة )بريوت: دار ال�ساقي، 2008(، ال�سفحة 67.  
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ن�سان بالتكامل، فيتحّ�ل  ن�سان، اإّنا هي عملّية ت�سمح لالإ لي�ست ك�ابح لالإ

�سل باعتباره  فيها اإىل �ساهد و�سهيد. وبالتايل، فالد�ست�ر ل يك�ن ه� الأ

للنه�سة  العقائديّة  ر�سّيات  »الأ ت�ِجد  ر�سالة  ه�  اإّنا  املطلقة،  املرجعّية 

العاملّية  �سالمّية  الإ القيم  على  ن�سان  الإ لرتبية  املنا�سبة  والظروف   ]...[
ن�سان كائًنا  ، وبذلك ل تك�ن اأمًرا جزئيًّا يق�م على اعتبار الإ

�188�
الرفيعة«

�سيا�سيًّا يف اإطار جمتمع �سّيق يديل ب�س�ته كّل فرتة زمنّية حمّددة، ويحال 

ّثر وفاعل  ن�سان اإىل م�ؤ اإىل التقاعد بانتظار الفرتة الالحقة، اإّنا يتحّ�ل الإ

 
ّ
لهي ولّيته يف اإقامة احلكم الإ ن�سايّن، من خالل م�س�ؤ يف حركة املجتمع الإ

ون�رشة امل�ست�سعفني.

�سل و �سالمّية هي الأ فال�رشيعة الإ

ن�سان حّق  ن�سان، وه� الذي فّ��س اإىل الإ اهلل �سبحانه ه� احلاكم املطلق على العامل والإ

، اأو اإجباره 
ّ
لهي ن�سان هذا احلّق الإ حد �سلب الإ ، ول يج�ز لأ

ّ
تقرير م�سريه الجتماعي

.
�189�

خلدمة فرد، اأو جماعة معّينة، وميار�س ال�سعب هذا احلّق املمن�ح له من اهلل

تنطلق  ولّية  م�س�ؤ اأمام  ال�سعبّية  الدينّية  احلاكمّية  يف  ن�سان  فالإ بالتايل، 

لهّية، التي ي�رشف عليها الفقيه، وهي اآلّية  من خالل دوره يف اخلالفة الإ

الذي  ال�يّل،  مرجعّية  تتبع  اإّنا  �سل،  الأ هي  لي�ست  ولكّنها  فيها،  ُيعمل 

اأجل �سيانة  ال�رشعّية من  حكام  الأ لتطبيق  واملتابع  والقائد  امل�رشف  يعترب 

ّول من الد�ست�ر  ن�سان التي وردت يف املاّدة 3 من الف�سل الأ حق�ق الإ

والتي ورد فيها:

 ،)2010 ،
ّ
�سالمي �شالميّة يف اإيران )بريوت: مركز احل�سارة لتنمية الفكر الإ ��188 د�شتور اجلمهوريّة الإ

ال�سفحة 9. 

�شالميّة يف اإيران، م�سدر �سابق، املاّدة 56. ��189 د�شتور اجلمهوريّة الإ
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اأ�سا�س  خالق والف�سائل على  اإيجاد بيئة مالئمة لتنمية مكارم الأ  .1

ميان والتق�ى وحماربة جميع مظاهر الف�ساد وال�سياع. الإ

�سعدة من خالل ال�ستخدام  2. رفع م�ست�ى ال�عي العاّم على جميع الأ

خرى. عالم وال��سائل الأ ال�سحيح لل�سحافة وو�سائل الإ

3. اإتاحة جمالت الرتبية والتعليم والرتبية البدنّية جّماًنا للجميع وعلى 

كاّفة امل�ست�يات وت�سهيل وتعميم التعليم العايل.

بداع يف جميع املجالت العلمّية والتقنّية  4. تعزيز روح البحث والإ

�سالمّية عن طريق ا�ستحداث مراكز البح�ث. والثقافّية والإ

.
ّ
جنبي 5. مكافحة ال�ستعمار ب�سكل كامل والت�سّدي للنف�ذ الأ

6. �سمان احلّرّيات ال�سيا�سّية والجتماعّية يف اإطار القان�ن.

ال�سيا�سّية  خياراتهم  تقرير  يف  كاّفًة  ال�سعب  اأفراد  م�ساركة   .7

والقت�سادّية والجتماعّية والثقافّية.

للجميع  متكافئة  املجحف وت�فري فر�س  التمييز  اأن�اع  كّل  اإزالة   .8

مكانات يف املجالت املاّديّة واملعن�يّة. لال�ستفادة من الإ

انطالًقا من  الدينّية  ال�سعبّية  ال�سيادة  اخلامنئي على  مام  الإ واأّكد  هذا، 

ن�سان كائًنا دينيًّا مّتجًها باجّتاه اهلل لتح�سيل  يته احل�سارّية التي ترى الإ روؤ

كمالته، لذلك

يجب اأن ل ُي�ستهان بالعالقة مع اهلل، فجميع اأم�رنا رهن بهذه العالقة، اإّن هذه العالقة 

هي كالدواء لقل�بنا متنعها من اأن تخ�سى العداوات. اإّنها العالقة مع اهلل التي متالأ قل�بنا 

اإّنها  وال�سالئق.  ى  الروؤ اختالف  الطرف عن  بغ�ّس  اهلل  و�سالكي طريق  منني  امل�ؤ مبحّبة 

ه�ائنا،  ّدي بنا اإىل اأن ل ندو�س على احلقيقة كرامًة لأ العالقة مع اهلل والّت�سال به التي ت�ؤ
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�سالم يف مقابل اأهدافنا ال�سخ�سّية. اإّنها العالقة مع اهلل التي  واإىل اأن ل ن�سّحي مب�سالح الإ

 هذا 
ّ
ّدي اإىل اأن ل ننحرف عن �رشاط اهلل، واإىل اأن ل نندم اأو نتعب اأو نّل من طي ت�ؤ

.
�190�

الطريق

ن�سان، ويجعله ي�سعر بعظمة هذا  فهذا الرتباط يعطي املعنى حلياة الإ

ن�سانّية. خّ�ة الإ ح�سا�س بالأ مر الذي ينّمي لديه الإ ال�ج�د الذي يعي�سه، الأ

ن�سان من الطغيان وال�ستكبار، ومن يرتبط باهلل واإن كان ق�يًّا  اإّن الرتباط باهلل مينع الإ

وي�سعر بالقّ�ة لكن يعلم اأّن هذه الق�ة لي�ست من ذاته، بل من اهلل. فال�ستكبار والطغيان 

ن�سان اأّن القّ�ة الظاهرّية منه،  ن�سان باهلل، وت�سّ�ر الإ والغنى عن اهلل �سببها عدم ارتباط الإ

.
�191�

والرثوة الظاهرّية ملكه، ول يت�سّ�ر اأّنه ميكن اأن تزول يف حلظة واحدة

ل  التي  ن�سانّية،  الإ املجتمعات  على  ينطبق  فراد  الأ على  ينطبق  وما 

بّد من اأن تق�م على اأ�س�س اإميانّية ترتبط باهلل عّز وجّل. ويف هذا املجال 

�سحيح

 
ّ
وال�سناعي  

ّ
العلمي والتطّ�ر  عمار  والأ العمران  وراء  ذهبت  قد  الراأ�سمالّية  نظمة  الأ اإّن 

هداف التي كانت وراءها، فقد اكت�سب�ا  يف دولها. طبًعا ا�ستطاعت حتقيق الكثري من الأ

العلم واحلياة الهانئة والتكن�ل�جيا املتطّ�رة، وكمالّيات احلياة، والقدرات الع�سكريّة، 

اأجله  يتحّرك من  الذي  الهدف  بل�غ  تعاىل كّل �سعب  ، فقد وعد اهلل 
ّ
اإلهي وهذا وعد 

، وبلغ�ا من مظاهر احلياة مبقدار ما �سع�ا من اأجله كالرثوات  لء حتّرك�ا بجدٍّ بجّدّية. وه�ؤ

.
�192�

والقدرات الع�سكريّة والعلمّية

على  عدوانّيتها  تطّبق  فاأخذت  لهّية،  الإ القدرة  تنا�ست  ولكّنها 

خرين، وهي يف هذا تتنا�سى اأّنها وبهذا ال�اقع ت�ستدرج وتتحّرك ببطء  الآ

نح� النهيار والنهدام.

خالقيّة الولئيّة )بريوت: مركز باء للدرا�سات، 2003(، ال�سفحة 28. مام اخلامنئي، الأ ��190 الإ

مام اخلامنئي، الدعاء، اإعداد ال�سيخ علي امل�سرت�سد، ال�سفحة 18. ��191 الإ

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 5  مام اخلامنئي يف الذكرى ال�سن�يّة ال�ساد�سة لرحيل الإ ��192 كالم لالإ

حمّرم 1416هـ.
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البعد  عن   
ّ
ال�سيا�سي والجتماع  الدولة  مفه�م  يعزل  ل  مام  فالإ

ويعترب  للدولة،  �ّس�س  وامل�ؤ ّول  الأ العن�رش  الت�حيد  يجعل  بل  الت�حيدّي، 

ال�ستكبار  نح�  يق�دها  وجّل  عّز  اهلل  عن  واحل�سارات  ن�سان  الإ ابتعاد 

ة على  اإّل مب�ساحلها اخلا�سّ تهتّم  قّ�ة عمياء ل  اإىل جمّرد  فتتحّ�ل  والعتّ�، 

ن�سانّية. لذلك نرى ح�ساب امل�سالح الإ

خرى  النزعة العدوانّية امل�ج�دة لدى الق�ى ال�ستكباريّة يف ال�ستح�اذ على الدول الأ

والهيمنة عليها. فالق�ى العاملّية العظمى تبذل ق�سارى جهدها لتتغلغل يف اأو�ساط دول 

.
�193�

خرى ولتب�سط هيمنتها عليها ولرتبط هذه الدول بعجلتها العامل الأ

 من قبل احلكام.
ّ
كما نرى ال�ستبداد الداخلي

اإّن م�سكلة ال�سع�ب تكمن يف ت�سّلط وحاكمّية اأ�سخا�س هم يف الباطن حي�انات مفرت�سة 

ّي �سيء. واإن بدوا يف الظاهر اأنا�ًسا ك�سائر النا�س، اإّن ذلك  ووح�سّية، ل تعري اهتماًما لأ

�سلحة الكيميائّية على  لقاء الأ ال�سخ�س الذي ل يعري اأدنى اأهّمّية لقتل اآلف النا�س، ولإ

طفال، ويرتكب جناياته تلك مبنتهى ال�سه�لة، ه� يف الظاهر اإن�سان ولكّنه  الن�ساء والأ

يف الباطن ذئب. �س�رته املعن�ّية واحلقيقّية، والتي �سيح�رش على اأ�سا�سها ي�م القيامة، هي 

.
�194�

ّ
�س�رة حي�ان وح�سي

ن�سان هذا اجلانب اأ�سبح قادًرا على القيام مبهامه على ال�سكل  فاإذا اأدرك الإ

ن�سان اإىل  مّت، انطالًقا من اإدراكه للهدف من ال�ج�د املتمّثل باإي�سال الإ الأ

فراد فح�سب  كمالته عرب التق�ى التي تتجّلى نتائجها لي�س على م�ست�ى الأ

مام اخلامنئي دام ظّله: اإّنا يف جميع مرافق احلياة. يق�ل الإ

ّثر يف جميع جمالت احلياة، فانظروا كم تطّرق القراآن الكرمي ح�ل التق�ى،  اإّن التق�ى ي�ؤ

خرة، �سي�افيكم  ومل يقت�رش امل��س�ع على اأّنكم لـّما ترحل�ن من هذه الدنيا اإىل عامل الآ

مر هكذا فح�سب، بل  اهلل عّز وجل باجلزاء احل�سن جّراء تق�اكم وورعكم، ل مل يكن الأ

��193 امل�سدر نف�سه.

خالقيّة الولئيّة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 25. ��194 الأ
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دارة ال�سحيحة لهذا العامل هي التي �ست�سنع تلك  اإّن التق�ى تق�م باإدارة هذه الدنيا والإ

.
�195�

خروّية احلياة الأ

لذلك،

�سلّية لهذه احلركة  مام العظيم ]اخلميني[ )قده( يعرف اأّن القاعدة الأ اإّن من ينظر اإىل الإ

خال�س والعمل  للتق�ى والت�ّجه واملعرفة والإ مام كان جتّلًيا  التق�ى، فالإ العظيمة هي 

مام �ساحًلا ومن اأهل التق�ى واملعرفة اإىل هذه الدرجة ملا  هلل، ول�ل ذلك ول� مل يكن الإ

.
�196�

ن مر اإىل ما نحن عليه الآ اآل الأ

�سل لبناء املجتمع وحتقيق العدالة فيه. فالتق�ى هي الأ

 بعد الت�حيد اإىل تر�سيخ ق�اعدها الثابتة 
ّ
هذه العدالة التي �سعى النبي

»الدع�ة  لذلك،  دينّية،  دع�ة  كّل  �سلب  يف  تدخل  فهي  للمجتمع، 

فاملجتمع   .
�197�

املجتمع« يف  العدل  ا�ستقرار  عن  عبارة  �سالمّية  الإ

�سلب  يف  العدالة  مفه�م  يتبّنى  عندما  اإّل  اإ�سالميًّا  يك�ن  ل   
ّ
�سالمي الإ

العامل  اأبعد من ذلك، »واإن كانت يف  مام  ن�سانّية. ويذهب الإ حركته الإ

كان  اإ�سالمّيَتني،  غري  وكانتا  ظاملة  خرى  والأ عادلة  اإحداهما  ق�سّيتان 

.
�198�

»
ّ
�سالم مع العدل واإن كان يف غري اإ�سالمي الإ

احلياتّية  العنا�رش  على  فقط  ّثر  ي�ؤ ل  اخلامنئي  مام  لالإ بالن�سبة  فالعدل 

التي  تلك  حّتى  امل�ستقبلّية  م�ر  الأ من  كثري  على  تاأثريه  ميتّد  اإّنا  املبا�رشة، 

تتعّلق بالطبيعة،

مطار  طفال يف بقعة من العامل مي�ت�ن ج�ًعا فظاهر الق�سّية ه� عدم هط�ل الأ ل� راأيتم الأ

العدالة  فل� كانت  العدالة،  فقدان  اآخر وه�  �سيء  الق�سّية  لكّن واقع  ووق�ع اجلفاف، 

جيال ال�سابقة. ول� كانت العدالة حاكمة يف احلياة الب�رشيّة ل�ستطاع  حاكمة هناك من الأ

 ،)2004 نا�رش،  )دون  مريزجان  ر�سا  حمّمد  تعريب  احلياة،  كتاب  القراآن  اخلامنئي،  مام  ��195 الإ

ال�سفحة 176.

مام اخلامنئي مبنا�سبة حل�ل �سهر رم�سان املبارك بتاريخ 24 �سعبان 1414 هـ. ��196 كالم لالإ

مام اخلامنئي مبنا�سبة البعثة النب�ّية ال�رشيفة بتاريخ 27 رجب 1415 هـ. ��197 كالم لالإ

��198 امل�سدر نف�سه.
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طفال واجلائع�ن  باء يف ظّل ا�ستقرار العدالة بناء حياة ميكن العي�س فيها، وملا واجه الأ الآ

.
�199�

هذا الي�م

 
ّ
خالقي اإطار ُبعده الأ وعندما نتحّدث عن العدل ل بّد من فهمه يف 

 
ّ
الروحي اجلانَبني  من  ارتقائهم  على  ويعمل  النا�س،  اإىل  يت�ّجه  الذي 

ن�سان، بيئة ل ي�س�دها الظلم، ل  اإيجاد بيئة �سليمة حلياة الإ واملاّدّي عرب 

ي�سحق فيها الق�ّي ال�سعيف،

نظمة التي رفعت �سعار العدالة الجتماعّية، مل ت�ستطع حتقيق �سيء من  لهذا فقد راأيتم الأ

و�سناعة  الف�ساء  كارتياد  اأخرى،  اأ�سياء  نعم حّققت  الجتماعّية يف جمتمعاتها،  العدالة 

ّن العدالة  ال�س�اريخ العابرة للقاّرات، لكّنها عجزت عن حتقيق العدالة الجتماعّية؛ لأ

الذكر  والب�اطن ويف ظّل  النف��س  واإ�سالح  الب�رش  اإ�سالح  تتحّقق يف ظّل  الجتماعّية 

.
�200�

والت�ّجه اإىل اهلل

يف  فاعاًل  ال�سعب  العدل،  مبداأ  من  وانطالًقا  اخلامنئي،  مام  الإ يعترب 

ُيظهر  النتخابات  يف  م�ساركته  خالل  من  ه�  بل  �سالمّية،  الإ الدولة 

. ولكّن هذه الفعالّية ل تنبع من 
�201�

لهّية يف البالد« »جرياًنا للرحمة الإ

ك�نها جمّرد عملّية انتخابّية اأو ا�ست�ساخ للتجربة الغربّية، اإّنا هي خا�سّية 

�ّس�س احلّرّية واحلق�ق الجتماعّية بدون الليربالّية، وامل�ساواة  اإ�سالمّية »ت�ؤ

. لذلك 
�202�

بدون املارك�سّية، والنَّظم والن�سباط بدون الفا�سّية الغربّية«

على ال�سع�ب اأن تتنّبه اإىل ماهّية ال�سعبّية يف حراكها حّتى ل تقع يف �رشك 

الليربالّية، ويق�ل:

تقع�ا يف جم�د وحتّجر،  اأن  التقّدمّية دون  �سالمّية  الإ بال�رشيعة  التزامكم  حافظ�ا على 

تك�ن�ا  اأن  دون  تتطّ�رون  وكيف  تنزووا،  اأن  دون  م�ستقّلني  تك�ن�ن  كيف  واعرف�ا 

27 رجب  بتاريخ  �سالمّية  الإ البلدان  الدولة و�سفراء  ويل  مام اخلامنئي يف كبار م�س�ؤ لالإ ��199 كالم 

.1416

��200 امل�سدر نف�سه.

مام اخلامنئي لدى ا�ستقباله اأع�ساء جمل�س خرباء القيادة. ��201 كالم لالإ

��202 امل�سدر نف�سه.
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 ]...[ وحمافظني  علمانّيني  تك�ن�ا  اأن  دون  العلمّية  دارة  الإ متار�س�ن  وكيف  تابعني، 

الث�رات  اأ�س�ل  اإطار  يف  احلّرة  والنتخابات  ال�سعبّية  مبعنى  »الدميقراطّية«  كانت  اإذا 

فلتك�ن�ا جميًعا دميقراطّيني. واإذا كانت مبعنى ال�سق�ط يف �رشاك الليربالّية الدميقراطّية 

.
�203�

التقليدّية ومن الدرجة الثانية فال يكن اأحد دميقراطيًّا

الدين  وامتزاج  املعن�ّيات  على  »قائم  الدينّية  ال�سعبّية  ال�سيادة  فنظام 

وهذه   .
�204�

والقت�سادّية« والجتماعّية  ال�سيا�سّية  ال�سعد  على  باحلياة 

ن�سانّية التي  �سالم ث�رة اإن�سان جديد، تتجّدد بتجّدد الإ املعن�ّيات جتعل الإ

ّنها تعّد �سالم، لأ ن�سان اأو الإ تتبّنى م�رشوع الإ

اأّي ث�رة من الث�رات.  �سياء اأهّمّيًة يف نظر  اأمًرا يف�ق جميع الأ ن�سان يف ال�اقع  بناء الإ

فالث�رة اإذا مل ت�سنع اإن�ساًنا، ل تك�ن قد اأجنزت اأّي عمل مطلًقا. ول� فّكر �سخ�س بهذا 

ّن الدنيا بدون  الكالم ل�جد دلياًل وا�سًحا، اأي اإّن هذا الكالم ل يحتاج اإىل ا�ستدلل، لأ

.
�205�

ن�سان ال�سالح هي ظاهرة بال روح، ظاهرة عمياء ومظلمة الإ

ّكد على ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية، ويعتربها عن�رًشا  مام اخلامنئي ي�ؤ فالإ

ن�سانّية ب�سكل م�ستمّر فهي بهذا ال�سكل ل تتحّ�ل  ية الإ ّدي اإىل جتديد الروؤ ي�ؤ

 خادع اأو نظام مقفل يتحّكم فيها �ساحب ال�سيادة العليا، 
ّ
اإىل اإطار دعائي

طر الجتماعّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية للمجتمع  اإّنا تتط�ر مع تطّ�ر الأ

مع احلفاظ على البعد العتقادّي للدين واملتمّثل بال�رشيعة عرب ال�يّل الفقيه 

مام دام ظله: اأو عرب التجارب التي يرت�سيها ال�سعب، ويق�ل الإ

 »
ّ
�سالمي �سالم فاإّن مطل�بها ه� »نظام ال�سيادة ال�سعبّية الإ منًة بالإ كانت هذه ال�سع�ب م�ؤ

�س�ل احلاكمة على  اأي اإّن احلّكام ُينتخب�ن وفق ت�س�يت النا�س، واأن تك�ن القيم والأ

�سالمّية. املجتمع وفق اأ�س�ل قائمة على املعرفة وال�رشيعة الإ

�سالمّية. وىل لربيع ال�سح�ة الإ مام اخلامنئي يف الذكرى الأ ��203 كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 2012/8/13. ��204 كالم لالإ

خالقيّة الولئيّة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 37. ��205 الأ
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وهذا ميكن حتقيقه يف البلدان املختلفة باأ�ساليب واأ�سكال خمتلفة مبقت�سى ظروفها، لكن 

يجب املراقبة بح�سا�سّية كاملة كي ل يختلط هذا امل�رشوع بالدميقراطّية الليربالّية الغربّية. 

الدميقراطّية الغربّية العلمانّية اأو املعادية للدين اأحياًنا لي�س لها اأّي ارتباط ب�سيادة ال�سعب 

.
�206�

�سالمّية يف نظام البالد �سلّية الإ �سالمّية امللتزمة بالقيم وباخلط�ط الأ الإ

http://arabic.irib.ir/Monasebat/Khamenee/Context/leghaat/legha03.htm  �206�
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