
1 
 

 فلسفة الدولة في اإلسالم

 عّباس نور الدين

 ة.ة الدينيّ احلكومة الشعبيّ  ؛ةاحلكومة الشعبيّ  ؛الشعب ؛الدولة ة:الكلمات المفتاحي  

ة  عمعرةة مجووعة من ابمباد  العقادديّ إدراك مفهوم الدولة وضرورة وجودها حبسب الرؤية اإلسالمّية، ال يتحّقق إاّل  إنّ 
ة من إنتاج البشر، ةينبغي البدء من دراسة ةلسفة وجودهم االجتواعّي، وحتليل جتواعيّ االعويقة. وألّن الدولة ظاهرة 

 !معه يكون مستحياًل  معىن احتياجهم لبعضهم البعض احتياًجا يكاد العيش اإلةراديّ 

أو جتاوزها، تضطرّه للبحث عن مصادرها ة لإلنسان، واليت ال ميكن إمهاهلا ة وابمعنويّ يّ إّن سلسلة احلاجات ابمادّ 
ضطرار يسوق إىل اضطرار آخر للعيش االجتواعّي، حيث تتأّمن هذه احلاجات يف هذا اال ومنابعها. ويّتضح لنا أنّ 

ة تأمني حاجة ظّل التعاون والتبادل. وهكذا تتشّكل التجّوعات وتتطّلب تنظيًوا خاصًّا حيفظها، وحيفظ معها عوليّ 
 أةرادها.

 ،واحلال هذه ،للبشر؛ ةهم ة والتكوين الغريزيّ حتياج واالضطرار، إّّنا نشأ من طبيعة اخللقة اإلهليّ االهذا 
ة اقتضت ا يعين أّن ابمشيئة اإلهليّ جتواع والعيش ضون مجاعات. مّ مضطّرون، حبكم أصل خلقتهم وطبيعتهم، إىل اال

 ا باالضطرار والطبيعة )الطبع(.أن يكون اإلنسان مدنيًّ 

خملوق إىل سعادته  ما يريده اهلل تعاىل إّّنا يكون ألجل حكوة بالغة وغاية سامية، توصل كلّ  ابمعلوم أّن كلّ  ومن
 وإّن التخّلف عن إرادته ال يعقبه سوى السقوط يف جلّة الضياع واحلرمان. ةاحلياة االجتواعّية أصل ضروريّ  ،وكواله

 ة البالغة.هتا احلكوة الربّانيّ ة إىل كواهلا وأهداةها اليت حّددلوصول اإلنسانيّ 

ّوا كان األمر نابًعا من حكوة الرّب وتدبريه، وجب أن نبحث حول احلكوة يف اخللقة ويف أسرارها. ةإّن اهلل ـول
ق اخللق أراد هلم أن يُظهروا عظيم قدرته وعلّو شأنه، من خالل اإلبداع والقدرة اليت سيجريها على ا خلّ وّ ـتعاىل ل

، وجعلهّن حماّل إظهار وات السبع ومن األرض مثلهنّ ااتّبعوا إرادته وعولوا بشريعته. ةخلق السو أيديهم، ةيوا لو
 العوامل. يف كلّ  ابمتعال   ليكون ابمثل األعلى للربّ  ،خالةة اإلنسان وحسن تدبريه وعظيم إبداعه
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إّّنا يتحّقق ةيوا لو تضاةرت  – ال مجّرد ذهبها وةّضتها –ةصالح األرض وعوارهتا، وإخراج كنوزها وخرياهتا 
ه من اإلنس حقّ  ذي حقّ  جهود البشر مجيًعا، واحّتدت قواهم، واجتوعت طاقاهتم للقضاء على الظلم وإعطاء كلّ 

متثّلهم مجيًعا وتنّسق بني جهودهم بصورة   واحدةً  وا حكومةً أ إذا أنشوات واألرضني. وال ميكنهم ذلك إاّل اوالسو واجلنّ 
 عن تطّلعاهتم، وتبين مؤّسسات تستفيد من قدراهتم وتتبىّن إبداعاهتم، دون أن يعرض هبم أيّ  كاملة، وتعّّب بصدق

طاقاهتم  ظلم أو حيف. ةهي حكومة للشعب، وليس ةقط من الشعب. حكومة يؤّسسها الناس، ويُعولون ةيها كلّ 
 ، من أجل جعل األرض حمالًّ لظهور عظوة اهلل وعجادب آياته.ومتفاعلةً  مجتوعةً 

ات الكامنة، بمثل األعلى للحكومات هو إنشاء الدولة اليت تكون مؤّسساهتا أةضل وسيلة لتفعيل مجيع القابليّ ةا
وتوجيه الطاقات الفاعلة حنو األهداف السامية. ولكي يتحّقق مثل هذا احللم، جيب أن تتخّلص هذه احلكومات من  

ه الناس إىل طلب الدنيا وعلى رأس تلك ابموانع توج   ،ّيةابمعارضات والعوادق اليت متنع من بناء ابمؤّسسة الشعب كلّ 
ة. وعلى الدولة الشعبّية ستبداديّ ة واالل احلكومات الطاغوتيّ ة اخلصبة لتشكّ ميّثل األرضيّ  ماات، يّ والرداسة والتفاخر وابمادّ 

 الذي ال يوجد ةيه إاّل  اإلجيابّ ة اليت تدةع الناس للتكامل يف ظّل التناةس أن تسعى إلرساء دعادم الثقاةة ابمعنويّ 
ني لتحقيق ين األساسي  الراحبون. ةتتحّرك الطاقات يف قناة واحدة حنو آةاق أعلى وأرقى. وحيتوي اإلسالم على العنصر  

ة الصاةية عنصر التوّجه إىل الروحانيّ ( 2)ة؛ وة ابمنحطّ يّ عنصر القضاء على النزعات ابمادّ ( 1)هذا اهلدف األمسى: 
 لسامية.والقيم ا

ة ابمستودعة يف انيّ عبارة عن آلة عظيوة بيد الشعب، تعول وةق نظام احلكوة الربّ  ،حبسب هذا ابمنظور ،إّن الدولة
 الدين وشريعته، من أجل القضاء على مجيع ابموانع اليت تقف أمام حركة البشر حنو كواهلم الالمتناهي.

ومل  ،ةً أو خارجيّ  ةً كانت داخليّ   سواءً  ،القوى ابمستبّدة ة بيدويف ابمقابل، لو سقطت مؤّسسات الدولة األساسيّ 
ة بمصلحتها.  تتوّكن من تغيري البنية االجتواعّية الثقاةيّ يتوّكن الناس من استعادهتا، ةإّن هذه القوى لن تتوّقف حّت 

ة، مؤّسسات التقّدميّ ويعين ذلك صريورة مجيع ابمؤّسسات، اليت يُفرتض أن تكون يف خدمة اإلرادة الشعبّية وحركتها 
ة. وإذا أراد هذا الشعب تعول من أجل مصلحة أةراد معّينني ال هّم هلم سوى شهواهتم الرخيصة وأطواعهم الدنيّ 

وجتّذره. ويف حال توقّفت  ابمنكوب اسرتجاع حقوقه، ةال مناص له سوى الثورة، نظرًا الستحكام بنية النظام الطاغوتّ 
ة، اليت تشّكلت بفعل غياب اإلرادة ، ومل تسر إىل عوق بنيته التحتيّ للنظام السياسيّ  يّ هذه الثورة عند الشكل اخلارج
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وهذه ابمرّة على حصان الثّوار أنفسهم. ةالتحّرر من أغالل النظام  ،ستبداد سرعان ما يعودالشعبّية، ةإّن نظام اال
لت يف أعواق النفوس هبا تلك الثقاةة اليت توغّ  ونعين ،يستلزم استورار الثورة، لتطال جذور الطغيان وأسباهبا الطاغوتّ 

ة على صعيد ا من الثقاةة الثوريّ ة ابمستورّة جزًءا أساسيًّ اخلاملة والقلوب الراكدة. وهلذا، جيب أن تصبح احلركة التقّدميّ 
ء، والتواجد . وبدون رسم األهداف الكّبى، يصبح من ابمتعّذر إقناع اجلواهري بضرورة االستورار بالعطااجملتوع ككلّ 

يف ابميادين وابمشاركة الفاعلة. وهلذا، نالحظ كيف أّن اإلمام اخلويين، وبعيد انتصار الثورة اإلسالمّية يف إيران، أعلنها 
، ني: األوىل اليت قامت ضّد الظلم احملّليّ عجل اهلل تعاىل ةرجه. وبربطه بني الثورت    قيام اإلمام ابمهديّ حّت  مستورّةً  ثورةً 

للثّوار، وأعّدهم لأليام اآلتية عما  دؤوبةً  ، رسم اإلمام مسريةً اليت ستكون من أجل القضاء على الظلم العابميّ  والثانية
 ات وتضحيات.تتطّلبه من مسؤوليّ 

الفاسد، والتحّرر من سطوته، ميّثل اخلطوة األوىل حنو بناء الدولة الشعبّية عمعناها  إّن القضاء على النظام السياسيّ 
، بعد غياب اإلرادة الشعبّية طوياًل ةً ة بناء مؤّسسات مثل هذه الدولة تدرجييّ أن تكون عوليّ  اإلسالمّي. ومن الطبيعيّ 

من التفاعالت الناشئة من نقصان الوعي  عن مسرح احلياة االجتواعّية الفاعلة. وسوف ختضع هذه التجربة للعديد
احملورّي التقّدم تكاملّي، يشرتط امتالكها لعنصر  ة ضون سياق زمينّ وقّلة اخلّبة وتأثرياألعداء، ولكي جتري هذه العوليّ 

د ة اليت تكون قد قطعت، على الصعيانيّ ة على خّط واحد. وهذا العنصر هو الذي نعّّب عنه بالقيادة الربّ ستوراريّ واال
. قال اهلل تعاىل يف رجل، يصعب أن يأخذ بيد شعبه ليصبح أّمةً  ، مجيع مراحل التكامل. ةوا مل يكن القادد أّمةً الذاتّ 

ا: }إ ن  إ ْبراهيم  كان  أُم ًة{. هنا بالتحديد ميكن للقادد أن يقف يف الذي جعله للناس إمامً  عليه السالم بشأن إبراهيم
 ة مستورّة.ة ثوريّ خرى إىل مجاهري الشعب الطاحمة، ليعّب هبا منعطفات التغيري يف عوليّ خّط النهاية، وميّد يده األ

وإذا ما متّكن من إكوال  – عمؤّسساهتا الفتّية –ةفي البداية، يكون الشعب بتطّلعاته وآماله أكّب من الدولة 
ة. هناك تبدأ مسرية لدولة مظهر إرادته التامّ ة وابمشاركة إىل حيث تكون اة البناء والعوارة، ةرعّما يصل يف الفاعليّ عوليّ 

 بناء الدولة عمؤّسساهتا الكبرية اليت تفوق قدرة وإرادة أبناء الشعب!

 وهكذا خنلص إىل أربعة أنواع من الدول:

 دولة خاضعة إلرادة ابمستبّد )الذي سلب الشعب  إرادته(. .1
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 (.ستبداديّ دولة أصغر من الشعب )الذي أسقط النظام اال .2

 مساوية حلجم الشعب )بفعل احلراك االجتواعّي وابمشاركة الواسعة(.دولة  .3

 ق بعد ابمرحلة الثالثة(.دولة أكّب من الشعب )تتحقّ  .4

وإطالق معىن الدولة على حكومة الطواغيت إّّنا يكون من باب التسامح يف التعبري. ألّن أصل تشّكل الدولة 
 على حّق الشعب يف تقرير مصريه. مبينّ 

، أصغر من الشعب، حيث ختضع أن تكون الدولة، يف مرحلة ما بعد إسقاط النظام الطاغوتّ  ومن الطبيعيّ 
 اها إىل آةاق اإلسالم الواسعة.عات الشعبّية احملدودة باسرتجاع احلقوق ابمسلوبة، وال تتعدّ لطبيعة التوقّ 

قد يتوّكن من االنتقال إىل بناء ةإذا استوّر الشعب يف نضاله، وآمن بدولته، واعتّب نفسه مالًكا وصاحًبا هلا، ة
 ة.وهذه هي الفلسفة اليت قامت عليها ابمؤّسسات العامّ  .مؤّسسات تضاعف حاصل نتاج مشاركته ةيها

لبناء الدولة الشعبّية، وهو احلرّيّة واالستقالل، هي اليت تضون بقاء شعلة الثورة  إّن احملاةظة على العامل اجلوهريّ 
الوجود سيكون عّلة البقاء؛ الستحالة انفكاك ابمعلول عن عّلته. والشعب الذي يبقى وةيًّا . ةوا كان عّلة متوّقدةً 

عاته وأهداةه. وهلذا، ةإّن عن مسريته، ما دام هذا القادد وةيًّا بمبادده، ومّثاًل صادقًا لتطلّ  لقادده الذي حّرره، لن ينفكّ 
ستقالل، من خالل كسر إرادة الشعب ابمتحّرر. وألجل سعي أعداء الثورة ينصّب بالدرجة األوىل على سلب هذا اال

 :سلب االستقالل، يّتبع أعداء الشعب األساليب وابمخّططات التالية

 ة.ةصل الشعب عن زعيوه الذي قاد حركته التحّرريّ  .1

 ة.ة وقيوه النضاليّ ةصل الشعب عن مبادده الثوريّ  .2

 السعي إلةشال مشاريع دولة الشعب لتثبيط عزميته. .3

 جعل الشعب يدةع مثًنا باهظًا للتحّرر واالستقالل.حماولة  .4



5 
 

)الذي يكون نتاًجا  ابمسري التقّدميّ يف هذه ابمخّططات إّّنا هتدف إىل رسم مسري آخر، ينحرف شيًئا ةشيًئا  وكلّ 
 يفقد حّت ني، لن ميّر وقت طويل . ويف كال احلال  ا لالستقالل واحلرّيّة(، أو إىل دةع الشعب الختيار مسرٍي رجعيّ حتويًّ 

 ة راددة تؤّمن عزّته وكرامته.هذا الشعب استقالله، بإعراضه عن بناء جتربة تقّدميّ 

 ة، حينوا مل جيدوا أيّ ويف جتربة إيران الثورة، جند كيف أّن أعداءها رّكزوا جهودهم على اهّتام قاددها بالدكتاتوريّ 
هذه احلولة  وقد شاهدنا ةصول(. غري ذلكدام اخلّبة، و ، واحملاباة، واجلهل، وانعهتوة أخرى )كتهوة هنب ابمال العامّ 

تعبوا أنفسهم عمطالعة أن يكون اجلاهلون أّول ضحاياها، هؤالء الذين مل يُ  ومن الطبيعيّ  ،ابمستورّة على مجيع الصعد
 ارس معها كلّ ستكبار، وميا احلروب اليت يقرع طبوهلا االسرية حياة هذا القادد العظيم بمسرية احلرّيّة واالستقالل. أمّ 

 ا.ةهي الرسادل اليت يبعث هبا لكّل األحرار بأّن مثن احلرّيّة باهظ جدًّ  ،أنواع احلظر واحلصار

ليست الدولة سوى مجووع ابمؤّسسات اليت يُفرتض أن تكون الوسيلة األمثل للوصول إىل األهداف. وعلى هذا 
سات يعادل الصفر على هذا السّلم، حيث ال يكون األساس، ميكن وضع سّلم لقّوة الدولة وضعفها. ةانعدام ابمؤسّ 

للشعب دور أساسّي يف تقرير مصريه. وما حتت الصفر يدّل على أّن إرادة الشعب مغصوبة مسلوبة. ويف ابمؤّشر 
تنفيذيّة . ةعلى سبيل ابمثال، إذا كانت السلطة الةً ة الدولة كّلوا ازدادت مشاركة ابمواطنني قّوًة وةاعليّ تزداد قوّ  ،اإلجيابّ 
بل هيئات حمّددة. ة، مّا لو مّت تعيينها من ق  ع أن تكون أكثر متثياًل لإلرادة الشعبّية العامّ وقّ ت  بل الشعب، يُـ من ق   منتخبةً 

وكّلوا ازدادت الرقابة الشعبّية، وكان بإمكان ابمواطنني التعبري عن مدى رضاهم أو سخطهم على أداء حكومتهم، 
ا ع. أمّ ذا دخالة كّبى يف بقاء احلكومة أو استقالتها، ةإّن قّوة الدولة ستزداد بالتب   الشعبّ  وكان مؤّشر الرضا والّسخط

احلالة ابمثلى للوؤّسسة الشعبّية ةهي اليت حتّقق يف أدادها التعبري الكامل عن اإلرادة العاّمة، وتسوح ألّي مواطن أن 
. ةفي هذه احلالة يكون ةً وطواعيّ  يشارك ةيها مجيع الناس رغبةً يقّدم خدماته ةيوا لو أراد. وأرقى منها: ابمؤّسسة اليت 

للبالد أشبه بشركة كّبى، ةيها لكّل مواطن أسهم حبجم طاقته وإمكاناته، يستثورها يف ابمشاريع اليت  اجلهاز التنفيذيّ 
 .يشارك يف صياغتها وإعدادها كذلك. ةاجلويع مشارك يف التخطيط واخّتاذ القرار والعول والرقابة

القرارات والقوانني تـُّتخذ وتصدر، بناًء على ابمشاركة العاّمة، بالتصويت حيثوا  ة، ةإّن كلّ ويف السلطة التشريعيّ 
ة للناس، لكي يتوّكنوا من ا النّواب ةيكون دورهم طرح النقاط، وتفعيل احلوار، وبيان أبعاد القضيّ ينبغي ذلك. أمّ 
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ع! النّواب يتحاورون، لكّنهم يفسحون اجملال لتلّقي مجيع ابمقرتحات من خارج ابمشاركة يف اخّتاذ القرار عن بّينة واّطال
 ة ةإهّنا تصدر عن الشعب كّله!ة واضحة وسهلة. أّما القرارات النهاديّ ، ضون آليّ اجمللس النيابّ 

دولة يف ة القضاء على الظلم، بكّل أشكاله، هو من األهداف البعيدة للإّن اخنراط مجيع أهل العامل يف عوليّ 
اإلسالم. ولكي يتحّقق األمر، جيب أن ميتلك الناس الوعي ابمطلوب ةيوا يتعّلق حبقوق مجيع ابموجودات، باإلضاةة 

 ة مساعيهم أضعاةًا كثرية. إىل سعي اجلويع ضون حركة منّظوة تضاعف من نتاج وةعاليّ 

 

 

 

 

 

 

 


