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 ت  

  اإلهـداء
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  .إليـهم جميعاً أهدي عملي هذا                                                         

  

  

  



 ث  

  شـكر وتقديـر

اليمكن لعمل يريد االقتراب من الحقيقة أن ينجز بجهد فردي بل البد له من عقل جمـاعي؛        

والمتابعـة انتهـاء بـالتقويم    وهذا العمل وقفت خلفه بصمات كثيرة بدء بالفكرة مرورا بالحـث  

َوِإذْ تََأذََّن َربُّكُْم لَِئن " اعترافا بالجميل ونسبا ألهل الفضل وامتثاال لقوله تعالى . .والمراجعة، وعليه

وقوله صلى اهللا عليه وسلم مرويا عن ابي سـعيد  "  شَكَْرتُْم َألزِيَدنَّكُْم َولَِئن كَفَْرتُْم ِإنَّ َعذَابِي لَشَِديٌد

  ." من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا   " صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا     عن  

والشـهيد األسـتاذ جمـال منصـور                  ) أبو طـارق (فإنني اشكر الشهيد األستاذ يوسف السركجي 

كنا في سجن جنيد العسكري ثالث سنوات نقرأ ونتدارس؛ كما واشكر األسـتاذ   حينما، )أبو بكر(

ر عبد الستار قاسم على إشرافه األكاديمي الصارم الذي أضاف على البحث أصالة بعد طول الدكتو

 صهر وجلد؛  كما أنني أسجل اعتزازي بأعضـاء لجنـة المناقشـة األسـتاذين رائـد نعيـرات               

ه من مالحظات قيمـة؛  كمـا وال أنسـى شـكر األسـتاذين عـدنان                   اايمن يوسف على ما أبديو

  .عامر من غزة، ومعروف موسى من لبنان اللذين تفضال مشكورين بالمراجعة اللغوية والفنية أبو

لمـا  زمالء العمل، ... كما أتوجه بالتحية الخالصة إلى إخواني في هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية

  .زرةاتشجيع وتفهم ومؤقدموه لي من 

  .    نان، وجزاهم اهللا عني كل خيرإلى كل هؤالء أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمت      

  

  

  



 ج  
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  7  الدراسةمنهج : الباب السادس
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 ح  
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  138  رى منهاأنظومة المفاهيم اإلضافية اإلسالمية وموقع الشو:الفصل السادس

  139  األمة: الباب األول

  140  الشرعية : الباب الثاني
  143  الحكم : الباب الثالث

  145  التعددية : الباب الرابع

  147  الدولة : الباب الخامس

  150  األكثرية األقلية و: الباب السادس
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 د  

  شكال اإليضاحية فهرس األ

  الصفحة  الشكل

  39  مخطط الفكر الغربي  1شكل رقم 

  52  اإلسالميمخطط الفكر   2شكل رقم 

  88  مخطط الشورى  3شكل رقم 
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  الشورى كنموذج مغاير: سس اإلسالمية للتنمية السياسيةاأل

  إعداد

  إبراهيم راشد محمود سعيد

  إشراف 

  الدكتور عبد الستار قاسم

  الملخص

أصبح اليوم قريب المنال من فكر  ،ى من قبل من فكر الوقاية وال زالالذي عان اإلسالميإن الفكر 

فالمطلوب ثقـة تجـدد    ،ضبطهتخر دون منهجية ولكن فكر العافية ال يعني األخذ من اآل ،العافية

المعاصرة التي ال زالت تقـدم   اإلسالميةللناس إسالمها و ثقة تستطيع من خاللها أن تبنى النظرية 

ولمـا كانـت   ، في انغالقها أو هي مقاربة منفتحة لدرجة التماهي مع غيرها بقوالب قديمة غائرة

عـن   إسـالميا كان من المهم البحث  ،التنمية السياسية تحٍد تطرح أفكارها كنموذج للتقدم والنهضة

ولكن منهج الثقة يتطلب من المسلم تفكيك التنميـة   ؛ سبل التواصل معها أخذاً أو رفضاً أو تقاطعاً

  . ى أصولها والحقاً معرفة أي السبل أجدى للعالقة معهاالغربية إل

لما كان من الخطأ أن يقدم اإلسالم كتنظير أخالقي فقط فـي مواجهـه منظومـة متكاملـة     ولكن 

  . كان مهماً أن يستدعى نموذج الشورى كمغايرة فقط ،اقتصادية وسياسية ومجتمعية

حاول كل منها أن يعالج مكونات التنمية  ثمانية منها ست أساسيةولقد جاء هذا البحث في فصول  

والحقا تأصيل الشورى ومفاهيمها األساسية واإلضافية وصوال إلى بناء  ،إسالمياوالسياسية غربيا 

النظرية اإلسالمية في الشورى كنموذج إنمائي حي ومعاصر وقادر على أن يكـون صـلبا فـي    

  .مواجهة التحديات الجدلية والعملية 

لإلطار المادي  هارتهانإلى القول أن مفهوم التنمية الغربي يعاني من أزمة  نيالفصل الثاوخلص  

ـ  كل القيم األخرىوتجاهل معني أساسا باالستقرار االقتصادي وإشباع الحاجات كونه   ةأو محاول

  .وتكييفها علمنتها



 ر  

 االهتماممعالجة للتنمية في إطار اإلسالم يجب أن يجري استنتج الباحث أن أي  الفصل الثالثفي  

؛ واالهم  رتباطه بالمدخل االقتصاديابها من خالل المدخل الثقافي واألخالقي وبالتالي قياس مدى 

أن يجري بناء بدائل فكرية إسالمية تخاطب الواقع وتنتقد اإلسراف في تطويع النصوص دون أن 

  .  ها في وضع آلية ألسلمة المعرفةاتقف عند الدائرة اإلسالمية بل تتعد

فيهـا   تطـابق يبالبعد األفقي حيث  وجد الباحث أن الشورى ذات امتداد شامل صل الرابع  الففي 

ممتدة وواسعة ال تتوقف عند األبعاد السياسية بـل هـي    في البعد الراسي كونهاو ،النقلمع عقل ال

  . امه وتنتهي باألمة كصفة مالزمة لها كاإليمان والصالةفطالمسلم منذ  يشهاحياة يع

موقع الشورى من المفاهيم اإلسـالمية األساسـية كالتوحيـد    أن خامس ال الفصل وأظهر

 معادلـة كـون الشـورى   ووثيق أصيل ، والعدل والحرية واإلجماع واآلخر والدين واالستخالف

 ،الفـردي والجمـاعي  ، والفطري واالجتماعي ، والقليل والكثير و ،التوازن بين المطلق والنسبي

  .اإلسالمي بين مختلف القيم ومتطلباتها أو تداعياتها  باختصار الشورى هي صمام األمان

ن األساسـية كاألمـة والشـرعية    عالمفاهيم المتولدة  الشورى من كان موقع سادسالفصل الفي 

هـي  فاألمـة   ،بدون الشـورى  ها العيشيمكن ال ا مفاهيمأنه ،والحكم والتعددية واألكثرية والدولة

تفاعل مع هـذه الشـرعية تفهمـاً    ب إال مالشرعية فال تت أما ،فيه شورى الناس ورالوعاء الذي تد

معادلة يتفاعل فيها النص اإللهي الثابت مـع الواقـع اإلنسـاني بكـل     وإنتاجاً ؛ أما الحكم  فهي 

ائه تشاور النـاس ودوام  بقيتظافر إلنجازه عقل جماعي يضبطه سلطان األمة ويضمن ، و تعقيداته

هـذا  وب ،مـال الالسلطة أو  حتكارالالتعاقب والتداولية ورفض  إلى فهي أقرب ةتفاعلهم ؛ أما الدول

نظامها ال يكون إال بشورى الناس وبما يقترب تنظيمية، صفة حيادية  إسالميايملك مصطلح الدولة 

تقليب اآلراء ليس شرطا أن كون  ة  الشورى للحسم والبتيأما األكثرية فهي آل ،من صالحهم العام

 أما التعددية فقد أكدت إسـالميا  ،لطبيعة الخالف المحتوم بين الناسيفضي لرأي واحد جامع مانع 

ط ذلـك شـورى النـاس المحـدد     وضـاب  احترام خصوصية اآلخرين وتوظيفها في البر والقسط

  .لصالحهم



 ز  

الباحث أن منتظم الشورى المتصور حسب عالقاته بالمفـاهيم اإلسـالمية    وجد بعالفصل السافي 

ئون السياسة والحكم والسلطان والقانون والحريات له سبعة قواعـد  والمتولدة عنها في شالرئيسة 

والتعددية في ، واإلنسان عاقل وبالتالي هو حر ومسئول، عقدلخالفة وااألمة مصدر السلطان منها 

إطار المسلمين تنافس في الخير وفي إطار غير المسلمين تأكيد للحريات وهـذا يعنـي إمكانيـة    

  . ملزمةوثيقة وضمانات  التوالي السلمي للحكم وضمن

 اإلسـالمية مباشرة ليس فقط في بناء النظرية الشورية البحث كانت نتائج يمكننا القول أن  بالعموم

للتنمية السياسية بل كانت مهمة في إبـراز دينامكيتهـا فـي     اإلسالميةوبيان موقعها من األسس 

ث نهضة فكرية تجديدية إسالمية الحراك السياسي والمجتمعي واالجتهادي بما يمكن فعالً من إحدا

 .منظمة وحريات مفتوحة على الذات واآلخر وإنسانيةتواكبها حياة كريمة 

  



  1

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  مقدمات وأسس 
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  الفصل األول

  مقدمات وأسس 

  الدراسةماهية : الباب األول

إنمـا  ، ال تحاول هذه الدراسة أن تقرب اإلسالم من التنمية أو تسقط التنمية على اإلسـالم 

كونها تنطلق من مسلمات ، السياسةمختلفة عن نظريات التنمية المعهودة في دراسات  هي محاولة

 ذاتها فترفضنكفاء على ولكنها كذلك دراسة ال تحاول اإل، الغربيةمتناقضة باألصل مع النظريات 

  . )1(ن ذلك يتناقض مع آليات البحث اإلسالميكل ما أتت به نظريات التنمية أل

وهي ال تنسـب  ، اإلسالميةراسة التي نحن بصددها مشتقة من األصول والتصورات الدو

بل تحاول أن تقدم إضافة جديدة في الفهم اإلسالمي تتكامل أو تتمايز مـع  ، السبقإلى نفسها فضل 

  : المثالومنها على سبيل ، السابقةالمحاوالت 

من أحوال العمران والتمدن ومـا  " امعالًج، الذي طرحه ابن خلدون في مقدمته: العمرانمفهوم  -

ويعرفـك  ، عك بعلل الكوائن وأسبابهاجتماع اإلنساني من العوارض الذاتية وما يمتّيعرض في اإل

حتى تنزع من التقليد وتقف على أحوال مـن قبلـك مـن األيـام     ، كيف تدخل الدول من أبوابها

  . ")2(وما بعدك واألجيال

فقد حاول أن يؤصل الظاهرة اإلنمائية تأسيسا ، قدمه الشاطبي الذي: الكلية )3(أما مفهوم المقاصد -

، عتبارها عملية تتضمن عناصر حفظ واضحة المنهج ومتتالية الترتيب ومتفاعلة الحركةإللكليات ب

                                                 
  ". الْكَِلَمةُ الِْحكَْمةُ َضالَّةُ الُْمْؤِمنِ َحْيثَُما َوَجَدَها فَُهَو َأَحقّ بها"م النبي صلى اهللا عليه وسل قال) 1(

رقـم   ،1954 ،العربي الفكردار : ، بيروت1طعبد الباقي، محمد  تحقيق، ماجةسنن ابن القزويني،  أبو عبد اهللا ،ماجةابن • 

4308. 

 . 6ص ، 1984 دار القلم،: ، بيروت5، طمقدمة ابن خلدونعبد الرحمن الحضرمي،  ،ابن خلدون) 2(

وتهدف إلى الكريم، نصل إليها من خالل استقراء جزئيات نصوص القران  يالكبرى، التالمعاني والغايات : هيالمقاصد ) 3(

  . والنسلالحفاظ على الضروريات الخمس النفس والدين والعقل والمال 

 .434 -433ص ص  ،2000،الفكرار د: ، دمشق1ط الفقه،مصطلحات أصول  ممعجقطب سانو،  -



  3

وذلك من خالل صون دينه وعقله ونفسه ونسله ، و إنمائه وكأداة لفهم الواقع بغرض حفظ عمرانه

  . )1(وماله

فقد أكد فيه العالقة اإليجابية بين الظاهرة الدينيـة  ، الذي قدمه الماوردي: )2(حأما مفهوم الصال -

  . )3(رابطا صالح الدنيا بصالح اإلنسان، واإلنمائية المؤسسة على فهم اإلنسان لذاته وتكليفه

لكن إشكالية هذه األفهام أنها بقيت محصورة في تكوين المنهجية اإلسالمية وأصولها والعالقات  -

قتـراب  دون الدخول في معترك التفصيل النظري والتحديد العملي واإل، ظرية بينها وبين غيرهاالن

بت التهديف علـى  محاوالت غلّ، ستخالف والصالح والعمرانفاإل، السياسي على وجه الخصوص

ألنها بقيت في إطـار  ، ومست باإلطار العام دون أن يتمكن اآلخر من مقاربتها أو فهمها، الوسيلة

نه جرت محاوالت جدية فـي إطـار الفكـر    أورغم ، لآلخرء الفكري الذاتي والنقد النظري البنا

وبدل أن يرتفع ، ا في االقتصاد الكميوبقي محصوًر، الشمولينه انتزع من إطاره أاالقتصادي إال 

  . )4(الدائرة عن إشكاليات التنمية التي عالجت التنمية من زاوية االقتصاد تورط معها في ذات

مـن   وبديل هنا فان هذه الدراسة تحاول فحص مدى لياقة نموذج الشورى كمفهوم مغاير نوم -

  . وأسسهوبنيانه  حيث فاعليته وترابطه وأصالته

  الدراسة أهمية : الباب الثاني

قترابـات  قدمت فيـه العديـد مـن اإل   ، والباحثاإلسالم والتنمية موضوع حديث الطرح 

لكن الدراسات القديمة على وجه الخصوص جاءت في قوالـب  ، وحديثاًا اإلسالمية والغربية قديًم

واتت فقط في إطار المنتجات التي يقدمها كل فكر ، والتنميةمستقلة عن محوري الباحث اإلسالمي 

                                                 
المكتبـة العصـرية،   : ، بيروت1ط الموافقات في أصول الشريعة،، ابي اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمدالشاطبي، ) 1(

2002. 

  . فسادالصالح هو الخالص من كل : الصالح) 2(

 .253ص ،2000 ،مرجع سابق الفقه،مصطلحات أصول  ممعج، سانو قطب -

 . 1960دار الفكر، : ، بيروت1ط أدب الدنيا والدين،و الحسن حبيب، أب ،الماوردي) 3(

  موقع إسالم اون الين االليكتروني، ومصطلحات، زاوية مفاهيم  لإلنسان،إعادة االعتبار : مفهوم التنمية، فنصر عار) 4(

http: //www. islamonline. net/arabic/mafaheem/2004/02/article01. shtml)(  
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وبما أنه من المعلوم بالضرورة أن التصورات الكلية ال تنفصل بحال عـن  ، اإلنسانيةفي المعرفة 

فقد بقيت هذه الدراسات حيوية في تقديم ما يريـده اإلسـالم   ، حقةالالالمنتجات الجزئية واألفكار 

  . تنموي الغربي كنموذجوما يريده ، إنمائيكنموذج 

فقد قدمت العديـد مـن   ، تجلياتهالعلم وإحدى  "موضة"أما اليوم وبعد أن أصبحت التنمية 

  : فئاتالدراسات اإلسالمية الهامة والتي توزعت على ثالث 

ـ يمن خالل التماهي مع أطروحات التنمية بمقا، يم اإلسالم كمنهج تنمويحاولت تقد: األولى ها يس

  . )1(الكمية وتصوراتها السياسية واالجتماعية في الديمقراطية والفردية والحرية

، الرئيسـية بإرجاعها إلى أصولها الفلسفية ومقوالتها ، الغربيةحاولت نقد نظريات التنمية : الثانية

التنمية التي قدمت ذاتها كنظريـة   ُأسوة بنظرياتبشكل مجتزأ ، التنموييلها ولكنها حاولت بناء بد

ّمما أدى إلى تتبع في البديل يتسـاوق  ، شموليةومن ثم سياسية وإدارية وأخيرا كنظرية ، اقتصادية

يسـتند إلـى   ، دون أن يبني لذاته بديال مستقال شـامال ، التنميةمع التطور والتطور الالحق لعلم 

  . )2(سالمية وما تراكم من دراسات ناظرة فيهاألصول اإل

وحاولـت  ، الغربيةفي المستوى الثالث طرحت دراسات ردت نظريات التنمية إلى أصولها : الثالثة

ال تصـلح  ، نظريةقتراباتها بقيت معارف إلكن ، عنهافي إطار الدراسة بناء نموذج إسالمي بديل 

ـ ة ومصالحه الجماعية وصناعة عن حريات اإلنسان الفردي لتقديم إجابات محددة ، الكليـة  هقرارات

  . )3(وتوضيح خياراته المستقبلية تجاه المسائل المختلفة

                                                 
  : المثالى سبيل عل انظر) 1(

  . 1999المهدي، دار : ، دمشق1ط الديني، تجديد الفكر، احمد البغدادي -

 . 1985المطبوعات، وكالة : ، الكويت1ط والتنمية،ميدانية حول اإلسالم  ةدراسالمنوفي، كمال  -

 .1984، دون دار نشر، االقتصادية اإلسالمي للتنميةالمنظور المهدي، صادق ) 2(

المعهـد  : ، فرجينيـا 1ط اإلسـالمي، نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري  نصر عارف،) 3(

  . 1992اإلسالمي، العالمي للفكر 

منهجية التجديد السياسي وخبـرة الواقـع العربـي    : إسالميفي النظرية السياسية من منظور ، سيف الدين عبد الفتاح -

 .1998اإلسالمي، مي للفكر المعهد العال: ، القاهرة1ط المعاصر،
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هذه الدراسة تحاول من خالل ما تراكم من الدراسات السابقة تقديم رؤيـة تجمـع بـين ثالثـة     و 

  : علميةمكونات 

  النقد المتتبع لجذور التنمية في النظريات والمعارف الغربية  -1

  . اإلسالمياالقتراب النظري لبناء البديل  -2

  . البديلاالقتراب العملي في الشأنين السياسي واالجتماعي لهذا  -3

الذي ال خالف على تخلفـه  ، العربيفتنبع من ضرورات النهوض بالواقع ، هناأما األهمية العملية 

نمية الغربيـة والسـيما   وخاصة بعد أن جرب هذا الواقع نظريات الت، )1(استتباعه لآلخر وفقره و

ومن هنا تنبع الحاجة إلى تقديم رؤى ، في جلب الخالص فأزداد تخلفا وتبعيةمنه  أمالً، االقتصادية

لك االستفادة مما أتى بـه  دون أن ينفي ذ، علمية تنهض بهذا الواقع لالنطالق من ذاته ال من غيره

  . اآلخرون

  حدود البحث: الباب الثالث

والحقا ما تـراكم مـن دراسـات    ، ليل النصوص القرآنية والنبويةتعتمد الدراسة على تح

وعليه فـال  ، اجتهادات فقهية قدمت تصورات وأفهام مختلفة حول ذلك اإلسالم ومقاصده و فكرية

  . حدود للزمان والمكان في هذه الدراسة

  دراسةأسئلة ال: الرابعالباب 

  : البحثغاية  تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن عدة تساؤالت للوصول إلى

  ما هي الفروق بين المنظورين الغربي واإلسالمي تجاه مفهوم ومفاعيل التنمية ؟: األول

  ؟هل يوجد تنمية في اإلسالم: الثاني

      فـي مـواطن السياسـة والحكـم والقـانون      ما هو موقع الشورى من النظرية اإلسالمية: الثالث

  ؟واآلخر

                                                 
 . 2002الشروق، دار : عمان تقرير التنمية اإلنسانية العربية،اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة ) 1(
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التوحيـد والعـدل والحريـة    لمفاهيم الرئيسية اإلسالمية كهو موقع وعالقة الشورى با ما: الرابع

  ؟والشرعية

وما هي ، الرئيسيةالمتولدة من موقع وعالقة الشورى بالمفاهيم اإلسالمية  هي المفاهيمما : الخامس

  ؟ى الفرد والمجتمع والدولة واألمةنعكاساتها علإ

  دراسةفرضيات ال: الخامسالباب 

  : الدراسةحاول أن يختبر مدى صدقيتها من خالل هذه يستند الباحث على عدة فرضيات ي

نه يطرح فكره كفكر أورغم ، الخاصةاإلسالم فكر مستقل له أصوله وتصوراته : األولىالفرضية 

  . المطلقالنموذج المثالي  إلىنه يقر بالواقع النسبي المتطلع أإال ، مطلق

اذج والمفاهيم الغربيـة االجتماعيـة   يرفض اإلسالم حصر دراساته في إطار النم: الثانيةالفرضية 

ولكن ، كانويقدم نفسه كفكر متماسك دون أن يعني ذلك رفضه لالستفادة من اآلخر أيا ، والسياسية

  . وحاجاتهفي إطار ثوابته 

التمييـز  الشورى في اإلسالم واجبة كونها فطرية مشتقة من قدرة اإلنسان علـى  : الثالثةالفرضية 

  . وأي تغييب لها هو تحدي لالجتماعي، "قبالخلْ"ختيار الممنوحة له واإل

ـ ، )1(اإلنمائيةالشورى النموذج األقرب لتقديم الرؤية اإلسالمية : الرابعةالفرضية  ا كونها تقدم نمطً

والسيما في الجانب السياسـي مـن حيـث تعزيـز     ، العمليمتكامال في اإلطار النظري والواقع 

  . الفرديةعية وإبراز الخيارات والقدرات وضبط المصالح الجما التعدديات و الحريات

الشورى كمفهوم فاعل ال يكتفي بتقديم رؤية إسالمية إنمائية سياسـية مسـتندة   : الخامسةالفرضية 

ا على تلبيـة المطالـب االجتماعيـة    وعملًي، الربانيقتراب العقل اإلنساني مع النص إا على نظرًي

                                                 
ـّى "مـن  " التنميـة "يتضح االختالف بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة اإلنجليزية، حيث يشتق لفظ ) 1( " نمـ

وإذا كان لفظ النمّو أقرب إلى . ينمو نماء فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو نمًوا" نما"من " النمو"ما لفظ أ. بمعنى الزيادة واالنتشار

فالنماء يعني أن الشـيء يزيـد   . االشتقاق العربي الصحيح، فإن إطالق هذا اللفظ على المفهوم األوروبي يشوه اللفظ العربي

لهذه الدالالت لمفهوم التنمية فإنـه ال يعـّد مطابقًـا للمفهـوم اإلنجليـزي       وطبقًا. حاالً بعد حال من نفسه، ال باإلضافة إليه

Development ستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق األهداف وذلك إالذي يعني التغيير الجذري للنظام القائم و

  . ها ومصالحها الوطنية بالضرورةوليس وفق رؤية جماهير الشعب وثقافت) الخارجي غالباً(وفق رؤية المخطط االقتصادي 

    .، مرجع سابقمفهوم التنميةنصر عارف،  - 
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ختبارها في موازين العدل وسيادة التشـريع  من إ كنيمما نه يقدم لكل ذلك إبل ؛ الفرديةوالحاجات 

  . غير المسلمينوومختلف الحريات الخاصة بالمسلمين 

  دراسةمنهج ال: السادسالباب 

ـ ، المنهج المستخدم في هذه الدراسة يعتمد بأغلبه على منهج تحليل المضـمون   ةومحاول

 البحـث وهـو أحـد أسـاليب    ، )1(الوصول إلى المعنى الذي يحمله النص أو الرسالة الكامنة فيه

المحتوى  وصف التي تستخدم في البحثيةوالذي يعد حسب تعريف برلسون أحد األساليب  يالوصف

  . )2(الظاهري أو الصريح وصفاً موضوعياً منتظماً وكمياً

  : )3(كالتالي، إجمالهايمكن ، حثفي هذا الب هذا المنهجوأهمية 

وما يحمله النص مـن  ، اوتفسيًرا ابتة والوضعية تحليلًقدرته على الوقوف على المعطيات الث: أوال

  . بينهمادالالت أو يفرزه من مجموعات تتيح المقارنة 

غايتها الوصول إلى المعاني المضمرة أو تلك التي ، تقليديةيعد هذا المنهج قراءة أخرى غير : ثانيا

  . ُأغفلت

ال يعنـي بحـال تخلـي    ، الصارمة إن الوصول إلى النتائج المتوخاة وممارسة الموضوعية: ثالثا

  . المسبقةالباحث عن ذاتيته أو تجرده من الثوابت والغايات 

المنطقي ببعديه مـن   ستدالللإليمتاز منهج التحليل بالمرونة الكامنة كأداة منهجية خاضعة : رابعا

  . ستقراءاإلمن الخاص إلى العام حيث  وأ، ستنباطاإلالعام إلى الخاص حيث 

  : ستيتحدد ذلك وفق إجابات ، تحليل متكامل للنصوص ومضامينها و دالالتها جلأمن : خامسا

                                                 
، موقع التجديد العربي االليكترونـي،  تحليل المضمون، بين االلتزام الموضوعي والمضامين الذاتية، الربيعياسماعيل ) 1(

http: //www. arabrenewal. com/index. php?rd=AI&AI0=2780)(  

، 2000 ،و محمد الدخيل، طرق البحث في التربية والعلوم االجتماعية، دار الخريجين للنشر، الرياضالحفيظ الجزولي ) 2(

 . 185ص 

 . ، مرجع سابقالذاتيةتحليل المضمون، بين االلتزام الموضوعي والمضامين ، الربيعيإسماعيل : للتوسع) 3(
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 ومكانيـاً  وكذلك الظروف المحيطة بـه زمانيـاً  ، جماعةأو  يتعلق بطبيعة المخاطب فرداً: من -

  . باآلخرينوعالقاته 

 يدرس المضامين المرتبطة باألهداف من خالل الوقوف على معطيات النفي واإلثبات في: ماذا -

  . الخطابمكنون 

  . لديهوهنا يحدد نوع المخاطب ليتم من خالله تحديد االتجاهات والقيم السائدة : لمن -

يدرس نوع الخطاب وتأثيره وأعراضه الكلية والجزئية أو تلك الظاهرة منه أو الكامنـة  : كيف -

  . فيه

ي اختيارهـا رغـم   مسبقة ولكن هناك حث على إدراكها بل وحرية ف و قد جاءت هنا: )1(الغاية -

  . بما يزاوج بين الموضوعي والذاتي تبيان آثارها ونتائجها

  السابقة الدراسات: سابعالباب ال

في ، القديملقد سبق استعراض معالجات وبدائل نظرية لمفهوم التنمية في التراث اإلسالمي 

  : الحديثةالمعالجات  نستعرض أهموهنا ، الدراسةسياق الحديث عن مشكلة 

والتي حدد فيها أن عالم األفكار وما ينتج عنها مـن  ، نبيالتي قدمها مالك بن : القابليةة ظرين -1

  . )2(يحدد مدى فاعلية الحضارة وعمرانها والعكس صحيح، جتماعيةإونظم وتفاعالت ثقافية 

والتي حاول مـن خاللهـا بنـاء نمـوذج     ، يوسفالتي قدمها يوسف إبراهيم : البديلةالنظرية  -2

ين قتصادي بوتحقيق التكامل اإل، حقيق التنمية من خالل بناء اإلنسان على ُأسس إسالميةإسالمي لت

  . )3(حث بإسهاب كيفية توجيه اإلنتاج و تحقيق حد الكفاية لكل إنساناويعالج الب، الشعوب اإلسالمية

                                                 
  كتروني، لأون الين اال العصر، موقع إسالمايا وقض اإلسالمزاوية  والديموقراطية،اإلسالم قاسم،  عبد الستار) 1(

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/politic/2001/article4.shtml)(  

 . 1987، دار الفكر: ، دمشق4طعبد الصبور شاهين،  وترجمة عمرمسقاوي  النهضة،شروط ، ابن نبيمالك : للتوسع) 2(

 . 1980، جامعة األزهر: ، القاهرة1، طالتنميةب اإلسالمي لتحقيق األسلو، إبراهيم يوسف: للتوسع) 3(
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يـة  من خالل بنائه للرؤيـة الحضـارية الكل  ، سرداروهنا يحاول ضياء الدين : الكليةالنظرية  -3

وقد اهتم بمعالجة المـدخل  ، الواقعيةلإلسالم تقديم رؤية إسالمية شاملة لعمليات التنمية وإمكانياتها 

قبل الحديث عن إنجاز التغيير االقتصادي ، الثقافي عند معالجة التنمية ضمن نموذج إسالمي مغاير

  . )1(المأمول

القة بين اإلسالم والتنمية من خـالل  قياس الع، المنوفيوهنا يحاول كمال : مبريقيةالنظرية اإل -4

  . )2(ستنتاجات تقيس تقدم اإلسالم نحو التنميةإمؤشرات كمية للخروج ب

إلى معرفة الذات وتأكيد األصالة واالستقاللية الثقافية ، شريعتيوهنا يدعو علي : الذاتنظرية  -5

من استهالك الحضارة ال ويحذر شريعتي في ضوء ذلك ، اإلنمائيةوالسياسية واالجتماعية وبالتالي 

  . )3(إنتاجها

من خالل بناء النظرية السياسية اإلسالمية ، هنا يحاول سيف الدين عبد الفتاحو: نظرية التجديد -6

والتأكيد على أن دوام التجدد ، العودة إلى األصول والتفاعل معهاالتأكيد على أن مفهوم التجديد هوب

ـ  وتحقيـق التقـدم   ، امي والحركـي لمواجهـة التخلـف   هو الالزم إلنجاز التغيير الفكري والنظ

  . )4(واإلصالح

من خالل نقضه ونقـده ألسـس ومفـاهيم    ، عارفوهنا يحاول نصر محمد : النقديةلنظرية ا -7

سـتخالف اإلسـالمي ومكوناتـه    باإلشارة لنمـوذج اإل ، بناء نمط إسالمي أساسه، التنمية الغربية

  . )5(األخالقية

                                                 
 مجلـة الفكـر العربـي،   ، ترجمة فضل دليو و جمال ميموني، أسلمه العلوم أم تعريب اإلسالم :سرداد، ضياء: للتوسع) 1(

 . 116 -104 ،1994شتاء /57معهد اإلنماء القومي، : بيروت

 . مرجع سابق والتنمية،ية حول اإلسالم ميدان ةدراسكمال المنوفي، : للتوسع) 2(

 . 1993الزهراء لإلعالم العربي، : ، القاهرة2ترجمة إبراهيم شتا، ط ، العودة إلى الذات،علي شريعتي: للتوسع) 3(

 . مرجع سابق إسالمي،في النظرية السياسية من منظور ، سيف الدين عبد الفتاح: للتوسع) 4(

 . مرجع سابق، تنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري اإلسالمينظريات ال، فنصر عار: للتوسع) 5(
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في غوصه لمفاهيم اإلسالم والتنمية استكشـاف  ، البشرياول هنا طارق يح: المقارنةة يلنظرا -8

من جعل اإلسالم نظرية مـن نظريـات    امحذًر، المفهومينالحدود والضوابط والتقاطع بين هذين 

  . )1(التنمية

  الدراسة اقسام: الثامنالباب 

، قةسابعما تراكم من معارف  صورة فصول تطمح إلى إعطاءثمانية حث على يتوزع الب

  : التاليذلك على النحو  أتىوقد ، جديدحث من بناء اوما يطمح إليه الب

ناقش الباحث ماهية الدراسة وأهميتهـا وحـدودها وأسـئلتها وفرضـياتها      :في الفصل األول -

  .أهم مفاهيمها  و ،والدراسات السابقة المواكبة لها ،ومنهجها

النظرية  الغربية والتصورات سس المعرفيةحث إعطاء نبذة عن األاحاول الب: ثانيالفي الفصل  -

الغوص في تطور مفهوم التنميـة   حثايحاول الب وتالياً، الغربيةفي نظريات التنمية عنها المتولدة 

ن تصورات مفيما قدمه اإلنتاج الغربي  الباحث النظروأخيرا يحاول ، وأزماتهوجدلياته وتناقضاته 

   .والتنمية ماإلسال، البحثتربط بين محوري 

محـاوال  ، الرئيسيةحث إلى النموذج المعرفي اإلسالمي ومقوالته اتعرض الب :لثالثافي الفصل  -

من حيث أصـوله   صياغة المفهوم اإلسالمي السياسي وتاليا كيفية، بالسياسةتحديد عالقة اإلسالم 

يـد  تحدالباحث  واألسس يحاولومن تكوين هذه المنطلقات ، األخرىوضوابطه وعالقته بالمفاهيم 

  . والمغايرةمن حيث جدلياته ومحاذيره ونماذجه المقتربة ، بالتنميةعالقة اإلسالم 

جـدلياتها   وتاليـاً ، والرأسـية وأبعادها األفقية  الشورى ماهيةناقش الباحث  :رابعالفي الفصل  -

  . والميزاتعتبارات ميزاتها كمغايرة إسالمية باإل وأخيراً، والنبويةالقرآنية 

                                                 
مركز دراسات وبحوث الدول النامية، كلية االقتصاد : التنمية حواراتضمن  ،اإلسالم والتنمية :طارق ،البشري: للتوسع) 1(

 .1993، يونيو 3ع  ،جامعة القاهرةوالعلوم السياسية، 
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رسم خارطة تبين موقع الشورى من المفـاهيم اإلسـالمية   حاول الباحث  :امسخالفصل في ال -

 . التوحيد والعدل والحرية واإلجماع واآلخر والدين واالستخالفكاألساسية 

رسم خارطة تبين موقع الشورى من المفـاهيم اإلسـالمية   حاول الباحث : سداسالفي الفصل  -

  . والدولة واألكثريةرعية والحكم والتعددية اإلضافية المتولدة من األساسية كاألمة والش

حاول الباحث أن يبني منتظم الشورى المتصور حسب عالقاتـه بالمفـاهيم   : بعالساالفصل  في -

والمتولدة عنها في شئون السياسة والحكـم والسـلطان والقـانون والحريـات     اإلسالمية الرئيسة 

  . والتعدديات

ف عن أهم الخالصات واالستنتاجات التـي أتـى بهـا    حاول الباحث أن يق :ثامنالفي الفصل  -

  . البحث

 مفاهيم الدراسة: التاسعالباب 

  : التنمية الغربيةمفهوم 

ظهر حقل التنمية بمثابة ردة فعل للتغيرات التي حدثت في المجتمع الدولي عقب الحـرب  

، يمقراطيـة وقبلها كانت الدراسات السياسـية تحلـل مفـاهيم مجـردة مثـل الد     ، العالمية الثانية

ولكن مع بداية الستينيات برز مفهوم التنميـة  ، والرأسمالية، والشيوعية، واالشتراكية، والدستورية

           ذلك إلى الزيادة في عدد الوحـدات السياسـية التـي تـدعى      )2(ويعزوهانتغتون )1(ملحوظ بشكل

ر التـي شـهدتها الـدول    الذي عكس حالة التطـو " العالم الثالث"ومن هنا ظهر مصطلح ، " ادولً"

  . الصناعية أو ظهور دول ذات قوة و ثقل مركزي في الحدث السياسي

                                                 
 537، 1992، 2 /4 ،جامعة الملك سـعود : ، الرياضمجلة العلوم اإلدارية ،ية لمفهوم التنميةدراسة نقد :ضاحي، طالل )1(

573.  

 مرجع سابق) 2(
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زيادة قدرة المجتمع  ىبمعن"، االقتصادأن مفهوم التنمية ارتبط ابتداء بعلم  )1(ومن المالحظ

بالصورة التـي تكفـل زيـادة    ، ستجابة للحاجات األساسية والحاجات المتزايدة ألعضائهعلى اإل

، عن طريق الترشيد المستمر الستغالل الموارد االقتصادية المتاحـة ، شباع تلك الحاجاتدرجات إ

  . "وحسن توزيع عائد ذلك االستغالل

فقد ارتبط مفهوم التنمية السياسية بالتغيير االجتماعي بقصد الوصول ، أما في حقل السياسة

  . ددية والتنافس االقتصادي الحرإلى نموذج الدول الصناعية التي تقوم على أسس الديمقراطية والتع

، استخدم مصطلح التنمية في الثقافة والتغيـرات االجتماعيـة  ، ومع تنوع الحقول المعرفية

والحقا جرى ابتداع مصطلح التنمية البشرية ليرتبط بالجانب االمبريقي لقياس مستويات المعيشـة  

  . والدخل

ة التي تتداخل فيها السياسات مـع  التنمية بأنه دراسة الطريق حقل"بالمر وقد عرف مونت 

قدرة دول العالم الثالث على التمتع بحيـاة   ا أو إيجاباًلتصنع سلًب، المتغيرات األخرى المحيطة بها

  . ")2(ذات قيمة شبيهة بتلك التي تتمتع بها دول العالم األول المتقدم صناعيا

يستلزم الوقوف عنـدها   )3(لكن علينا أن نلحظ هنا أن مفهوم التنمية يواجه إشكاليات كثيرة

  : بمفاهيمهاقبل التسليم 

، لتحاق اآلخر بـالغربي إكونه يحدد أن طريق التنمية قاصر على ، الطبيعة التغريبية للمفهوم -1

  . صحيحاًوهذا ليس بالضرورة ، كطريق وحيد للتقدم والحداثة

لغربي التحديثي هو حالـة  الطبيعة الحتمية التي ترى أن تحول المجتمع التقليدي إلى النموذج ا -2

  . المقولةولكن التجربة التاريخية ال تؤكد هذه ، مفروغ منها

                                                 
  .مرجع سابق ،مفهوم التنميةعارف، نصر ) 1(

 . ، مرجع سابقالتنميةدراسة نقدية لمفهوم ، طالل ضاحي) 2(

 مرجع سابق) 3(
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وبالتالي صعوبة إيجاد مقيـاس متفـق عليـه    ، العجز عن تقديم تعريف عالمي وشامل للتنمية -3

  . للتنمية

مصـدر   و بالتالي نفي وجود، ات الكمية على الحياة اإلنسانيةعتبارات المادية والقياسغلبة اإل -4

وهذا يخالف معتقدات آخرين مختلفين عن الغرب بمصدر ، مستقل للمعرفة عن التقديرات اإلنسانية

  . القياسالمعرفة وبالتالي بآليات 

التي جعلـت التنميـة أسـيرة    ، إشكالية حياد بعض المعايير وبالتالي صحة أو منطقية نتائجها -5

  . للتجريبللمتغيرات وليس 

تارة كمجتمع وتارة وكأنهـا الفـرد   ، إليهايل في حقل التنمية بين الناظرين إشكالية وحدة التحل -6

  . والمناهجما أدى إلى اختالف في المفاهيم والنظريات ، كدولةوتارة 

  : اإلسالميمفهوم الشورى 

أي ُحسـن الهيئـة   : والشارة و الشـور ، أي عرض الشيء وإظهاره، الشورى من شور

  . )1(واللباس والزينة والجمال

أي اسـتخرجه مـن   ، أي شار العسل يشـوره شـوراً  : إن الشورى من شور" يقول ابن منظورو

  . ")2(موضعه

  . ")3(استشار أمره إذا تبين واستنار" :ويقول أبو زيد

أو ما بيـده  : الرجلوأشار ، للمشاورةأي يصلح ، األمروشاورته في ، والمشورةالشورى 

  . الرأيإذا ما وجه : بالرأيوأشار عليه ، بهاأو لوح 

                                                 
 . 350، ص1987دار الفكر، : ، بيروت، دمشق1، طالصحاح رمختا زين الدين بن عبد القادر، ،أبو بكر الرازي) 1(

 . 379دار لسان العرب، ص: بيروت ، 2جتحقيق يوسف خياط، لسان العرب،ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ) 2(

 . 350مرجع سابق، ص الصحاح، رمختازين الدين بن عبد القادر،  ،أبو بكر الرازي) 3(
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ستشـارة هـي طلـب    واإل، والمشاورة هي التناصح، معناها عرض الترابي شارويقول 

والذين استجابوا " بقوله تعالى بينما الشورى هي النهج الالزم ألمر المؤمنين العام استدالالً، الرأي

  . ")1(لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم

َرْحَمٍة مَِّن اللِّه ِلنتَ لَُهْم َولَْو كُنتَ فَظًّا غَِلـيظَ الْقَلْـبِ    فَبَِما" أما ما فهم منه في قوله تعالى

ى اللّـِه ِإنَّ  الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَِإذَا َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَ

فهو معكـوس  ، ستعراض الرأي دون إلزام القائد بهاالشورى هي إلوكأن ، ")2(اللَّه ُيِحبُّ الُْمتََوكِِّليَن

  : )3(ومن فهم اآلية ذاتها بداللتين

والتي خالف فيها المسلمون رأي الرسول صلى اهللا عليـه  ، ُأحدأن اآلية نزلت بعد غزوة : األولى

هذه الواقعة  ومعنى نزول اآلية مباشرة بعد، يكسبوهافلم ، وسلم بالخروج من المدينة لمالقاة قريش

وكأن ، الزمة نتائجها فإنهاهو استدالل حاسم على أن الشورى الجماعية حتى لو كانت خاطئة في 

  . بمبدأ الشورىظالل اآلية تدعو الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده المؤمنين إلى التمسك 

 العزم والقـرار أي أن " عزمت فإذا"وجل داللة اللغة التي تحملها الفاء التعقيبية بقوله عز : الثاني

  . "وإذا عزمت" هو نتيجة الشورى وليس عزماً مستقالً مستبداً برأيه و إال لكان القول

مـن   نطالقـاًِ إمن التكوين الفطري اإلنسـاني   اإلسالمي جزءإذن الشورى في المنظور  

ستبداد إسواه أو دون عبودية ألحد  أو أنثى حراً الوحدانية اإللهية التي جعلت اإلنسان المسلم ذكراً

  . )4(ومشورته في األمر ملزمة، ةختيار متحصلّاإلوهذا ما يجعل حريته في ، أحد به

إلى جانب كونها ، جتماعي وأخالقيإوعليه فالشورى في الرؤية اٍإلسالمية مبدأ إنساني و 

ختيـار وتحمـل مسـئولية    حق الجماعة فـي اإل : ويمكن تعريفها سياسيا أنها، قاعدة لنظام الحكم

  . العامةقراراتها في شئونها 

                                                 
 . 20 ص، 2001دار الساقي، : ، بيروت1ط صطلحات السياسية في اإلسالم،المحسن الترابي، ) 1(

 . 159آل عمران، ) 2(

 . 17 -12، ص ص 2000عالم العالنية، : الخرطوم 1، طالشورى و الديمقراطيةحسن الترابي، ) 3(

  ، موقع إسالم اون الين االليكترونيزاوية مفاهيم ومصطلحات،  مصطلح الشورى،هبة عزت، ) 4(

http: //www. islamonline. net/iol- arabic/dowalia/mafaheem- 12. asp)(  
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  الفصل الثاني

  التطور والمفهوم والدالالت: التنمية السياسية غربياً

  التطور الفكري والمفاهيمي: الباب األول

قـد حصـل علـى اسـتقالله     بأكمله  ")2(الشرق"كان  )1(1955بعد انعقاد مؤتمر باندونج 

وبالتالي أصبح هناك شـرق مختلـف ال تنطبـق عليـه المقـوالت      ، السياسي من الدول الغربية

وهـذا مـا   ، أتت الحاجة إّما لعلم استشراق جديد أو لعلم إضـافي ، ومن هنا. ستشراقية القديمةاإل

الذي ، اردهارفأفصح عنه المستشرق هاملتون جيب مدير مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة 

ففـي  ، وبالفعـل . )3(ذكر فيه الحاجة لمستشرق تقليدي مضاف إليه عالم اجتماع جّيد ويعمالن معاً

ستشراق انسـجاما مـع   الجرى التخلّي عن مفهوم ا، لالستشراقالمؤتمر التاسع والعشرين الدولي 

ي آسـيا وإفريقيـا   العلوم اإلنسانية ف"وأطلق بالفعل على مؤتمرهم القادم مؤتمر ، التغيرات الدولية

وهذا بـدوره أّدى إلـى تشـّعب االستشـراق إلـى تخصصـات مختلفـة كالتـاريخ          ."الشمالية

  .ستشراقية متباينةإكعوالم ، قتصاد والسياسةواإل )5(واألنثروبولوجيا )4(والسوسيولوجيا

                                                 
لبحث األهداف المشتركة للدول اإلفريقية واآلسيوية، فعزز من خـالل   ةمؤتمر تاريخي عقد في مدينة باندونج االندونيسي) 1(

  . التعاون والتضامن ونضال شعوب ما سمي العالم الثالث ضد االستعمار

، 1985: ، بيـروت 1وآخرون، جالكيالي عبد الوهاب  تحرير السياسية،الموسوعة والنشر، ربية للدراسات المؤسسة الع -

 . 490ص 

مفهوم الشرق الذي يشتق فيه مفهوم اإلستشراق بحاجة إلى تدقيق فهل هو اسم لمكان متغير طبقا لموضـوع المتحـدث   ) 2(

  . األساس والمعيار المستند اليهما لكي يكون شرقاوما هو  ؟أوالكاتب، أم انه مصطلح قصد منه بقعة جغرافية

ص ، 1992، مرجـع سـابق،   اإلسالمي، نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري نصر عارف -

114 . 

 . 130ص ، 1995، بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، 4ط ، ديبكمال أبو  ، ترجمةاالستشراق سعيدادوارد ) 3(

ة والمنهاج الذي يتبعه علم دراسة المجتمع ليكون مطابقا للعلوم الطبيعية من ناحية طرقه المنهجية، وبالتالي تحرر الحقيق) 4(

  . من العواطف والقيم والنزعات النفسية

          ، اومـا بعـده   441ص دون تـاريخ،  ، ، لبنـان وآخرونكامل فؤاد  ترجمة الموسوعة الفلسفية المختصرة،دار القلم،  -

 . أفكار جون ستيوارت مل واوغست كونت. وما بعدها 356ص 

اصطالح شامل وواسع يشمل التطور البيولوجي والحضاري لإلنسان وعالقاته بين المجتمعـات وهنـا االنتربولوجيـا    ) 5(

  . الطبيعة واالجتماعية والفلسفية

 . 252، ص1999دار الفكر، : وت، بير1ط الديمقراطية بين العلمانية واإلسالم،عبد عيد ومحمد عبد الجبار،  -



  17

اً فقد مثّل تيـار ، )2(وفي دراسته لآلخر، أما الفكر الغربي، )1(ولكنّها متوافقة في األهداف 

تعلّق األمر بالشـعوب محـل الدراسـة أو فـي الـدول       سواًء، معرفياً متجدداً متكّيفاً مع عصره

قتراب المنهجي والمرجعي الهام الذي مثّلـه االستشـراق   نثروبولوجيا اإلوتعّد األ، األوروبية ذاتها

  . )3(رمن حيث الرؤى وأساليب التحليل وآليات التعامل مع تراث اآلخ، برصيده المعرفي الضخم

ومـا زال يعـيش فـي    ، نثربولوجيا درست اإلنسان الذي تحّجر عقله ووقف تطّورهفاأل

وذلك إما بغرض إيجاد مرجعيـة بديلـة للعقـل    ، القارات الثالث آسيا وإفريقيا وأمريكيا الجنوبية

وإحداث تبديل ثقافي وحضـاري  ، أو بهدف السيطرة على العالم غير األوروبي )4(مستندة للنسبية

ستشراق واالنثروبولوجيـا جـاءت نظريـات النمـّو     إلوبعد ا؛ )5(داً إللحاقه بالعالم األوروبيتمهي

المجتمعي لتتالءم هي األخرى مع الظروف السياسية الكامنة وراء نظريات الغرب التـي تـدس   

نطلقـت منهـا   إاألرضية الفكرّية التي ، ستشراق واالنثروبولوجياختصار لقد مثّل اإلإب . )6(خرآلا

الحقل العلمـي والنطـاق الجغرافـي والغايـات     ؛ من حيث، يات التنمية السياسية المعاصرةنظر

فهي الجذر المنشئ لنظريات التنمية السياسية والمقـوالت  ، أما نظريات النمّو المجتمعي، الرئيسية

  . )7(والمناهج والغايات

                                                 
 . 135، مرجع سابق، ص اإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري  ،فنصر عار) 1(

 . 136، مرجع سابق، ص اإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري  ،فارعنصر  )2(

 . مرجع سابق) 3(

اإلنسانية، أي إنكار المعرفة الموضوعية، والنسبي هو ما ينسب إلى غيـره ويتوقـف   سبية وذاتية المعرفة نظرية عن ن) 4(

همـا ويتغيـر   ب ومكان يتلـون وجوده عليه وهو عكس المطلق أي التام، وبالتالي فالنسبي هو ناقص ومحدود مرتبط بزمان 

  . حسباهما

 . 59، ص1999دار الشروق،  :، القاهرة1، ج 1ط الصهيونية،اليهود واليهودية وعبد الوهاب المسيري، موسوعة  - 

 . 1982، 23، صمعهد اإلنماء العربي: ، بيروت1كتورة، طجورج ، ترجمةاالنثروبولوجيا واالستعمارجيرار لكليرك، ) 5(

العلـوم   محـور : مجلد إشـكالية التحيـز  ، نموذج للتحيز في العلوم السياسية: نظريات التنمية السياسية: عارف، نصر)6(

 .)199-171( ص ص، 1997، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: فيرجينيا، )محرر(المسيري عبد الوهاب  ،2ط االجتماعية

ص مرجـع سـابق، ص    اإلسـالمي، نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، فارعنصر ) 7(

162- 163 . 



  18

أوضـاع الدولـة    وقد برز مفهوم التنمية كما يرى أغلب منظّري التنمية السياسية ليعالج

قتصادي وواقعه المتخلّف على المستوى اإل" العالم الثالث"والتي أطلق عليها الحقا ، المستقلة حديثا

 . )1(والسياسي

نثروبولوجيا إلى التنمية ستشراق إلى األوتبديل الخطاب أو العلم الذي يعالج اآلخر والمتنقل من اإل

ستشراق عالج اآلخر اإلف، إْن قّل انتشاره وضمر مفكروهال يعني البتّة إلغاء علم اآلخر و، السياسية

نثروبولوجيا فإنّه نشط عندما أصبح الغرب بينما األ، عندما كان اإلسالم والشرق ذو الطبيعة الدينية

  . )2(خارج حدوده واستولى فعلياً على مناطق حديثة

وبالتـالي  ، لغرب المباشرةفقد أتت عندما تحّرر الشرق من سيطرة ا، أما نظريات التنمية السياسية

حيث جرى إبـراز قـيم العـالم    ، والسلعةط آخر من السيطرة أدواته الفكر مكانت الحاجة لخلق ن

  . )3(رقىاألوروبي ونمط عيشه ومؤسساته وإنتاجه على أنه النموذج األ

وره فإنه يتبّين لنا كيف يؤّدي كّل علـم د ، كنموذجوعندما نقيس تعامل هذه النظريات مع اإلسالم 

  . بشكل يجعل هذه العلوم متكاملة وليست متالشية أو متناقضة

ركّز في رؤيته لآلخر اإلسالمي على دراسة العقيدة والقرآن والحـديث والسـيرة   ، ستشراقفاإل -

  . النبوية وعلم التوحيد اإللهي والطرق الصوفية

والتقاليد والقيم والقوانين  فقد ركّزت على األسرة وتنظيم المجتمع والعادات، نثروبولوجياأما األ -

 . )4(عراف السائدةواأل

روبية كونهـا  وفقد ركّزت على استبدال النظم الشرقية بالنظم األ، أما نظريات التنمية السياسية -

  . )5(الكفيلة برأي هذه النظريات على تحقيق النمو والتقدم والخروج من التخلّف

                                                 
 . 183ص  مرجع سابق، اإلسالمي،لمعاصرة في ضوء المنظور الحضاري نظريات التنمية السياسية ا، فارعنصر )1(

 . 184مرجع سابق، ص) 2(

 . نموذج للتحيز في العلوم السياسية، مرجع سابق: نصر عارف، نظريات التنمية السياسية) 3(

، 183ص ، مرجـع سـابق،  اإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، فنصر عار) 4(

1992 . 

 . مرجع سابق) 5(
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  تطور مفهوم التنمية: الثانيب البا

العشرين الرئيس األمريكي األسبق ترومان في نهاية الحرب العالمية الثانية في  يعد إعالن

بأنها السـبيل  "شرارة االنطالق لمصطلح التنمية والتي عّرفها ، ) م1949 (سنة  كانون الثانيمن 

  . ")1(والطريق األوحد للحاق األمم الجديدة باألمم المتقدمة، الوحيد لحل مشكالت األرض

وطـرح النمـوذج الغربـي    ، ا اإلعالن بالفعل التقّدَم الخطّي في اتجاه واحدوقد جّسد هذ 

للكفرة الذين هـم   )3(وهو ذاته منطق الخالص المسيحي، )2(صراحة كمثال يستوجب الوصول إليه

وهذا يلتقي فعلياً مع فكـرة  ، )4(ومنطق البرابرة الذين يحتاجون إلى حضارة ، على هيئة شياطين

 )6(والداروينيـة  )5(والتي تعود جذورها إلى التطّور التاريخي الالحق  .علة غربياًاألنا واآلخر المفت

التي طغت على كل شيء على العلوم والحياة والمعارف والحقـائق ومـا بعـد    ، والمادية النسببية

عتبر الغرب ذاته عنوان التقّدم والحداثة والتنمية ومـا دون ذلـك متخلـف    أ، فالغرب. )7(الحقائق

                                                 
عبد  ،2، ط2،جمحور العلوم االجتماعية: مجلد إشكالية التحيز ،لفولفجانج سكاسقراءة في معجم التنمية  :القفاش، أسامة)1(

 .)233- 199(ص ص ، 1997اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر : فيرجينيا ،)محرر( المسيري الوهاب

 . مرجع سابق) 2(

وهو اصطالح ديني يشير إلى اختالف الجوهري بين ما هو كائن وما يكون ) جيئوال(رجمة لكلمة عبرية هي الخالص ت) 3(

والى انتهاء آالم اإلنسان، وفي العهد القديم للخالص معنيان، إما تخليص األرض من خالل شرائها أو خالص األرض مـن  

فكرة الخالص لتدلل على مركزيـة اليهـود فـي     نحييالمسي تعذابها، في القرن السابع عشر ظهر في صفوف البروتستان

  . الخالص من خالل وجوب عودتهم إلى فلسطين وتنصيرهم واستيعابهم

 . 56 -55، ص ص 5مرجع سابق، ج  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،،  عبد الوهاب المسيري -

، علـي  1، ط2، جدراسة معرفية ونماذج تطبيقية: اهيممجلد بناء المف، قراءة مفاهيم في قاموس التنمية :القفاش، أسامة )4(

 ).94-87(ص ص  ،1998المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : القاهرة ،)محررون(محمد و سيف الدين عبد الفتاح 

علـى  ) أوالً(التنميـة؛ والتـي ارتكـزت    لنظريات النمّو المجتمعي ونظريات  همصرعيالذي أدى إلى فتح الباب على ) 5(

الغربية الممجدة للغرب والتي تحط بالمقابل من شأن الشرق شعوراً بالخوف منه أو الـنقص تجاهـه، معتبـرة أّن     المركزية

إعطاء مراحل التطور قدسّية الزمان والمكان وإن وصـول  على ) ثانياً(؛ و النموذج الغربي هو الطموح المراد الوصول إليه

  . هاآلخرين للنموذج الغربي يشترط تطورهم بحسب مراحل

، )محـرر ( اهر لبيبط، ال1ط صورة اآلخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، العلوم االجتماعية واالستشراق: بوطالب، محمد -

 .)449-433( ص ص ،1999العربية، مركز دراسات الوحدة : بيروت

ة، وبالتالي هي تسـتبعد  مؤسسها، وهي فلسفة علمانية شاملة مادية تنكر أية مرجعية غير مادي ننسبة إلى تشارلز داروي) 6(

  . الكبرى للحركة فيها هي الصراع والتقدم الالنهائي ةالخالق من المنظومة المعرفية واألخالقية، واآللي

 . 262ص ،1ج مرجع سابق، ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةعبد الوهاب المسيري، 

 . 206 صمرجع سابق، ) 7(
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وهذه الذاتية موجودة منذ تمثيل الغربي وكأنه ابن اهللا في األرض يعطي ويمنـع  ، دائيورجعي وب

ومع إلغاء ، نالتي احتقرت اآلخرين وزعمت الخّيرية للمسيحيي )1(ثم تطورت مع الكالفانية، ويحّرم

اهي وقياس قدرة اإلنسان على تمثيلها والتم، )2(اإلله وتجّسده في الطبيعة ومحاوالت السيطرة عليها

  . )3(فيها معّبراً عن مدى عقالنية وإنسانية وواقعية وفردية وحرية

                                                 
الوحي نزل مـرة   عتبرت أنأالتي البروتستانتية  القوي على العقيدة المسيحية المسماةصاحب التأثير  "كالفان جان" يعتبر) 1(

دمج التوراة باإلنجيل ) أهمها(، من والرأسمالية اإلمبرياليةبصمات قوية دفعت لتسويق كالفان "اإلنجيل، وهنا كان لوثبت في 
ولذا، . لمسيح المخلّص، كخيار مسيحي يهودي إيمانيوالعمل على توحيد خيار األرض الموعودة ونزول ا، "القديمالعهد "في 

دورها الكبير في تبرير االحتالل الصهيوني كإحالل وإيمان وعقيدة مطلوب دعمهـا   المفكرين للبروتستانتيةينسب الكثير من 
بـدءاً مـن   ي، الرأسمالدمج الوعد اإللهي في الوصول إلى شعب اهللا المختار بتشريع العمل ) ثانيا(أجلها؛ و والتضحية من 

تحليل الربا تحت مبرر المنفعة العامة مروراً بإعالء شأن المال واألثرياء وتوحيد االقتصاد واألخالق وانتهاًء بجعل اكتساب 
ذاتـه  " مارتن لـوثر "لآلخر بالدونية والقهر وأحقية االستغالل، وقد أسس لذلك القس  النظر) ثالثا(و، .الثروات عقيدة إيمانية

إلـى ممارسـة   ً لتزام السكون، داعياًًًإحترام السالم وإالبقية أشراراً مجبرين على  فقط واعتبررية للمسيحيين الذي نسب الخي
باعتقال األشرار "السلطة وإشهار السيف ضد اآلخرين باسم خدمة الّرب، وهو يدعو صراحة إلى إيجاد أولئك الذين يقومون 

  ". ومحاكمتهم وذبحهم وقتلهم
البروتستانتية والكالفانية النفعية وبررت الحقا اإلمبريالية ووصلت بالرأسمالية إلى درجة الدين، وهذا  باختصار لقد أسست -

  . داخليةالرأسمالية الغربية منفصلة عن المسيحية أو نشأت نتاج حاجة اقتصادية  القائلين بأنالرأي يخالف 
اإلسـالمي،  ، فيرجينيا، المعهد العـالمي للفكـر   1، طهالشرق موجود بغيره ال بذات: مقدمات االستتباع، غريغوار مرشو -

   .35 -24ص  ص، 1996
 . 1999، دار الشروق: ، القاهرة1ط اإلمبريالية والصهيونية والقضية الفلسطينية،بشير نافع،  -
أو هو اإلله، ويعود يد المسيحي هو تلك الفكرة الرائجة والعقيدة الثابتة في قلوب المسيحيين بأن المسيح هو ابن اهللا التجّس) 2(

الرسول بولس الذي نسب إليه فعلياً مجمل ما جـاء بالعهـد    أوإشكال هذه المسالة إلى جملة مالبسات تلتقي كلّها عند القّديس 
ال عالقة لها بالمسيح عيسى وتعاليمه وتفاصيل حياته، بقدر ما لها عالقـة   -وعلى عكس الدارج -الجديد، والتي بالمناسبة 

ولكـن عنـدما   : "س نفسه، والتي اّدعى فيها األلوهية والنطق باسم المسيح عيسى عليه السالم، وقال ما نّصـه بتخّيالت بول
اختارني اهللا وأنا في رحم أمي لكي يظهر ابنه فّي، ولكي أدعو إليه غير اليهود، فإنني ال استشير لهذا الغرض رجاال من لحم 

  . المسيحرفضوا االعتراف باّدعائه النطق باسم  والكالم هنا موّجه إلى تالميذ عيسى الذي، "ودم
  : ، نقلها16 -15\1بولس إلى أهل غاالطية  رسالة

  . 85، ص2000، دار الفكر: دمشق، 1ط المسيحية واإلسالم واالستشراق،الزين، محمد  -
هـل بالكليـة الغـامض    لقد أفرز التجريد الغربي اختزاالت في تفسير الحقيقة انطلقت أساساً من المحسوس الـذي يتجا ) 3(

باتجاه الدائرة الغربي، في النموذج  اختزلت الحقائقالمادة؛ ولذا والمركّب والالمحدود لصالح المركز الواحد الكامن فقط في 
إال أنّها مـع كـّل   ، أفكار متراكمة من الدائرة األكبر -في النهاية -األقل كلما تطّور وتقّدم الفكر الغربي زمنياً، صحيح أنّها 

اإلله في اإلنسان ثم اختزل اإلنسان في العقل ثم بمـدى تعبيـره عـن     لفقد جرى اختزاّور يجري تُمسخ باتجاه األدنى، تط
التحرر واالنفالت، ثم اختزل فقط بالمحسوس والظاهر ثم بالمصلحة والحقاً بالمنفعة واللذة ثم بالكم ثم بالجدوى ثـم بـالربح   

  . مرجع سابق الموسوعة الفلسفية المختصرة،دار القلم،  ،ء شأن الغريزةى إعالالمادي ثم انتهى االختزال به إل
في مركزية الحـس؛  وكانت عمانوئيل ستيوارت،  هيوم ومل كارت وليبتز وسبيبنوزا حول مركزية العقل؛ و ديفيد: للتوسع 
وهوبز مركزيـة القـوة؛   بنتام، مركزية المنفعة؛ وهيجل وماركس مركزية المادة؛ جيرمي ادم سميث مركزية المصلحة؛ وو
  . فرويد، مركزية الجنسسيجمون جيمس، مركزية الربح؛ و وليم بيرس مركزية السلوك؛ وشارلس و
  . 1998، فرجينيا، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 3، طمقدمة مجلد إشكالية التحيز: فقه التحيزعبد الوهاب المسيري،   -
 . 2000دار الفكر، : ، دمشق1ط مانية تحت المجهر،العل، ةعبد الوهاب المسيري وعزيز العظم -
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كل ذلك طـّور لـدى الغربـي    ، )1(ومع اختزال ذلك بالرقم الذي ينجزه والكّم الذي يحقّقه

تبريـر   هـذا األمـر هـو مـا أّدى إلـى     ، بالوصول إلى النموذج حتمية التطّور المقترنة أساساً

 . )3(ألنا الغربية المتقدمةبإقامة نموذج ا، )2(االستعمار

فاألجر والوظيفة ، فمثال فرق لويس مورجان بين التقّدم والتخلف وفق اإلنجاز الذي يحققة اإلنسان

اعتبـروا أّن المجتمـع    فقد، أما تايلور وفريزر والسير هنري مين ودوركايم، والنفوذ هي المعيار

ما سبنسر فلديه تفريـق بـين العسـكري    أ، المختلف هو ذلك المجتمع القائم على تماسك ميكانيكي

وماكس فيبر فّرق بـين المجتمـع   ، وكولي لديه تفريق بين الجماعة األولية والثانوية، والصناعي

  . )4(أما أنتوني ليدر ففرق بين الدولة الزراعية والصناعية، العقالني والالعقالني

ش بالفروض الخاصة وفي نهاية الخمسينيات عنيت دراسات ليرنر ولبيست وكولمان ودويت

  . )5(ووصفت الدول بالصاعدة أو الجديدة أو تلك المتخلفة والنامية، بالتعبئة االجتماعية

  

                                                 
المركزية أّن المعارف والحقائق هـي   اعتبرت هذهوقد سبنسر وبردالي وجوتلوب وكارناب، مثّل هذه المدرسة هربرت ) 1(

  . استقرائيةفقط حصيلة عمليات 

  . 325ص  و 295ص و  247 وص 104ص، مرجع سابق، الموسوعة الفلسفية المختصرةدار القلم،  - 

محـور العلـوم   : مجلد إشكالية التحيز، المادية األميركية وعالقة المتغير االقتصادي بالتطور السياسيجالل معوض،  - 

ص ص  ،1997المعهد العـالمي للفكـر اإلسـالمي،    : ، فيرجينيا)محرر(عبد الوهاب المسيري ،2ج، 2، طاالجتماعية

)129 -171(. 

  . 59، ص 1997 ،اآلدابدار : بيروت، 1طترجمة كمال ابوديب،  ،والثقافة اإلمبرياليةادوارد سعيد، ) 2(

لقد تركّزت األنا في الغرب باختزال باآلخر، لقد وجد اآلخر عندما وجدت األنا، لقد جاء كوعيٍ بالذات مما تطلب وعياً ) 3(

هو جاهل بحكم وعـي الـذات؟   فالشرقي أو اآلخر، . األنا في مركزية الغرب وأنموذجه قبالة الشرق اآلخر بتخلّفه وبربريته

  . وبالتالي فمن األفضل بل لمصلحتهم أن يظلّوا كذلك

 . 236، ص رجع سابق، ماالستشراق سعيد،ادوارد  -

ص مرجـع سـابق،    التحيز، مجلد إشكالية، نموذج للتحيز في العلوم السياسية: نظريات التنمية السياسية، فعار نصر) 4(

 . 186 -185ص 

، مجلس النشر العلمـي فـي جامعـة    مجلة العلوم االجتماعيـة ، رؤية نقدية: ديد في التنمية السياسيةالج :ميتيكس، هدى)5(

  .47 -7،2000،، صيف2 /28الكويت، 
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اختصـت    نطلقت أساسا من الواليات المتحـدة إوفي بداية الستينيات حدثت طفرة واسعة 

وبـرزت هنـا   ، وخاصة دول إفريقيا وآسيا" العالم الثالث"فيما أطلق عليه تسمية  ،بمجاالت التنمية

  . )1(دراسات ابتر وبينن وكولمان وباي إلى جانب روستو وسكالرواينر

باختصار حاولت دراسات الخمسينات والستينات الوصول إلى الطرق والوسائل التي يجب 

مفترضين هنا أّن نشـر المعرفـة الغربيـة وتطـوير     ، أن تقوم بها الدول األخرى للحاق بالغرب

  . )2(ية وتبنّي سياسات ليبرالية هي الكفيلة بذلكالتكنولوجيا وتعزيز الرفاه

الـذي عـّزز    "لجنة السياسات المقارنة" وقد ضمنت هذه األدبيات في برنامج أطلق عليه

وكان أول إصدار لهذا البرنامج ، العوامل السياسية إلى جانب االقتصادية بالنظر إلى كيفيات التقّدم

، 1963في نهاية عام ؛ تصال والتنميةالعالقة بين اإلوالذي ناقش فيه ، تحت إدارة باي 1963سنة 

صدر المجلد الثاني الذي ناقش دور البيروقراطية في عملية التحديث والتنميـة وأشـرف عليـه    

  . البالومبارا

الذي حّرره روستو والذي تنـاول بعـض التجـارب     1964ثم جاء اإلصدار الثالث عام 

صدر المجلد الرابع الـذي حـّرره كولمـان     1965سنة  وفي، الناجحة للتنمية مثل اليابان وتركيا

صـدر   1965وفي نهاية عام ، والذي ناقش دور التحديث والتعليم والتنمية السياسية واالقتصادية

  . المجلد الخامس الذي ركّز على عالقة الثقافة السياسية بالتنمية والذي حرره باي وقيربا

مبارا وواينر بتوضيح دور الجماعات والسياسة بالو ثم جاء المجلد السادس والذي حّرره ال

  . )3(في كل من أوروبا الغربية والواليات المتحدة وبعض دول العالم الثالث في دفع العملية التنموية

في السبعينات اهتمت مؤلفات لجنة السياسات المقارنة عن التنمية السياسية بإرساء دعـائم  

تـاريخي باسـتعراض تجربـة    مبريقي إ لتنمية من منظورمفهوم ا لبتناو، السياسيةنظرية للتنمية 

                                                 
 .47 -7 ص ص، مجلة العلوم االجتماعيةرؤية نقدية، : الجديد في التنمية السياسية، ميتيكسهدى ) 1(

 . 14 صمرجع سابق، ) 2(

 . 16 -15ص  صمرجع سابق، ) 3(



  23

بعيـداً عـن   ، "الثالـث دول العالم " أوروبا في بناء األمة للتوصل إلى نموذج للدولة المركزية في

  . )1(األبنية التقليدية أو القبلية

الموقف الغربي وخبرته المستمدة من تراكمه ، لقد مثّلت هذه النظريات وإن تباينت رؤاها

معتبرة أّن النموذج الغربي هو المقياس المعياري لحركة اآلخر الذي يستوجب عليه أن ، يالتاريخ

  . )2(يلحق به

إال أنّـه ال يـرفض   ، )4(ينتقد أساس التنمية الرأسمالية )3(وبالرغم من أّن الفكر الماركسي

، )6(ينبل إن بعـض المفكـر  ، )5(آخرالمشروع التنموي لآلخرين إنما الفرق هو استبداله بنموذج 

في التـاريخ   )7(يعيدون أصول التنمية إلى الفكر الماركسي حينما استخدم ماركس المفهوم الهيجلي

  . والدراوني في النشوء والتنمية

بالعموم تتفق الرأسمالية والماركسية في عنصر التحليل المادي وحتمية التطّور ولذلك من 

إن اختلف الصانع أهو طبقة العمال أم الحزب و، المنطقي أن تلتقي في تعزيز مفهوم التنمية لآلخر

وهـذه المالحظـة   ، كما عند ستالين أو الخبراء المختصين والمديرين كما عند ترومـان ، الطليعي

                                                 
 .16-15ص ،مجلة العلوم االجتماعيةرؤية نقدية، : الجديد في التنمية السياسية، ميتيكسهدى ) 1(

 . 18مرجع سابق، ص ) 2(

المادية الجدلية والمادية التاريخية واالقتصاد السياسـي والشـيوعية   (الماركسية نسبة إلى كارل ماركس، واهم مكوناتها) 3(

ستغالل الرأسمالي الذي ال ينتهي إال باليات الصراع باستيالء ثوري للطبقة العاملة وإقامـة  من خالل الكشف عن اال) العلمية

ديكتاتورية البيروليتريا، وبالتالي تصفية االستغالل إلنجاز المرحلة االشتراكية وصوال إلى الشيوعية حيث تنفي الحاجة للدولة 

  . أصالً

 . 388 سابق، ص ، مرجعالموسوعة الفلسفية المختصرةدار القلم،  -

الرأسمالية؛ نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج واستغالل العامل المأجور، واالستفادة من فـائض  ) 4(

  : القيمة القانون األساسي لإلنتاج الرأسمالي، للتوسع انظر

 . 799 – 788ص ، مرجع سابق، ص2 ج ،السياسية،الموسوعة والنشر، العربية للدراسات  المؤسسة - 

 . ، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 5(

 . 206مرجع سابق، ص ) 6(

أّن الروح المطلقة لدى هيجل ما هـي إال   هيجل تبّينالقراءة المتفحصة في فلسفة حيث تبين : نسبة إلى فرديدرك هيجل) 7(

لطبيعة والتاريخ، وبالتالي فثنائية الروح والمادة أو المقّدس والـزمن هـي   في المادة وتعّبر عن نفسها با مرحلة تتالشى الحقاً

  . نظرة لفظية ليس إال، تتفق في النهاية مع فلسفة ماركس

 . 512ص ، مرجع سابق، الموسوعة الفلسفية المختصرةدار القلم،  -
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األخيرة اعترف بها تيار الماركسيين الجدد في خطاب ما بعد الحداثة أمثـال فلـيكس جواتـاري    

ماركس في رأس المال متّفق مع السرد  هنتجأرد الرئيسي الذي سالذين رأوا أّن ال نطونيو نجريأو

  . )1(الرئيسي الرأسمالي المفروض على العالم

  التنمية تعريف: الثالثالباب 

تتم فقـط فـي بنـى    ، عبرت لفظة التنمية في البدء عن عملية اقتصادية مادية في أساسها

ـ  ثم انتقل المفهوم منذ ال، )2(االقتصاد والتكنولوجيا وتطور وسائل المعيشة  نستينيات وبتطـوير م

حيث ارتبط بالتغير االجتماعي بقصد الوصـول إلـى   ، إلى حقل السياسة لجنة السياسات المقارنة

لكّن أدبيات ، )3(نماذج الدول الصناعية التي تقوم على أسس الديموقراطية والتعددية والتنافس الحر

سية رغم أّن أدبيات التنميـة  واجهت صعوبات بالغة في ضبط وتحديد مفهوم التنمية السيا، التنمية

وبتطبيق النموذج الغربـي  " العالم الثالث"تركّزت أهدافها على دراسة ما أطلق عليه دول ، بالعموم

  . )4(فيها كي تضمن التقدم لذاتها

عملية تغير اجتماعي متعدد الجوانـب غايتـة   "التنمية بأنّه  باي مفهوموقد عرف لوسيان 

كولمان فقد عّرف التنميـة مـن المنظـور     جيمس أما؛ ")5(عيةالوصول إلى مستوى الدول الصنا

، التاريخي بأنّه يمكن التوّصل إلى مراحلها وخطواتها عن طريق تتبع تاريخ المجتمع األوروبـي 

ومن المنظور النمطي عّرفها كولمان أنّها ثنائيات تتمثل في التقليدية مقابل الحداثـة والصـناعية   

التطوري عّرفها كولمان بأنها عملية دائمـة بـدون نهايـة يمثـل     ومن المنظور ، مقابل الزراعة

بأنها دراسة الطريقة التـي  "فقد عّرف التنمية ، أما مونت بالمر؛ )6(المجتمع األوروبي قّمة تطوّرها

تتداخل فيها السياسات مع المتغيرات األخرى المحيطة بها سلباً أو إيجاباً وقدرة دول العالم الثالـث  

                                                 
 . مرجع سابق) 1(

 . مرجع سابق التنمية، مفهوم، عارفنصر ) 2(

 . 231، مرجع سابق، ص اإلسالمييات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري نظرنصر عارف، ) 3(

 . 10نقدية، مرجع سابق، ص رؤية : الجديد في التنمية السياسيةس، ميتيكهدى ) 4(

 . 232مرجع سابق، ص  اإلسالمي،نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري نصرعارف، ) 5(

 . 233 -232مرجع سابق، ص ) 6(
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ما شيلكوت أ. ")1(بها دول العالم المتقّدم صناعياًحياة ذات قيمة شبيهة بتلك التي تتمتع على التمتّع ب

فقد عّرف التنمية بشكل جوهري عندما ربط تزايد معدالت تباين األبنية وتخصصها فـي إطـار   

على النهج الغربـي يحـرص    إلى جانب ضرورة أن تنتهج نظام تعددي، علمانية الثقافة والسياسة

  . )2(سك بأبعاد الديموقراطية الليبراليةعلى التم

ة لمواجهـة تصـاعد   يالمزيد نحو المؤسس"فقد عّرف التنمية بأنها  أما صموئيل هانتجتون

، التنمية هي النمّو وليس التوزيـع  عتبرأفما جوستافو استيفافيرى أ، ")3(معدالت المشاركة السياسية

وبرأيه أّن التفسير الماركسي الـذي  ، القتصاديارتبطت بمعدالت اإلنتاج ثم بزيادة الناتج اكونها 

ربط بين التخلّف واالستعمار لم يختلف عن التفسير الليبرالي الذي وضع التنمية في إطار مـادي  

  . )4(بديل عن واقع التخلف

أما ايفان ايليتش فيرى أن التنمية هي ذاتها التشّيئ والتسلّع كونها تحّول عقل وحـواّس اإلنسـان   

، ويحّركه دافع لقهر شـيء مـا  ، عقل وحواس اإلنسان المحتاج الذي يطلب دائما شيئاًالعاقل إلى 

إنسان يفتقد للخيـال وتلهـب ظهـره سـياط الحاجـة الدائمـة       "وبذلك تنتج التنمية حسب رأيه 

، سم علمي للتمرد السياسي والتقني ضد كل األيـدولوجيات أو عنده مفهوم التنمية ، ")5(والمستمرة

سـتعمار  كون الحاجة له تصبح الحقاً مبرراً لإل، حتالل باسم السالمراعة لتبرير اإلوأنه استخدم بب

ألّن مسيرة التنمية حسب رأيه هي ذاتها مسيرة التشّيئ التي تحّول كـّل  ، والتقّدم مبرراً لالستعباد

وبحلول الشئ محل الوجود يبقى العالم بين دفّتـي  ، شيء وكّل شخص لتحقيق التراكم االقتصادي

  . )6(ض وطلبعر

مما يـؤدي إلـى   ، بال مالمح محددة" أميبيا"اعتبر التنمية مفهوما  ساكس فقدأما فولفجانج 

كونه ، في العمارة والمالبس والفنون واللغة، يءيفرض ذاته في كل ش، تبسيط مخل وتعميم مدّمر

                                                 
 . مرجع سابق ضاحي، دراسة نقدية لمفهوم التنمية،طالل ) 1(

 . 11نقدية، مرجع سابق، صرؤية : الجديد في التنمية السياسيةس، ميتيكهدى ) 2(

 12 صمرجع سابق، ) 3(

 . لفولفجانج سكاس، مرجع سابقالقفاش، قراءة في معجم التنمية أسامة ) 4(

 ، مرجع سابقاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةالقفأسامة ) 5(

  .مرجع سابق) 6(
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السوق والدولة وبذلك تطرح التنمية آلهة جديدة هي ، االنسانيةيهدف إلى توحيد الرغبات واألحالم 

حتالل العسكري لدول العالم باحتالل جديـد يصـادر أحالمهـم    وبالتالي تستبدل فعلياً اإل، والعلم

ومـن  ، إن التنمية نموذج متحّيز وغير قابل للتطبيـق  إلىولذا يخلص ساكس ، وإدراكهم وذاتيتهم

قـة بـه مثـل    الضروري حسب رأيه التخلّص من الخطاب التنموي وتفنيد شبكة المفـاهيم المتعلّ 

  . )1(اإلنتاجية والفقر والدولة والمساواة

جتماعيـة  إعـادة تعريـف للحيـاة اإل   "رتورو اسكوبار فقد عّرف التنميـة بأنهـا   أأما  

نضباط والتي تتناغم مع تاريخ وحاجات المجتمـع  وفقا لمعايير الترشيد والكفاءة واإل، واالقتصادية

سـكوبار فـإّن اإلرسـالية    أ أيوبر، "عالم الثالثالرأسمالي الصناعي وليس مع حاجات وتاريخ ال

بينمـا هـي أداة خفيـة    ، المسيحية التي بشّرت بالخالص الديني مثّلت أداة الغزو والتدمير األولى

  . )2(لالستعمار والتبعية

فقد اعتبر التنمية اإلله الجديد الذي يجّرد اإلنسان من كل النقاط الثقافية ، أما خوسية مارت

وبرأيه فإّن التنمية أتت بعد فصل الوحي المسيحي عن العمل ، ستقاللية والثقة بالذاتالتي تمنحه اال

وأصبحت األخـالق  ، لحكمةبابالتالي ارتبط المفهوم بالعلم وليس ، ره على النخبةصاالجتماعي وق

ن يجري معالجة الرذائل من خالل ضبط النفس والتطلع للنمـوذج األعلـى   أوبدل ، مذلّة ورذيلة

  . )3(كوساً ومن خالل اإلشباع والمزيد من اإلشباعأصبح مع

وناتج برأيه عن عمليات أساسها ، عتبر التنمية مبدأ التدمير بال رجعةاأما جن روبرت فقد 

فالتنميـة عنـده تنكـر     يوبالتال، عتماد على النفساإلنكار المتزايد للتقاليد التي تجند الكفاف واإل

حلقة العلـم  " عتبر التنميةافقد  أما كلود الفاريس؛ )4(الخاصة الظرف اإلنساني الذي تحدده الثقافات

                                                 
 . لفولفجانج سكاس، مرجع سابقالقفاش، قراءة في معجم التنمية أسامة ) 1(

 . لفولفجانج سكاس، مرجع سابقالقفاش، قراءة في معجم التنمية أسامة ) 2(

 . مرجع سابق) 3(

  .مرجع سابق) 4(
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ستمرار في الخداع على أساس رؤية للتقّدم ستمرار في السيطرة والتبعية المعتمدة على العلم لإللإل

  . ")1(غربي بالكامل إنتاجيوفّرها العلم الحديث الذي هو 

بل ثمـة  ، بإشكالية تعريفية طال ترتب يتضح لنا أّن إشكالية مفهوم التنمية، من جملة ما تقّدم

وبالتالي من الصعوبة التوافق معـه  ، تساؤالت منهجية حول أصوله وما تدعو إليه من نفي لآلخر

وتعني غير ما هـو دارج مـن   ، ستخدام مفاهيمه ألنّها تضمر غير ما تظهرإمعرفياً أو التوّرط ب

  . كونها دعوة لفضيلة التطّور نحو األفضل

  أزمة مفهوم التنمية السياسية: الرابعالباب 

  التطّور الداللي: األولالمطلب 

وقد لوحظ كيـف  ، )2(من أكثر المفاهيم تعقيداً وتشتتاً وتوّسعاً ةيعتبر مفهوم التنمية السياس 

ليـرتبط   )3(قتصاد إلى الثقافة والحقاً جرى ابتداع مصطلح التنميـة البشـرية  انتقل المفهوم من اإل

أما في الصفات المضافة لكلمة التنمية فإّن ؛ )4(قياس مستويات المعيشة والدخلبالجانب األمبريقي ل

يشير إلى أّن مصطلح التنمية حاول التخلّص من الداللة االقتصادية التي التصقت به نتـاج  ، التتبع

فحاول مصطلح التنمية الشاملة االّدعاء أنّه شامل ويجمع أبعـاد حيـاة اإلنسـان    ، جذوره المادية

يقـاس  ، فـالتعليم مـثالً  ، رغم ذلك فإّن التنمية بقيت لصيقة للمؤشرات المادية، ولكن. معوالمجت

مثـل  ستغالل األقتصاد بقي يقاس بسوق العمل واإلواإل، بالداللة المادية وليس بالتنشئة االجتماعية

  . )5(وليس بمعايير العدالة، للموارد

                                                 
 . 130 – 126لفولفجانج سكاس، مرجع سابق، ص معجم التنمية القفاش، قراءة في أسامة ) 1(

  .11نقدية، مرجع سابق، ص رؤية : الجديد في التنمية السياسيةس، ميتيكهدى ) 2(

يقدم صورة  أن عوال يستطيمفهوم التنمية البشرية محدود استخدم تقرير التنمية العربي لفظة التنمية اإلنسانية، معتبرا أن ) 3(

  . للحصول على رؤية شامله أخرى ستكماله بمؤشراتإبد من ال  هلتنمية في أي حال واناعن  كاملة

 . 15، ص2001، تقرير التنمية اإلنسانية العربية، األردناألمم المتحدة اإلنمائي،  برنامج -

  .537التنمية، مرجع سابق، ص ، دراسة نقدية لمفهوم طالل ضاحي) 4(

 . جع سابقمر، التنمية مفهوم، عارفنصر ) 5(
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دالالت التبعية والتقسيم االفتراضي  في التصحيح التالي لمفهوم التنمية ونتاج ما حمله من

بين متخلّف ومتقّدم وبين مركـز وهـامش وبـين تـابع     ، للزمان والمكان والشخوص واألحداث

، جاء مصطلح التنمية المستقلة ليحاول االستقاللية عن جذور التنمية التي ترّسخ التبعيـة ، ومتبوع

شمولية النهوض المفترض وكّرس التبعية مصطلح التنمية أثّر على  إال أّن هذا اإلصدار الثالث من

والخطط واالشتراطات الخارجيـة متحكمـة فـي     ألنّه أبقى المؤشرات المادية، باسم االستقاللية

  . )1(مقّدارته الذاتية

في اإلصدار الرابع لمفهوم التنمية أضيف للتنمية صفة المستدامة ليصبح المفهوم التنميـة  

ولتجـاوز النعـوت التـي    ، مومة التنمية في كل زمان ومكـان محاوال تبيان أهمية دي، المستدامة

  . )2(خطى الزمن تجاه نموذج واحد هو النموذج الغربي، التصقت به واتهمته بأن حتمي التطور

تؤشّر كل هذه الدالالت والتقلّبات لصفات ومسميات مصطلح التنمية مدى األزمـة التـي   

اب الداللي الذي أصابه من جّراء إسـهام كـل   نظراً لحالة السيولة واالضطر، يعايشها المصطلح

وتعريفه في أطر تخصصه مما أّدى إلى قراءة كل شـئ  ، العلوم االجتماعية في جذبه إلى ناحيتها

  . وكأنّه تنمية

فهناك عالم نفساني يعرف التنمية  )3(إّن هذه الظاهرة هي ما يطلق عليه أسطورة برج بابل

وآخر ، تصادي يراها الظروف التي تتيح زيادة دخل الفردوآخر اق، وكأنّها مراحل شخصية الفرد

وآخـر  ، وآخر ماركسي يراها بالتخلّف، سياسي يراها تتعلق بالتفرقة االجتماعية والتنمية السياسية

  . )4(اجتماعي يراها رخاًء وأسلوب معيشة وهكذا

                                                 
 . سابق مرجعالتنمية، ، مفهوم عارفنصر ) 1(

 . مرجع سابق) 2(

يصعد إلى عنان السماء فعوقبوا بلبلة ألسنتهم،  بابل هي إحدى مدن ما بين النهرين حاول أهلها قبل نوح أن يشيدوا برجاً) 3(

  . ى المفاهيمولم يفهم بعضهم بعضا، مع أنهم كانوا يتكلمون لغة واحدة، واإلشارة هنا إلى فوض

 . 299، ص1995مطابع األهرام، : ، القاهرة1ط، اللغة والتاريخمن غيب ، تحية إسماعيل - 

 /نـوفمبر  ،، اليونسكوالمجلة الدولية للعلوم االجتماعية، أعراض بابل المزمنة: برج بابل وترابط العلوم :ريجز، فريدو)4(

1990 ،161- 179. 
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فشل مفهوم التنميـة ورغـم كـل هـذه اإلضـافات       أنستدراك والقول علينا اإل، ولكن

لغاء إبقي يعّبر أساساً عن الفهم المادي المعني أساساً باالستقرار االقتصادي وبالتالي ب، والتعريفات

  . )1(بحيث تبقى التنمية مجرد إشباع للحاجات وهدف اإلنسان هو تحقيقها، كافة القيم األخرى

ب وذلـك لعـدة أسـبا   ، لتعديله ستبقى مستمرة" الترقيع"إن أزمة مصطلح التنمية ومسيرة 

ـ يمحاولة من منظري التنم: األول: أهمها وبالتـالي   ةة إلخفاء هوية المصطلح ذات الجذور الغربي

  . )2("الشرقية"محاولة تسويقه وكأنّه عالج للدول 

وستبقى إلبقاء المصطلح حيا يستوعب عثرات التنمية الغربيـة   محاوالت قائمةوهي أيضاً : الثاني

  . ")3(لثالعالم الثا"في واقع ما يسمى دول 

يعيد المصطلح التشكّل في مواجهة النقـد الفكـري والنظـري     محاوالت كيوهي أيضا : الثالث

  . )4(لمسلّمات مفاهيمه وجذوره وأساليبه

  الجذور والسياق: الثانيالمطلب 

وكذلك المفاهيم ليست مجّرد معلومات أو رموز أو إشـارات أو حتـى تعريفـات    ، اللغة

فالمفهوم هو جزء تابع للمنهج ، بين الفرع واألصل، ين اللغة والفكربل هي تفاعل خالق ب، جامدة

  )5(مضامينه داألصيل يستبطن مقوالته ويؤك

إنّما هو وليد خبرة حضارية غربيـة  ، وعليه فمفهوم التنمية ليس مفهوماً عالمياً أو حيادياً

ا عكست فهماً غربيـاً  بقدر م، وهي لم تأِت من معرفة غربية في التاريخ اإلنساني العام، معيارية

مـن يفهـم المقـدمات    بـالعموم  و)6(مثل والتطّور األكمـل أألرأى بذاته النموذج ، خاصاً للتاريخ

                                                 
 . ، مرجع سابققاموس التنميةالقفاش، قراءة مفاهيم في أسامة ) 1(

 . 207مرجع سابق، ص ) 2(

 . 1983، 22 -11ص ص والنشر، المؤسسة العربية للدراسات : بيروتاليونسكو،  فلسفة التنمية حديثا،فرانسوا بيرو، ) 3(

 . ، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 4(

، مرجـع سـابق، ص ص   اإلسـالمي المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري نظريات التنمية السياسية عارف نصر ) 5(

226- 227 . 

 . 228 -227مرجع سابق، ص ) 6(
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فإنّه بالضرورة سيفهم المقوالت االقتصادية والسياسية الالحقة التي ، المادية الغربية )1(لميتافيزيقيةا

  . )2(منها يتجزأهي جزء ال 

أّن هناك ترابطاً ، الغربي" المساعدة"ر في نقدها لمفهوم وقد الحظت ذلك مايرون جرونماي

فهـي تـرى أّن السـلطة    ، والتغّير الداللي الذي طرأ على فعل المسـاعدة  )3(مصيرياً بين العلمنة

خر وتستعبده ألنـه ال يماثـل   تلغي اآل، الدنيوية الغربية وفي إطار السيطرة على العالم والتحكّم به

وبـذلك أصـبح الفعـل    ، ستعباد الهنود بحجة مساعدتهم وتنويرهمإر وستعماإوبذلك بّرر ، الذات

أما خوسيه مارت سبرت فقد رأى وفي إطـار  . ")4( رحيماً االستعماري اإلرهابي يعطى مضموناً

وبـذلك  ، ولذا جاء مصطلح التنمية لإلنقاذ، "البلى"أّن مفهوم التقّدم قد أصابه ، تحليله لمفهوم التقّدم

" مـارت "ولكّن التنمية والتقّدم كليهما كما رأى . "نة التقّدم والطريق الوحيد إليهاب"أصبحت التنمية 

وبذلك هو أعـاد  ، التوّسعي )6(وروح الجذر اإلمبريالي )5(يمثّل روح الخطاب المسيحي الدوجمائي

  . )7(فعليا مفهوم التنمية إلى أصوله وجذوره

بل ، تحيا منفردة أكد أّن المفاهيم الفقد ، في كتابه قاموس التنمية، أما لفولف جانج ساكس

أمـا  . )8(بل إنّـه جعـل للمفهـوم وجـذوره سـلطة وقـّوة      ، هي تعيش في إطار عائلة مترابطة

                                                 
العقـل   اوهي تلك التي تدرس المبادىء العليا لكل ما هو موجود، والتي ال تبلغها الحواس وال يستوعبه: الطبيعة دما بع) 1(

ـ  بمعناه) لهيج(المتأمل؛ وأول من استخدم مصطلح الميتافيزيقا  مـاركس   هالالجدلي ولكنه لم يفسره أو يبرره، وهذا ما فعل

  . نقداها ووضعا قبالتها المنهج الجدلي المادي وانغلز عندما

 . 631 -629، ص ص 5، مرجع سابق، ج السياسيةالموسوعة والنشر، العربية للدراسات  المؤسسة -

 . 2000: صيف، 39، مرجع سابق، صديةرؤية نق: ، الجديد في التنمية السياسيةهدى ميتكيس) 2(

هي رؤية شاملة للعالم ذات بعد كلي ونهائي، تحاول بكل صرامة تحديد عالقة الدين والمطلقات بكل مجـاالت  : العلمانية) 3(

الحياة، وهي في النهاية رؤية مادية، ترى في المادة مكون أساس للعالم دون أن يكون له أية قداسة، وهي في حالـة حركـة   

  . بالخصوصيات أو المطلقات، واإلنسان والطبيعة هما من مكون واحد هو المادة ثله وال هدف، وال يكتر ةمة ال غايدائ

 . 127 -120، مرجع سابق، ص المجهرالعلمانية تحت العظمة، عزيز و عبد الوهاب المسيري -

 . ، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 4(

  . فكري يقوم على التزمت واإليمان المطلق بامتالك الحقيقة أو المبدأ الذي ينسب إليه الحقيقة المطلقة هو نهج) 5(

 . 697، ص2مرجع سابق، ج  السياسية،الموسوعة والنشر، العربية للدراسات  المؤسسة -

ة، بحيث تفلـس المؤسسـات   هي المرحلة األخيرة في تطور الرأسمالية، حيث تشكل االحتكارات الضخمة سمتها المميز) 6(

  . الصغيرة ويجري استغالل العمالة وتشترى السلع بأسعار عالية، مما يركز السلطة والقوة والثروة والعالم بأيدي طغمة مالية

 . 305 -300، ص ص 1، مرجع سابق، ج السياسيةالموسوعة والنشر، العربية للدراسات  المؤسسة -

 . 94 -87 صمرجع سابق، ) 7(

 . مرجع سابق، لفولفجانج سكاسالقفاش، قراءة في معجم التنمية ة أسام) 8(
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وفي إطار تحليله للتنمية فقد رأى أّن أصولها األولى تعود إلى النظرة التي تبناهـا  ، جوستلواستيفا

من المنظومة بحيث أصبحت الصـناعة  الغرب في القرن التاسع عشر والمرتكزة على غياب اإلله 

وبنظره فإن ماركس مثال ال يختلف عن ذلك كونه أخذ من هيجـل  ، هي التطّور الطبيعي والحتمي

ولذا فهو يرى أّن صـناعة التنميـة سـواء لـدى     ، التطّور التاريخي ومن داروين النظرة العلمية

والمتخصصـين كليهمـا اسـتخدام    ماركس ممثلة بالطبقة العاملة أو لدى ترومان ممثلة بالمديرين 

  . )1(مثلنه الشكل األأدارويني غربي يفترض 

  سلطة المفاهيم: المطلب الثالث

، ذاتهـا ) لـيس أ(وبين  ) هامتي دامتي(حوار بين  العجائب هناكفي قصة أليس في بالد 

القضية هي ما إذا كنت تستطيع أن تجعل الكلمات تعّبر عـن كـل هـذه األشـياء     ": فتقول اليس

هـذا  ، "وهذا كل ما في األمـر ، القضية هي من الذي سيكون له الغلبة"ويجيب هامتي ، "ختلفةالم

  . )2(الحوار يوضح أّن القّوة هي التي تقف خلف الكلمات وليست الكلمات المعبرة ذاتها

بل ، ولقد تحّولت التنمية الصادرة عن القوة الغربية وبحكم قوتها وهيمنتها الى قوة معرفية

فالتنمية حسب اسـكوبار  ، ت مجالها الداللي الذي انبثقت عنه كما يقول ارتوروا اسكوبارإنّها تخطّ

تعيد تعريف الحياة االجتماعية واالقتصادية وفقاً لمعايير الترشيد والكفاءة واالنضباط والتي تناسب 

حّولت وبذلك ت، وليس بالقطع حاجات دول العالم الثالث، تاريخ وحاجات المجتمع الغربي الصناعي

لقد اكتسـب مفهـوم التنميـة    . )3(أحٌد بشأنها لالتنمية إلى علم أصبح الحقاً سلطة معرفية ال يجاد

خالل نموذج االحتالل الذي مـّد هيمنتـه    الفاريس منسلطته في ثقافات اآلخرين كما يقول كلود 

زتها الرئيسية ومن خالل نخبة تدعى اليوم باسم صنّاع التحديث رغم أّن مّي، على الثقافات األخرى

  . )4(اغترابها التام عن حياة شعبها

                                                 
 . مرجع سابق) 1(

 ، زاوية اإلسالم وقضايا معاصرة، موقع إسالم اون الين االليكتروني، العالقة بين اإلسالم والتنميةبدون مؤلف، ) 2(
(www. islamonline. net/Arabic/contemporary/Economy/2001/article1. shtml) 

  . ، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 3(

 .، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 4(
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ال ، وخالل هذه العملية يجري عملية تلبيس متواصلة للمفاهيم تحّل محلّها مفاهيم أخـرى 

هو المعنى السلطوي المراد أن يبتلعـه  ، فالفهم حسب الفاريس، للمراد يلها بالمعنى األصل ةعالق

والتنمية تعتمد على العلم لالسـتمرار فـي   ، ي السيطرةالناس فالتنمية هي حلقة العلم لالستمرار ف

فال سبيل للخروج مـن مـأزق   ، وبذلك صارت التنمية قهرية والعلم فرضاً على الناس، "الخداع"

  . )1(لم يتوقف أحد ليسأل عن مدى وجودنا بمأزق، ولكن، التخلّف إال بالعلم والتنمية

والتي حّولت كـل  ، ر الحسابي الذي يمثّلهاختزلت سيطرة مفهوم التنمية في المعيا، والحقاً

وأصبح من يتحدث عن العلوم اإلنسانية واالجتماعية بـدون  ، شيء إلى قيمة حسابية قابلة للقياس

وبالتـالي  ، والتنمية هي أكثر المفاهيم تعبيراً عن األرقـام ، أرقام ومؤشرات فكأنه يتحّدث عن علم

فعداد التنمية يحدد مـا يقبـل ومـا ال    ، على المفاهيمواألكثر سيطرة ، هي األكثر تعبيراً عن العلم

 . )2(وهذا ما عّبرت عنه أسطورة اساربروتوس، يقبل

، )3(باختصار لقد تحّولت التنمية إلى اإلله الجديد والمفهوم الخالد كما يرى اشـيش نانـدي  

مـا يـرى   واإلرسالية المسيحية الجديدة ممثلة بالبنك الدولي التي تبشّر بـالخالص االقتصـادي ك  

  . )4(اسكوبار

  موقع اإلسالم في نظريات التنمية الغربية: خامساللباب ا

محصلة لجذور الفكر الغربي في ضوء ما تقّدم من اسـتعراض  ، نظريات التنمية السياسية

والتي ، ومركزياته المتسلسلة ومقوالته التي ما زالت ثابتة أو مختزنة على األقل، للنموذج الغربي

والتي انطلقت مـن منـاهج وعلـوم ومـدارس فـي      ، ربية ودونية اآلخر الشرقيأنتجت األنا الغ

وجرى فهمه فـي  ، وعلم السياسة لم يكن إال تابعاً لهما، ستشراق وعلم االجتماع واالنثربولوجيااإل

أما موقع اإلسالم بين . األمر الذي يوافق المنهجية المادية الغربية، إطار حتمية التطّور االقتصادي

                                                 
 . مرجع سابق) 1(

 . ، مرجع سابقالعالقة بين اإلسالم والتنميةبدون مؤلف، ) 2(

 . ، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 3(

 . مرجع سابق) 4(
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والذي تعددت أشـكال  ، إْن لم يكن هو اآلخر فقط وبعينه، فهو لن يكون شاذّاً عن اآلخر، كل ذلك

  : هي، التعامل معه على ثالثة أوجه

  تنميط اإلسالم: األولالمطلب 

وقع اإلسالم بين مطرقة التغريب وسندان االستعمار وما بينهما من صورة نمطية خلطت 

وساهم التبشير المسيحي الذي سـبق  ، كأنّه اإلسالمالشرق باإلسالم وعكست كّل سلبيات الشرق و

والمبشّرون الذين كان أكثرهم من رجـال  ، االستشراق الغربي وتداخل معه في تأكيد هذه الصورة

وبرأيهم ال ، ةواستعماري كانت نظرتهم لإلسالم دونية وعدوانية، )2(توالبروتستان)1(الدين الكاثوليك

وزاد في هذا العـداء وقـوف الدولـة    ، المثل الشرقي الشامل وهو كذلك، تتوفّر فيه صفات الدين

التي استطاع دحرها بل والوصول إلى حدودها ، اإلسالمية في وجه مخططات أوروبا االستعمارية

  . )3(م1571سنة 

بل إّن ما عنـاه أساسـاً هـو    ، وحتى مصطلح الشرق لم يكن مرادفاً للشرق اآلسيوي كلّه

يقصـد بـه اإلسـالم والعـرب      لديربليو كـان مثالً " بة الشرقيةالمكت"وكتاب ، الشرق اإلسالمي

والمؤكّد لذلك هو أّن أهّم الدراسات االستشراقية بعد مكتبة ديربليو كـان  ، رئيسوالعثمانيين بشكل 

  . ")4(تاريخ العرب"كتاب سيمون أوكلي الذي جاء بعنوان 

ولـذا  ، والفكر الغربي هتمام البحثإلقد بقي اإلسالم وسيبقى موضوعاً يستقطب بإختصار 

وجدنا مفكّراً مثل هيجل يتحدث عن اإلسالم فيقول إننا ال نجد فيه جهة التوكل على الحسية األكثر 

                                                 
هم، كونه الصخرة التي تبنى عليها كنيسته، فهـو الملهـم والهويـة    مالمقصود المسيحيون الذين يعتبرون بابا روما زعي) 1(

انشقت عنهـا حركـة    والمعبر عن وحدتها، وقد انشقت عن هذه الكنسية الكنيسة البيزنطية، مما افقدها مسيحي الشرق، وكذا

  . ي التي أفقدتها جزء من مسيحي الغرباإلصالح البروتستانتي وه

 . 20، ص5مرجع سابق، ج  ،سياسةالموسوعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -

) العهد القـديم والجديـد علـى السـواء    (اولوية الكتاب المقدس ويؤمن هؤالء المسيحيون على اختالف طوائفهم بقدسية ) 2(

لذاتي للكتاب المقدس، ولذا تتعدد عندهم التاويالت، واالهم أنهم علـى عكـس   كمصدر للوحي والتعاليم، من خالل تفسيرهم ا

  . نكحركة احتجاج وثورة لدى المسيحيي ةالكاثوليك يرفضون سلطة البابا، ومن هنا تبرز البروتستانتي

 . 528 - 527ص  ، ص1، ج رجع سابقم السياسية،الموسوعة والنشر، المؤسسة العربية للدراسات  -

 . 101ص، مرجع سابق، االستشراقسعيد، د ادوار) 3(

 . 93مرجع سابق، ص) 4(
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، وإفراغها دونجد فيه من جهة ثانية اللجوء إلى أقصى درجات التجري، عمقا واألكثر غلظة كعبادة

التخلـي عـن كـل    "لـذي يعنـي   وهو التسامي ا، نتفاء الخالص أي العدمومن ثم السقوط في اإل

  . ")1(محسوس

الحقاً وجدنا هذه الصورة بصور متعددة في كتابات أرنست رينان والذي قال في لوروبون سـنة  

المسلمين الراهنة  دونيةأّن ، يالحظ بوضوح، شخص عنده شيء من التعلّم في عصرنا كل" 1833

أما . ")2(اإلسالميفتهم وتربيتهم من الدين نعدام الثقافي لديهم ناجم عن تلقي ثقاوانحطاط الدولة واإل

  . )4(مستنكرة )3(عتبر اإلسالم هرطقةافقد  "تاريخ الغرب"سيمون أوكلي في كتابه 

فقد قّسم التاريخ إلى مقّدس ويمثله المسيحيون " المكتبة الشرقية"أما ديربليو صاحب كتاب 

، دية بنظره تنتمي إلى جغرافيا متطّورةوبالتالي فالمسيحية واليهو، واليهود ومدنّس يمثله المسلمون

فكتب عـن محمـد   ة أما دانتي في الملهاة اإللهي. )5(بعكس اإلسالم الذي ينتمي إلى جغرافيا متخلفة

فـي  ) صلى اهللا عليه وسلم(أما وصفه ألحوال الرسول ، )6(كشرٍّ شيطاني، )صلى اهللا عليه وسلم(

عتبر القرآن خليطـاً مهلهـالً   ا كاراليل فقدأما . )7(فإنّها دقيقة الوصف والغلظة، جحيمه المفترضة

  . )8(وغباراً فارغاً ال يطاق، ومشوشاً لمادة تكرارية ال نهاية لها

، وتلميذ دنكان مكدونلد، "ديني والحياة الدينية في اإلسالمالموقف ال"أما جب صاحب كتاب 

وفـي  ، )9(حكم كونه حقيقة شرقيةعتبر هو وأستاذه أّن اإلسالم متناقض مع الوقائع اإلنسانية بإفقد 

                                                 
 . 79، مرجع سابق، صالشرق موجود بغيره ال بذاته: مقدمات االستتباعمرشو، غريغوار ) 1(

 . 97، مرجع سابق، صالشرق موجود بغيره ال بذاته: مقدمات االستتباعمرشو، غريغوار ) 2(

البدايات، وفـي   ، بمعنى يأخذ ويختار، لم يكن لها معنى في"هيريو" المشتقة من الفعل "هيرزيس" ترجمة للكلمة اليونانية) 3(

  . أو ينكره كل ما يتعارض مع الرأي القويم العصر المسيحي، أصبحت تعني

  موقع كلمة الحياة المسيحي،  بحث عن معنى كلمة بدعة، هرطقة،: للتوسع في معناها في المسيحية

)http: kalimatalhayat. com/cults/adventist1/against_adventists_12. htm(   

 . 103ص، رجع سابقم االستشراق،سعيد، ادوارد) 4(

  . 93مرجع سابق، ص) 5(

 . 96مرجع سابق، ص) 6(

 . يعتذر الباحث عن وصفها لبالغ سوئها) 7(

 . 169مرجع سابق، ص) 8(

 . 278رجع سابق، ص م االستشراق،سعيد، ادوارد) 9(
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إمكانيـة تطـّور   " جب"نفى فيه ، "مسح تاريخي: االتجاهات الحديثة في اإلسالم والمحمدية" بحثه

  . )1(اإلسالم

نتماء اإلسـالم ألي  إأما فون غرونبام فقد أنتج أعماالً ضخمة حول اإلسالم كّرسها إلنكار 

  . )2(غير قابل للتطّور ،فهو برأيه ال أنساني عاجز ومغلق، حضارة أو دين

انكـة  رجم مؤرخون غربيون كبار مثل ليوبولـد فـون و  افي أواخر القرن التاسع عشره

كشـيء بـائس   "عـن اإلسـالم    ثتحّد مثالً تهاركريوب، )3(اإلسالم بعنف تهاركريوجاكوب وب

  . ")4(وعاروتافه

قّدم بيرغـر   "التطّورات والحاجات: دراسات الشرق األوسط وشمالي أفريقيا"وفي دراسته 

أّن منطقة الشـرق األوسـط ليسـت مركـز     "ستتناجا مفاده إ، 1958سنة  "أ. ردش" رئيس مركز

أما ماكس فيبر في . ")5(أن تغدو كذلك في المستقبل القريب لوال يحتم، لإلنجازات الثقافية العظيمة

أو تـتالءم مـع    فقد اعتبر أّن اإلسالم ال يحتوي على أي أخالق تتفـق  كتابه اإلسالم والرأسمالية

فـي كتابـه   ، أما أرنست غلز. )6(أما المجتمع اإلسالمي فهو مستبد والعقالني، الروح الرأسمالية

  . )7(إلى الغرب ةفقد اعتبر أّن اإلسالم ينتمي إلى الشرق والمسيحية واليهودي" المجتمع المسلم"

راما معّبرة عن التسـلّط بفعـل   فقد اعتبر أّن اإلسالم د" اإلسالم قيد المراقبة"كتابه  يأما غيرتر ف

معتبراً أّن المسـلمين ينتمـون   ، التخويف وتحويل مجمل السلوكيات اإلسالمية إلى إيحاءات مقّدسة

والذي أعاد نشره بعد اثنتي " ثورة اإلسالم"لويس في كتابه  دأما برنار. )8(إلى مجتمع بدوي رعوي

                                                 
 . 281، ص مرجع سابق) 1(

 . 298 -295مرجع سابق، ص ص ) 2(

 . 219ص ، مرجع سابق) 3(

 . مرجع سابق) 4(

 .288ص ، مرجع سابق) 5(

 . ، مرجع سابقبوطالب، العلوم االجتماعية واالستشراقمحمد ) 6(

ألبحاث والترجمة دار االجتهاد ل: ، بيروتمجلة االجتهاد، ترجمة سامر رشواني، فكرة انثربولوجيا اإلسالم ،طالل ،أسد )7(

  .171-139  ،12،2000 /51+50والنشر، 

 . 153 -151، ص ص مرجع سابق مجلة االجتهادأسد، فكرة انثربولوجيا اإلسالم، طالل ) 8(
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، اإلسالم ال يتطّور كما هو حال المسـلمين  فقد اعتبر أّن، "عودة اإلسالم"عشرة سنة بعنوان جديد 

  . ")1(لهذا السبب اهم خائفون وحسب وينبغي إذاً أن ُيراقبو"بل 

، وفي عمل آخر له يخبرنا لويس أّن المسلمين مثل معظـم الشـعوب المسـتعمرة سـابقاً    

  . )2(فهم مدمنون على األساطير، عاجزون عن قول الحقيقة أو حتى أن يروها

على الدوام متحالفاً أو هو الوجه اآلخر لرسالة التبشير المسيحي ضـمن   هذا الخطاب كان

والتي أنتجها التبشير واالستشـراق فـي   . ،)3(استراتيجية منظّمة لتوزيع األدوار وتقاسم المهمات

قابـل للتمييـز عـن المجتمـع     "أو " أسلوب كينونة"أو ، "سياسة ودين"تعميمات ذات إشكالية فهو 

 إيـاه منا ليس فيه ما يعلّ ناٍء اإلسالم شيٌءإّن "في القول رك تتشموم كل الكتابات ولكن بالع، "المسلم

  . ")4(عن تعقيدات مسلمي اليوم وتشابكاتهم

الغربية والمنشـورات البحثيـة والتصـريحات     األدبياتفي  )5(كل هذه التعميمات تجدها

تي تربط المسلم إما بالفسـق أو  ال )6(ومناهج المدارس وال سًيما الصور اإلعالمية الغربية الرسمية

، وهذه الرؤى تدعم في الغرب ليس فقط من كتابات هنا وهناك أو مراكز أبحاث، الغدر أو الخديعة

  . )7(إنّما هي تدعم من إرساليات واستخبارات ومعاهد وجامعات وسياسات ومؤسسات

  : عدة أمور أهمها، )8(ستعمارية عنصرية خالصتها على صعيد التنميةإلقد كّرس كّل ذلك نظريات 

  . لتنميةلكبيئة أو كفكر  ر وال يصلح أساساًاإلسالم غير قابل للتطّو -1

                                                 
 . 315 -314ص ص ، مرجع سابق االستشراق،سعيد،  ادوارد) 1(

 . مرجع سابق) 2(

  . 110، ص1996مرجع سابق،  ، بذاتهالشرق موجود بغيره ال: مقدمات االستتباعمرشو،  غريغوار) 3(

 . 304 -303ص ص ، مرجع سابق االستشراق،سعيد،  ادوارد) 4(

 . 287مرجع سابق، ) 5(

 . 169مرجع سابق، ص) 6(

 . 300مرجع سابق، ص ) 7(

 .، مرجع سابقالعالقة بين اإلسالم والتنميةبدون مؤلف، ) 8(
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باعه لدرجة نفـي  المسلمين إتّ لى اآلخرين وتحديداًعالغرب يضع نفسه كأنموذج للتنمية يجب  -2

  . ي عن إسالمهمذاتهم والتخلّ

  . ريخها القديم والمعاصرفي تا ستعمار الرؤية التطبيقية لمفهوم التنميةسد اإلج -3

  تكييف اإلسالم: المطلب الثاني

ستحالة فصل المفاهيم االجتماعية عن إ آخر إلىجانب  السياسية منتشير دراسات التنمية 

سياق الفكر الغربي وتطـورة الالحـق   لالبحث  هذا في تتبعحظ الباحث وقد ال، األسس المرجعية

 التجربة الغربية وتطبيقاتهـا الدبلوماسـية والعسـكرية    على وقياساً، إلى التنمية السياسية وصوالً

  . )1(واالقتصادية

مصـادر   ن لنا أّنأن يبّي، لقد حاول ماكس فيبرفي جدلية العالقة بين الفعل العقلي والدينو

ـ    إر هي بوإنما حسب في، الوحي ليست صناعة القيم رات ستجابة لـوعي األفـراد للمنـاخ والمتغّي

إلـى   ل عنصر الدين في جدليات فيبر تأكيد على مذهب العلمية واإلشارةالمختلفة وبذلك كان إدخا

  . )2(جتماعية تدرس في إطار الكلية الغربية العلمانيةالتنمية وغيرها من المكونات الثقافية واإل أّن

من عناصر الثقافة التي تشكّل عنصراً أساسـياً فـي البنيـة     ناعتبر الدي ماركس فقدأما 

فقـد   دراسة هدسونأما . )3(بموجب البنية التحتية المتمثلة في عالقات االقتصادالقومية التي تحدد 

ـ ، شكّلت التصريح الواضح لنظرة التكييف الغربي لدين اإلسالم في سياق الضبط الغربـي  س ردف

هدسون اإلسالم والتنمية وفق أصول وقفت عند المفاهيم واإلشكاالت والتساؤالت التي تحول دون 

  . )4(ع التنميةتكييف اإلسالم م

                                                 
 . مرجع سابق) 1(

 . مرجع سابق) 2(

ص  ،1980 القـومي، وزارة الثقافة واإلرشاد : ق، دمش1حسن، ط عبد الحميد ةترجم ،المجتمعي والنماك، تشودسيمون ) 3(

  .44 -40ص 

 ، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 4(
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أّن مفهوم التنمية ابتعد عن الشكل ، "قاموس التنمية"في كتابة  وأثبتت دراسة فولفانج ساكس

فقد أثبت في دراسته للعالقة  أم برتران بادي؛ )1(النظري ليصبح موقفاً أسطورياً مجبوراً على فعله

تجديد لفكرة التبعية التي ال من خالل تأكيده على أّن العولمة ما هي إال ، بين العولمة والخصوصية

تتوقف عند الثقافة بل تتعداها لتصل إلى المحاكاة والرمز الذي يتفّوق تأثيره على البنيات األساسية 

  . )2(والضغوط الدبلوماسية وحتى اإلكراه العسكري

  حتمية الصدام: الثالثالمطلب 

بيين عـن الـدين   بأّن خالصة دراسته ألفكار األورو، يعترف المستشرق مكسيم رونسون

. )3(فهو إما بنية معادية أو حضارة مختلفة أو منطقـة غريبـة  ، تتشكّل من ثالث صور، اإلسالمي

الخطـر  " مـن أحاديـث  ، هذه الحقيقة تجلّت حديثاً في تحريض مباشر ضّد اإلسالم والمسـلمين 

  . )5(وصوالً إلى فرضية اإلرهاب، إلى معارك نزع الحجاب )4("األخضر

افتـرض أّن األصـل فـي     هانتغتون الذيهذه التعميمات في كتابات صموئيل وقد جرى تأصيل 

سماه الوعي بالحضارة وقد حدد لذلك عدة حضارات يقـف  أفي إطار ما ، العداء والتهديد؛ العالقة

مؤكّـداً تفـاقم هـذا    ، على رأسها اإلسالم الذي اعتبره في نزاع مع الغرب منذ ثالثة عشر قرنـا 

بعد من ذلك حينما اعتبر أنّه من الخطأ تطبيق الديمقراطيـة الغربيـة ألّن   بل إنّه ذهب أ، الصراع

  . )6(المستفيد من خلفها الحركات اإلسالمية

                                                 
 . مرجع سابق) 1(

 ،1996، الثالثكتاب العالم : اهرةالق 1فرج، طلطيف  ترجمة تغريب النظام السياسي،: المستوردةالدولة بادي،  برتران) 2(

  .8 -5ص  ص

  ..1982دار التنوير، : ، بيروت1طـ  ،ترجمة إلياس مرقص، جاذبية اإلسالم: مكسيم رودنسون: للتوسع) 3(

 . المعسكر الشرقي وأي ما كان يعرف باالتحاد السوفيتي، أ األحمرعن الخطر  أي البديل) 4(

 . 1998ر، دار الفك: دمشق. 1ط الحاضر و المستقبل،: الغربو  اإلسالم، بيعوالر تركي و الميالدزكي : للتوسع) 5(

، 36 -21ص ص، دار الفكـر المعاصـر  : بيروت اإلسالم والغرب والديمقراطية،علواني، وعبد الواحد سعيد جودت ) 6(

1996 . 
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 النموذج المعرفي الغربي. 1شكل رقم 

 اآلخر
األنا ھو الغربي واآلخر ھو الشرقي بحكم تخلفه 

 وبربريته وخيرية المسيحيين

 نظريات النمو المجتمعي

 راقنظريات االنثربولوجيا و االستش

  التجسيد

 الحلول

اإللحادية

 اإلنسان متمثال باإلله

 وهللا والطبيعة واحد. . . اإلنسان متمثال بالطبيعة

العالم بدون اله كونه ھو اإلنسان قادر على قيادة
 اإلله

 قيمة اإلنسان بقيمة عملهالمادية

 العنصرية 
  شعب هللا المختار ھو العمل الرأسمالي بال حدود

 معا دمج الوعد اإللھي المسيحي واليھودي

 اإلمبريالية
التوسع واالستغالل وقھر اآلخرين باستخدام الدين كون 

 ضرورة عقالنية

 نظريات التنمية السياسية
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  الفصل الثالث

 ألصول والمفاهيم والبناءا: التنمية السياسية إسالمياً
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  الثالثالفصل 

 األصول والمفاهيم والبناء: التنمية السياسية إسالمياً

  مقوالت النموذج اإلسالمي: األولالباب 

تمثل مقوالت كل أيديولوجيا شبكةً تفسيرية تعطي القدرة على الفهـم الشـمولي والفعـل    

ألن كل أيـديولوجيا  ، من أيديولوجيا سابقةمع فارق أن النظام المعرفي اإلسالمي ال ينبثق ، المؤثر

كونها تتبنى عن عمد زاوية محددة للنظر بغرض تغليبها وجعلها ، ف نسبي للوعييال تخلو من تزي

  . )1(الحقيقة المطلقة

فإّن ذلك يستدعي الوقوف على الغايات والركائز ، ولفهمٍ أبعَد لمقوالت النموذج اإلسالمي 

  . ليه هذا البابوهذا ما سيتطرق إ، واألبعاد

 الغايات: المطلب األول

ومكونات الغاية اإلسالمية يمكن حصرها فـي عـدة أفهـام     )2(هي ما إلجله وجود الشيء: الغاية

  : أهمها

، )3("َوَما خَلَقْتُ الْجِنَّ َوالِْإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدونِ" في القرآن الكريم دودليل ذلك ما ور: العبادة هللا وحده -

  . )4(هوم شامل ينصرف إلى جميع أعمال اإلنسان وسلوكياته وأفكاره وعاداتهوالعبادة مف

  

                                                 
                   المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي،    : فرجينيا مجلة إسالمية المعرفة،، أبعاد النظام المعرفي ومستوياته :منير، وليد )1(

 .136 -103 ،1999 خريف،5 / 18

 . 306، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو، ) 2(

 . 56الجن، ) 3(

 . 1975مؤسسة الرسالة، : ، بيروت4ط  العبادة في اإلسالم،يوسف القرضاوي، : للتوسع) 4(
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على المسلم إدراك أّن اآلخرة هي الحياة الحقيقية حيـث الحسـاب والثـواب     :الثانيالبعد  في -

 َوَما َهـِذِه الَْحَيـاةُ  " )2(ودليل ذلك قوله تعالى، )1(كون الحياة الدنيا ليست هي البعد النهائي ؛والعقاب

 . )3("الدُّنَْيا ِإلَّا لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر الْآِخَرةَ لَهَِي الَْحَيَواُن لَْو كَانُوا َيْعلَُموَن

ُهَو َأنشََأكُم مِّـَن اَألْرضِ  "ودليل ذلك قوله تعالى ، المسلم مأمور بعمارة األرض: الثالثالبعد  في -

ها بما يدفع إلى استثمارها واستغالل منافعها وإفادة اإلنسـانية  أي جعلكم عّمار ")4(َواْستَْعَمَركُْم ِفيَها

 . )5(منها

، الخمسـة على المسلم أن يدرك أن أداء تكاليف الشريعة هو لحفظ مقاصـدها  : الرابعالبعد  في -

أي أن أوامر الشريعة ونواهيها منوطة ومتعلقة بحفـظ  ، الدين والنفس والعقل والنسل والمال ظحف

ودليل ذلك في حفظ الدين مثال رفضه أن يكون ظاهرياً دون اقتنـاع أو  ، )6(خمسةهذه المقاصد ال

 . ")7(الَ ِإكَْراَه ِفي الدِّينِ"باإلكراه 

أما مثله في حفظ النفس فهو الحثّ على أكل الطيبات من زرع ولباس ما يحتاج إليه مـن  

َيـْأُمُرُهم  "قولـه تعـالى   وهو ما ورد في القرآن الكريم في ، )8(القطن والكتان والصوف والشعر

 ومن الخبائث مـثالً ، ")9(بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعنِ الُْمنكَرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الْخََبآِئثَ

                                                 
 . 277، مرجع سابق، ص ضوء المنظور الحضاري اإلسالمي يالمعاصرة فمية السياسية نظريات التن، فنصر عار) 1(

تعالى هو اهللا في النظرية اإلسالمية، وصفات اإللهية هي صفات الكمال المنزهة عـن التشـبيه والمثـال والنقـائص     ) 2(

التي اشتق منها  وهيةتبيين لصفات اإللوالعيوب، واسم اهللا مستلزم لجميع معاني األسماء الحسنى، واألسماء الحسنى تفصيل و

  . اسم اهللا، واسم اهللا دال على كونه مألوها معبودا، تألهه الخالئق محبة وتعظيما وفزعا

مكتبـة اإليمـان،   : ، المنصورة2، تحقيق محمد بيومي، طتهذيب مدارج السالكين، محمد بن أبي بكرابن القيم الجوزية،  -

  .34 -33ص ، 1997

 . 64 العنكبوت،) 3(

 . 61هود، ) 4(

 ص، 1993المعهد العـالمي للفكـر اإلسـالمي،   : ا، فيرجيني3ط اإلنسان بين الوحي والعقل، ةخالفعبد المجيد النجار، ) 5(

 .65 – 61ص

 . 1991المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ، فيرجينيا1ط المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،يوسف العالم، : للتوسع) 6(

 . 256رة، البق) 7(

 . 280 – 279مرجع سابق، ص ص  المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،يوسف العالم، ) 8(

 . 157األعراف، ) 9(
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أما مثله في . )1(أكل الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية وشرب الخمر والربا والسرقة

َيْرفَعِ اللَُّه " ومثال ذلك قوله تعالى، فالقرآن يتعدد حثّه على العلم ورفع مكانة المتعلمين. لعقلحفظ ا

  . ")2(الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت

ْن َأنفُِسكُْم َأْزَواجاً َوِمْن آَياِتِه َأْن خَلَقَ لَكُم مِّ"أما مثله في حفظ النسل فقد ورد في القرآن قوله تعالى 

أما مثله فـي حفـظ   . ")3(لِّتَْسكُنُوا ِإلَْيَها َوَجَعَل َبْينَكُم مََّودَّةً َوَرْحَمةً ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت لِّقَْومٍ َيتَفَكَُّروَن

فقد ورد في القرآن ما يؤكد حرص اإلسالم على التوازن المـالي وبمـا يحفـظ التـوازن     ، المال

ومثال ذلـك قولـه   ، ولذا حذر مثال من حبس المال عن التداول أو التعاطي باالحتكار ،االجتماعي

  . "ٍ)4(َوالَِّذيَن َيكِْنُزوَن الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوالَ ُينِفقُونََها ِفي َسبِيلِ اللِّه فََبشِّْرُهم بَِعذَابٍ َأِليم" تعالى

على أهمية وموقع المصلحة فـي األهـداف   تؤكد األدبيات اإلسالمية مراراً : البعد الخامس في -

والمصلحة هنا هي كل مـا  ؛ المؤمنين وغير المؤمنين بهذا اإلسالم، اإلسالمية العليا للناس أجمعين

ومما جاء فـي القـرآن    )5(وبالمقابل هي لدرء المفسدة، فيه خير ومنفعة لمجموع الناس وألفرادهم

وكذلك قول الرسول صلى اهللا ، )6("نَاَك ِإلَّا َرْحَمةً لِّلَْعالَِميَنَوَما َأْرَسلْ"الكريم مؤكداَ لذلك قوله تعالى 

وهنا هو خاص في الضرر المستلزم لرعاية المصالح العامة ، ")7(ال ضرر وال ضرار"عليه وسلم 

جتماعية والسياسية مـن  أما ضبط وتحديد الصالح العام فيحدد من خالل الحياة اإل. )8(فيجب تقديمه

 ى المجتمع وفعالياته وأطره المزكاة أو المنتجة من الشعب بتحديدها وضبطها تأكيداًخالل تولّي قو

  . )9(ومكاناَ لجمعها بين ثباتها في القطعيات اإلسالمية وتغّيرها باإلجتهاد وتغّير الوقائع زماناً

                                                 
  .)al- islam. Com(، زاوية الفقه اإلسالمي، موقع اإلسالم االليكتروني، بحث الخبائث )1(

 . 11المجادلة، ) 2(

 . 21الروم، ) 3(

 . 34التوبة، ) 4(

  .14 -3ص ص  ،1981مكتبة المتنبي،: ، القاهرة1ط نظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي،، حسين حسان) 5(

 . 107األنبياء، ) 6(

هذه من أهم القواعد الفقهية واشملها فروعا، ولها تطبيقات واسعة في الفقه اإلسالمي، وهي أساس منع الفعـل الضـار   ) 7(

  . عدل واإلنصافوميزان القاضي في تقرير القضايا والحكم عليها بال

  .278ص ، 1998دار القلم، : ، دمشق4ط القواعد الفقهية،علي الندوي،  -

  . 116، ص1982 ،دار القلم: ، الكويت5، طمصادر التشريع فيما ال نص فيهعبد الوهاب خالف، ) 8(

  .152، ص1983 المكتب المصري،: القاهرة في النظام السياسي للدولة اإلسالمية،لعوا، محمد ا) 9(
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  الركائز: الثانيالمطلب 

العتماد على مفهـوم  تحتاج الظواهر االجتماعية إلى قاعدة كبرى تفسر وتشرح غاياتها با

وعلى عكس النظريـات الغربيـة فـإّن النظريـة     . كلي للعلم والحياة وكميزان للعالقات اإلنسانية

فالمادة هنـا حقيقـة   ، )1(اإلسالمية ترفض التسليم بأّن المادة هي سبب عام لجميع ظواهر الوجود

  . )2(موجودة بصورة مستقلة عن الفكر

ودليـل  ، )3(نهائي وأبدي ويتخطى الفكر والمادة معاولكن رغم ذلك فالسبب اإلسالمي ال 

قُْل ُهَو اللَُّه "فهو كما ورد في صفاته قرآنيا ، )4("لَْيَس كَِمثِْلِه شَْيٌء"ذلك قوله تعالى في وصف ذاته 

، واحد األحد الفـرد الصـمد  فهو اهللا ال ")5(لَْم َيكُن لَُّه كُفُواً َأَحٌدَو، لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد، اللَُّه الصََّمُد، َأَحٌد

َيـا  "ومعرفته أتت من خالل وحي منزل بلغة رسول مكلٍّف بذلك وهو ما تخبر به اآليات القرآنية 

. "ُمَك ِمَن النَّـاسِ َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّغْ َما ُأنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم تَفَْعْل فََما َبلَّغْتَ رَِسالَتَُه َواللُّه َيْعِص

، ِإنَّ َعلَْينَا َجْمَعُه َوقُْرآنَُه"وقد جمع ما ُأنزل في قرآن محفوظ إلى يوم القيامة ودليل ذلك قوله تعالى 

  . ")6(ثُمَّ ِإنَّ َعلَْينَا َبَيانَُه، فَِإذَا قََرْأنَاُه فَاتَّبِْع قُْرآنَُه

الـذي يمـدهم   يصبح ذلك هو المصدر ، وعندما يسلم الناس ويعتقدون بسيادة اإلله الواحد

كون لإلنسان من عالقات وما يترتب عليها أو ينشـأ  يوما ينبغي أن ، بالمفهوم الكلي للعلم والحياة

وتقوم به ، وعندها يصبح هو الميزان الذي تدرك به المسلّمات والغايات والوسائل، من حقوقعنها 

  . )7(ةوتبرير السلطة والمسؤولي، المؤسسات ويعتمد عليه في الشرعية والمشروعية

                                                 
، 1995 هد العالمي للفكر اإلسـالمي، المع: ، فيرجينيا1، طأصول الفكر السياسي في القرآن المكيالتيجاني عبد القادر، ) 1(

 . 34ص

  . والفكر هو إعمال العقل في المعلوم في محاولة الوصول إلى المجهول) 2(

 . 689، ص 2000ية، المكتبة اإلسالم: اسطنبول ،2+1ج  المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،  -

 . مرجع سابق أصول الفكر السياسي في القرآن المكي،التيجاني عبد القادر، ) 3(

 . 11الشورى، ) 4(

 . 4 -1اإلخالص، ) 5(

 .67المائدة، )6(

  .39 -37ص ص  ، 1995 مرجع سابق، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي،التيجاني عبد القادر، ) 7(
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يترتب عن كل هذا ميزان ينتج وحدة توليدية على صعيد المعرفـة والـنفس والجماعـة    

  : تتوزع في المحاور التالية، والغاية

ومـا دام  ، كون خالق الكون واحـد ، فالتوحيد يعني أن مصدر المعرفة واحد: وحدة المعرفة: أوالً

ومثال فتية أهـل  ، )1(خاضع للخالق فالمخلوق حسب النظرية اإلسالمية، الخالق قد أوجد المخلوق

َوَرَبطْنَا َعلَى قُلُوبِهِْم ِإذْ قَاُموا فَقَالُوا َربُّنَـا َربُّ السَّـَماَواِت   "الذين ذكرهم القرآن بالقول ، )2(الكهف

 نسـان اإلعن  وهذه دعوة إلى معيار مستقل، ")3(َوالَْأْرضِ لَن نَّْدُعَو ِمن ُدوِنِه ِإلَهاً لَقَْد قُلْنَا ِإذاً شَطَطاً

  . )4(فهي مستقلة عن الواقع رغم تفاعلها معه، يؤمنون بصدقه ويحتكمون إليه

واحدة منسجمة دون تشتت بين  )5(فاألثر الفوري لوحدة المعرفة هو إيجاد نفس: وحدة النفس: ثانياً

 ألنّها نفٌس ال تدين بالوالء إال لجهة واحدة هي جهـة األمـر  ، رغبات أو تعارض ما بين مصادر

وقد ضرب القرآن مثالَ علـى  ، ةمن المفترض أن تنطلق هذه النفس بفاعلية عالي، وبالتالي. اإللهي

مقابل التشتت النفسي عند المشركين في قوله تعالى ، ذلك لبيان الوحدة النفسية الموروثة للموحدين

ـ َضَرَب اللَُّه َمثَالً رَُّجالً ِفيِه شَُركَاء ُمتَشَاِكُسوَن َوَرُجالً َسلَ" ْل ماً لَِّرُجلٍ َهْل َيْستَوَِيانِ َمثَالً الَْحْمُد ِللَِّه َب

  . ")6(َأكْثَُرُهْم لَا َيْعلَُموَن

بالرغم مـن أن  و، فوحدة المعرفة والنفس تجعل علم اإلنسان موّحد المصادر: وحدة المنهج: ثالثا

 ضأّن هـذا ال يفتـر   إال، والبصيرة والوحي فيما هو مغّيب، عالَم الحسِّ والعقل فيما هو مشهود

أو وْحيٍ جبري في كل شيء يسـتغني عـن عقـل    ، ستبداد عقلي يستغني عن الوحيإتنازعاً بين 

فهو علم يدعو فيه الوحي إلعمال العقل ويعمل فيه العقل لتيقن إيمانه ، أوجده الخالق للتدبر والتفكّر

                                                 
  .38 -35، ص ص 1992اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر : ، فيرجينيا2، طم المنهج اإلسالميمعالعمارة، محمد ) 1(

 . نسبة إلى قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف) 2(

 . 14الكهف، ) 3(

 204، مرجع سابق، ص صضوء المنظور الحضاري اإلسالمي يالمعاصرة فنظريات التنمية السياسية عارف، نصر ) 4(

– 209 . 

ـ َونَفْسٍ َوَما َسـوَّاَها " نفس ما هي محل األحاسيس والعواطف والنوازع واآلمال؛ قال تعالى في سورة الشمسال) 5(  ا، فََألَْهَمَه

 . 8 -7الشمس، " َوتَقَْواَهافُُجوَرَها 

 29الزمر، ) 6(
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لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم ِإنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر  َوالَ تَقْفُ َما"ويؤيد ذلك ما ورد في القرآن الكريم ، )1(في وحيه

فالعلم الذي يأتي به الوحي يصّدقه الحّس والعقل وبذلك تتم ، ")2(ولِئَك كَاَن َعنُْه َمْسُؤوالًَوالْفَُؤاَد كُلُّ ُأ

إال أنها منهجية منفتحة باحثة سواء ما ، وهي رغم سعتها وتناولها لكل شؤون الحياة، وحدة المنهج

الكلمـة  "عليه وسلم  ومثال ذلك قول الرسول صلى اهللا، )3(نشأ في التجربة اإلسالمية أو اإلنسانية

  . ")4(الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها

موحداً بدون  ذلك أن وحدة المنهج والمعرفة والتفسير تصنع والًء: وحدة الجماعة واإلنسانية: رابعاً

ِإنَّ َأكَْرَمكُْم ِعنَد "كما بّين ذلك القرآن الكريم ، اس واحداً هو التقوىكون المقي، وسائط أو عصبيات

ِإنََّمـا  " "وهذا بدوره يصنع وشائج من اإلخاء تمتد بين المـؤمنين ، ")5(ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَبِيٌر اللَِّه َأتْقَاكُْم

  . ")7(ِلتََعاَرفُوا لْنَاكُْم شُُعوباً َوقََباِئَلَوَجَع"وصوالً إلى تعارف عالمي إنساني ، ")6(الُْمْؤِمنُوَن ِإخَْوةٌ

                                                 
 . 288، ص1978دار القلم، : ، القاهرة1ط أثره في حياة اإلنسان و الكون،: اإليمان، الترابيحسن ) 1(

 . 36اإلسراء، ) 2(

ابريـل  ،86/2المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،: فرجينيا مجلة إسالمية المعرفة، ،االيمان والعمران ،عبد المجيد ،النجار )3(

1997،29-108. 

. »الُْمْؤِمنِ فََحْيثُ َوَجَدَها فَُهَو َأَحقُّ بَِها  الْكَِلَمةُ الِْحكَْمةُ َضالَّةُ" -صلى اهللا عليه وسلم -َأبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  عن) 4(

الَْحِديِث ِمْن  فيَوِإْبَراِهيُم ْبُن الْفَْضلِ الَْمَدِنىُّ الَْمخُْزوِمىُّ ُيَضعَّفُ . قَاَل َأُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب الَ نَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َهذَا الَْوْجِه

  . ِقَبلِ ِحفِْظِه

  .)alazhr. Org( الترمذي،سنن األزهر االليكتروني، زاوية الحديث الشريف،  موسوعة -

 . 13الحجرات، ) 5(

 . 10الحجرات، ) 6(

 . 13الحجرات، ) 7(
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  المصادر: المطلب الثالث

يعود جذر التوحيد اإلسالمي باألساس إلى تفاعل زمني متبادل بين ثالثة مكونات هي اهللا  

يبقى النص القرآني المنّزل مهيمنـاً  ، إسالمياً، لكْن، يعبر عن نفسه بصور شتى، والكون واإلنسان

َوَأنَزلْنَا ِإلَْيـَك  "ودليل ذلك قوله تعالى ، )1(في فهم عوالم األشخاص واألفكار واألحداثعلى غيره 

  . )2("الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه

  : )3(هي، يقوم على ثالثة دعائم -وفيما عدا شؤونه التشريعية -ولكن هذا النص 

َوَأنَزلْنَا ِإلَْيَك الذِّكَْر ِلتَُبيَِّن ِللنَّـاسِ َمـا   "ودليله قوله تعالى ، الذي يقوم على استقبال النص" البيان" -

  . ")4(ْم َولََعلَُّهْم َيتَفَكَُّروَننُزَِّل ِإلَْيهِ

لَِّه َمثْنَى َوفَُراَدى َأن تَقُوُموا ِل"ودليله قوله تعالى ، النصستدالل مع الذي يقوم على اإل" البرهان"و -

 . ")5(تَتَفَكَُّروا ثُمَّ

َأَو َمن كَاَن َمْيتـاً فََأْحَيْينَـاُه   "ودليله قوله تعالى ، وهو الذي يستشرف ما خلف النص، "العرفان"و -

مزيج  ويتشكل من، ")6(َهاَماِت لَْيَس بِخَارِجٍ مِّنَْوَجَعلْنَا لَُه نُوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمن مَّثَلُُه ِفي الظُّلُ

  : هذه المكونات أربعة مصادر هي

                                                 
  . ومستوياته، مرجع سابق، أبعاد النظام المعرفي وليد منير) 1(

  : للتوسع في فكرة عوالم األفكار واألشخاص واألحداث مستمدة من مالك بن بني 

دار : دمشـق ، شعبوواحمد  بركةبسام  ، ترجمة1ط مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي،: مشكالت الحضارة، ابن نبيمالك  -

 . 1988، الفكر

 . 48المائدة، ) 2(

 . ومستوياته، مرجع سابق؛ هذه النظرية منسوبة للجابري المفكر البحريني، أبعاد النظام المعرفي وليد منير) 3(

 . 44النحل، ) 4(

 . 46سبأ، ) 5(

 . 122األنعام، ) 6(
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وإسالمياً ، )1(وهو كالم اهللا الذي أوحى به إلى األنبياء والرسل لتبليغ أوامره ونواهيه: الوحي: أوال

فـي   دمحمد صلى اهللا عليه وسلم خاتمة شاملة للناس كافة بدليل مـا ور  )2(كانت رسالة الرسول

الَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُْم ِدينَكُْم َوَأتَْمْمتُ َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُـُم اِإلْسـالََم   "تعالى القرآن الكريم بقوله 

  . )4(ومهمة الوحي هنا توضيح العالقة بين اهللا واإلنسان، )3("ِديناً

الحـق  ومظهره القدرة على التمييـز بـين   ، هو إدراك األشياء على حقيقتها بالجملة: العقل: ثانياً

فهـو أداة اإلدراك والفهـم والنظـر والتلقّـي     ، )5(والقبح والحسـن ، وبين الخير والشر، والباطل

وجوهر العقالنية اإلسالمية يقوم على جعل العالقة بـين الخـالق والمخلـوق إرادة     )6(والموازنة

  : )8(ويتم ذلك في ثالث خطوات، )7(وإدراك وخيار

ر في حقيقة وجودهم ومن خالل النظر الحّسي بـدءاً مـن   دعوة القرآن الناس إلى التبّص: األولى

ثم قوله ، )9("فَلَْينظُرِ الِْإنَساُن ِممَّ خُِلقَ"ودليل ذلك قوله تعالى ، موضع أقدامهم وانتهاًء بالنفس والكون

  . ")10(كُوِت السََّماَواِت َواَألْرضَِأَولَْم َينظُُرواْ ِفي َملَ"تعالى 

التي تستقبل كل لحظـة مـدركات حسـية وسـمعية     ، حريك بصائرهمدعوة الناس إلى ت: الثانية

َوالَ تَقْفُ َما لَْيَس لََك بِِه ِعلْـٌم ِإنَّ السَّـْمَع   " ودليل ذلك قوله تعالى، لمسية ال حصر لها وبصرية و

ساسية فـي  األ اثم تحميل هذه البصيرة مسؤوليته" )11(مسئوالَوالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ ُأولِئَك كَاَن َعنُْه 
                                                 

 . 472ص ،، مرجع سابقمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو، ) 1(

  . الرسول هو من أوحى إليه تعالى بشريعة وأمره بتبيلغها إلى الناس) 2(

 . 221، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  -

 . 3المائدة، ) 3(

،                     1991المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي،     : ، فيرجينيـا 1ط أزمـة العقـل المسـلم،   ، انأبـو سـليم  عبد الحميد ) 4(

  .126 -116ص ص 

 . 287، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو، ) 5(

 . مرجع سابق ،أزمة العقل المسلم ،أبو سليمان عبد الحميد) 6(

 . مرجع سابق) 7(

 ،                 1992المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي،    : ، فيرجينيـا 3ط مـدخل إلـى إسـالمية المعرفـة،    ، خليلعماد الدين ) 8(

 .34 -32ص ص 

 . 5الطارق، ) 9(

 . 185األعراف، ) 10(

 . 36اإلسراء، ) 11(
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ِإن َيتَّبُِعوَن ِإلَّا الظَّـنَّ  "ومثال ذلك قوله تعالى ، اتنسيق هذه المدركات من حيث تمحيصها وموازنته

  . فهو نهي واضح عن اعتماد الظّن في فهم الحقيقة، ")1(َن الَْحقِّ شَْيئاًَوِإنَّ الظَّنَّ لَا ُيغِْني ِم

ولذا اختصه القرآن في أكثر من خمسين ، ومنّسقالتأكيد على سلطة العقل كمشرف ومحلل : الثالثة

فهو يدعو في إطار ذلك إلى النظر والتدّبر والتعقّل والبّينة والبرهان والجدل وغيرهـا  ، )2(موضعاً

وإنما لفقـه  ، ال في العلم الباطني والفي معرفة المادة وحسب، من األدوات التي وظّفها وأستنفرها

  . )3(لذات وما يحيط بهاأي لوعي ا، الواقع والوحي والنفس

أما العقل فمصدر علـم  ، فالوحي في النظرية اإلسالمية مصدر علم الكلّيات والغيب: الكون: ثالثاً

وما يتحصل من ذلك يشـكّل علـم   ، الشهادة وإرادة الحياة يولّدها بما ُأودَع له من معايير ومفاهيم

والـدليل علـى تلـك األدوار    ، )4(ناتالكون الذي يؤدي به اإلنسان دور الخالفة في الكون والكائ

َوِإذْ قَاَل َربَُّك ِللَْمالَِئكَـِة  "ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى ، التكاملية للوحي والعقل والكون

لْنَـا  َوِإذْ قُ"ثم أتبعهـا  ، ")6(لََّم آَدَم اَألْسَماء كُلََّهاَوَع"ثم أتبعها بقوله ، )5(ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرضِ خَِليفَةً

فهو سجود لما ملك اإلنسان من عقل فيه عبادة هللا تقوم علـى الحريـة   ، ")7(لَْمالَِئكَِة اْسُجُدواْ آلَدَمِل

  . )8(ختيار هو خير عنده من تسبيح جبلت عليه المالئكةواإل

                                                 
 . 28النجم، ) 1(

 "أفال يتدبرون" ؛ وقوله6ق،  "فلم يسيرواأ"؛ وقوله تعالى 185األعراف،  "أو لم ينظروا" منها قوله تعالى في عدة مواضع) 2(

البقـرة   "آليات لقوم يعقلون" ، وقوله111البقرة،  "قل هاتوا برهانكم" ، وقوله125النحل،  "وجادلهم" وقوله تعالى .24محمد، 

164 . 

 . 54 -53مرجع سابق، ص ص ، معالم المنهج اإلسالميعمارة، محمد ) 3(

 . ، مرجع سابقالمسلملعقل أزمة ا، أبو سليمانعبد الحميد ) 4(

 . 30البقرة، ) 5(

 . 31البقرة، ) 6(

 . 35البقرة، ) 7(

،                     1996المعهــد العــالمي للفكــر اإلســالمي، : ، القــاهرة1، طعلــم آدم األســماء كلهــاو، الــدمرداشمحمــود ) 8(

   .13 -12ص ص 

بَُّك ِللَْمالَِئكَِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرضِ خَِليفَةً قَالُواْ َأتَْجَعُل ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَهـا َوَيْسـِفُك   َوِإذْ قَاَل َر"وانظر أيضا في تفسير آية  -

  ". الدَِّماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك قَاَل ِإنِّي َأْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن 

  .)al- islam. com(اإلسالم االليكتروني،  ع، موقتفسير ابن كثير :30البقرة،  -
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فالنظرية اإلسالمية همها استئناف دورة ما تدعو إليه في األرض معتبرة رسـالتها   :التاريخ: رابعاً

فالمعيار هـو  ، ختالف أمة سابقة عن الحقةإدون أن يمنع ذلك ، عوتها حلقة من حلقات التوحيدود

ومثال ذلك  )1(امتداد رسالة التوحيد وما تدعو إليه وليس ما تنتمي إليه من مكان أو زمان أو نسب

كُلٌّ آَمَن بِاللِّه َوَمآلِئكَِتِه َوكُتُبِِه َوُرُسِلِه الَ آَمَن الرَُّسوُل بَِما ُأنزَِل ِإلَْيِه ِمن رَّبِِّه َوالُْمْؤِمنُوَن "قوله تعالى 

ولكن هذا ال يعنـي  ، ")2(َربَّنَا َوِإلَْيَك الَْمِصيُر نُفَرِّقُ َبْيَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه َوقَالُواْ َسِمْعنَا َوَأطَْعنَا غُفَْرانََك

تـاريخ حسـب النظريـة     بل هو، القطعية مع كل التاريخ الحضاري وحصره في حيزات محددة

اإلسالمية يتّسع لكل اإلنجازات المادية والمعنوية ولكل إنسان شامالً ما هـو مكتـوب وصـريح    

  . )3(وشفوي وظاهر وكامن

، في إطار قادر وواثق ومستوعب لما عنده ةمن هذا التاريخ إسالميا ممكن ولكن االستفادة

ِعْبَرةٌ لُِّأْوِلي اَأللَْبابِ َما كَاَن َحـِديثاً ُيفْتَـَرى َولَِكـن     لَقَْد كَاَن ِفي قََصِصهِْم"ودليل ذلك قوله تعالى 

  . ")4(َمةً لِّقَْومٍ ُيْؤِمنُوَنتَْصِديقَ الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوتَفِْصيَل كُلَّ شَْيٍء َوُهًدى َوَرْح

فالدين  ،كذلك لم يبدأ بجيل الصحابة، فدورة التدّين لم تبدأ بنزول القرآن والتاريخ اإلنساني

وجاء الرسل واألنبياء بعدها تترى حتى ختم ذلك الرسول محمد صلى اهللا  ،بدأ من آدم عليه السالم

إال أن  ،أنّه كتاب منـزل مـن عنـد اهللا    رغموهو . بمعجزة خالدة هي القرآن الكريم، عليه وسلم

مع فضائل الحـس   وبالتالي فهي تلتقي، القضايا التي يدعو إليها تتجاوب مع فطرة اإلنسان الخّيرة

  . )5(المشترك واألخالق العامة والعبر التاريخية

                                                 
 . 51 -40مرجع سابق، ص ص  أصول الفكر السياسي في القرآن المكي،التيجاني عبد القادر، ) 1(

 . 285البقرة، ) 2(

  . 110 -106مرجع سابق، ص ص ، مقدمة مجلد إشكالية التحيز: فقه التحيزعبد الوهاب المسيري، ) 3(

 . 111يوسف، ) 4(

 . ، مرجع سابق، أصول الفكر السياسي في القرآن المكييجاني عبد القادرالت) 5(
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ولم يرد في اإلرث اإلسالمي أّن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألغى كل ما كان عليه العرب قبـل  

فمثال عبادة الحج قد أبقـى اإلسـالم   ، بل صّحح ونظّم وأخذ ما يتناسب مع دينه ودعوته، اإلسالم

  . )1(متوارثة منذ ملة إبراهيم عليه السالمعلى كثير من مناسكها ال

، "شرُع من قبلنا شرٌع لنا"مثالً قاعدة مشهورة تقول  )2(ومما قّرره األصوليون اإلسالميون

ومثال ذلك قول نبي اهللا يوسف عليـه  ، )3(وهو عندهم دليل معتبر ما لم يأِت في اإلسالم ما ينسخه

فيوسف قد طلب والية فـي  ، ")4(اَألْرضِ ِإنِّي َحِفيظٌ َعِليٌمآِئنِ قَاَل اْجَعلِْني َعلَى خََز"السالم لفرعون 

ستدل األصوليون منها مشروعية طلب المسلم للوالية إذا رأى أنـه  اف، كافرة حكومة تعتبر إسالمياً

  . )5(أهل لها وتدعوه الضرورة والصالح العالم ليكون فيها وإن كانت الحكومة كافرة

                                                 
 . 27، ص 2000الشروق، دار : ، القاهرة1، طبين االنفتاح و االنغالق اثقافتن، القرضاوييوسف ) 1(

  . التفصيلية يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية من أدلتها ياألصولي، هو العالم الملم بالقواعد األساسية، الت) 2(

 . 71، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،   -

 . 388مرجع سابق، ص ،بين االنفتاح و االنغالق اثقافتنالقرضاوي،  يوسف) 3(

 . 55يوسف ) 4(

 . 39مرجع سابق، ص االنغالق،بين االنفتاح و  اثقافتن، القرضاوييوسف ) 5(
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 العبادة  وحده

اآلخرة ھي 

  الوحي كالم هللا
  

 قل ھو هللا احد

أداء تكاليف الشريعة بحفظ 
 مقاصدھا

العقل إسالميا إدراك األشياء على 
 حقيقتھا

 لة التوحيدالتاريخ ھو امتداد لرسا

استشراف ما خلف:العرفان الكون اإلنسان ھو الفاعل 
 النص
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 استقبال النص : البيان
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  اإلسالم والسياسة: نيالثاالباب 

  الجدليات: األولالمطلب 

على ، العلوم االجتماعية عامة وعلم السياسة بصفة خاصة يدور حول فكرة مركزية واحدة

وفـي سـياق   ، الرغم من تعدد مدارسه واجتهاداته وهي التحكم االجتماعي أو التحكم في المجتمع

فإّن تعريفاتـه دارت حـول القـوة والسـلطة     ، الغربي منذ أفالطون وحتى اليوم الفكر السياسي

بالعادة إلى مفردات تنتمي إلى هذا السياق من قبيـل  " poletic"وتترجم كلمة السياسة ، )1(والتحكّم

  . )2(ماهر أو حاذق أو ماكر

، علم السياسةإّن كل هذه التراكمات تنبع من إشكالية اإلرث العلماني المهيمن على دراسة 

من خالل محاولـة حصـر الفكـر السياسـي     ، )3(والذي أثّر بدوره على ارتباط اإلسالم بالسياسة

أو االهتمام بمصـطلحات النظريـات   ، وكأنّه شيء تراكمي، اإلسالمي في حقبة القرون الوسطى

أنه غيـر  وك، أو تنميط اإلسالم في النظريات االستشراقية، اإلسالمية دون ربطها بالواقع المعاش

ولم تتوقف عملية علمنة السياسة عند التهمـيش  . )4(قابل للتطور إال إذا أخذ كلّياً بالنظريات الغربية

بل إنها وصلت إلى حد اإللغاء مدعمة إلغائهـا بعـدة أسـباب    ، والتنميط للفكر السياسي اإلسالمي

  : المقابلةنحاول التوقف عندها بالتساؤالت 

. فاهيم ونظم ونظريات الفكر الغربي وكأنها حالة عالمية يجب إتباعهـا التركيز على تعميم م: أوالً

والسؤال الذي يبرز هنا ويناقش هذه الدعوة هو من يقرر عالمية مفهوم أو نظام أو فكرة؟ وبالتالي 

  . ؟)5(من يقرر إلغاء خصوصية اآلخرين وثقافتهم

                                                 
فتحـي   ،1ط ،نحو نظام معرفي إسالمي، تعقيب نصر عارف: رفية في علم السياسةالتحوالت المع :عبد الرحمن، حمدي)1(

 .)429 – 391(ص ص  ،2000المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : األردن،)محرر( الملكاوي

 . 293ص  دون تاريخ، ،دار العلم للماليين: ، بيروتعربي –قاموس إنجليزي : المورد القريب، البعلبكيمنير ) 2(

 . 50 – 46، مرجع سابق، ص إسالميالنظرية السياسية من منظور  يف، الدين عبد الفتاح سيف) 3(

 . 304 - 303مرجع سابق، ص ص،  االستشراق،سعيد،  ادوارد) 4(

 .125 – 109ص ص  ، 2000 دار الكلمة،: ، مصر1ط العولمة و عالم بال هوية،محمود المنير، ) 5(
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ل الذي يبرز هنا ليس فقط مـن يقـرر   والسؤا، مثالية اإلسالم وعدم قابلية تطبيقه الواقعي: ثانياً 

ما يكفي لتأكيد ديناميكية اإلسالم ومراعاته للزمـان   )1(بل هناك من الدالالت، مثالية فكرة أو نظام

فهناك ، واألهم أنّه دين متجدد في أفكاره رغم ثباته بأصوله. والمكان والصالح العام ودفع الضرر

  . المزيد من الدراسة واإلبراز فقه الواقع والنوازل واألولويات التي تستحق

كمـا  . وهذا احتجاج ال يملك الحجة المنهجية، القول بأّن اإلسالم فكر قديم قد تجاوزه الزمن: ثالثاً

واألهم من كـل  ، أن ثنائية القديم والجديد صيغة مفتعلة في افتراض أن الجديد صالح والقديم فاسد

تنطبق على الفكر اإلسالمي كـون كليهمـا لـه     ذلك أن حجة الِقدم تنطبق على الفكر الغربي كما

  . )2(أصول قديمة

وهـي فـي   ، القول إن اإلسالم لم يطّبق كنظام حكم مطابق ألفكار اإلسالم إال لفترة قصيرة: رابعاً

ثم من يملك ؛ والسؤال الذي يبرز هنا من هو األهم حساب السنين أم حساب السنن، عهد الراشدين

  . )3(ت أم قصرتهو شرعية الحكم على أي طال

بالعموم يمكننا القول أن التاريخ اإلسالمي رغم ما فيه من أخطاء انحرفت عـن مبـادئ   

إال أنه انحصر في إطار الحكم والسلطة وبقيت الحياة الفكرية والفقهية والقضـائية  ، اإلسالم ومثله

ي لعصـور  الرفض والتحـّدي الفكـر   )4(بل إن هناك العديد من نماذج، تعّبر عن جوهر اإلسالم
                                                 

  : ثر على المراجع التاليةللتدليل على ذلك يمكن اإلطالع أك) 1(

 . 1997، دار عمار: ، عمان1، طالفقه الحركي في العمل اإلسالمي المعاصر، االبراهيمموسى  -

 . 1999المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، : ، بيروت1ط والتجديد في الفقه اإلسالمي، داالجتهامحمد شمس الدايم،  -

 . 2000دار الفكر، : ، دمشق1حوارات لقرن جديد، ط اإلسالمي،تجديد الفقه جمال عطية ووهبي الزحيلي،  -

 . 1993، يالمعهد العالمي للفكر اإلسالم: ا، فيرجيني1ط ،والنظر العقلي نالقرآفاطمة إسماعيل،  -

  . 1997مركز الدراسات المعاصرة، : ، أم الفحم1جمع سليم أبو جابر، ط نظرات في الفقه السياسي،حسن الترابي،  -

 . 1980دار الجيل، : ، بيروت1ط تجديد أصول الفقه اإلسالمي،الترابي، حسن  -

  : في الرد على أهمية اإلسالم بالنسبة لآلخرين، انظر) 2(

 . 1999، دار القلم: ، دمشق1ط ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين،أبو الحسن الندوي،  -

 . 53مرجع سابق، ص إسالمي،من منظور  النظرية السياسية في، سيف الدين عبد الفتاح) 3(

  الممانعة، في هناك نماذج الحسين بن علي وعبد اهللا بن الزبير المتمردة؛ وهناك نماذج احمد بن حنبل وأبن تيمية ) 4(

 ،                 2001 دار الفكـر، : ، دمشـق 1ماجـد الغربـاوي، ط  : ، ترجمـة الدين والفكر في شـراك االسـتبداد  محمد خاتمي،  -

   .70 – 25ص ص 

 . 2000الفارس، دار : ، األردن1، طاإلسالميدراسات في الفكر العربي : والمذهبالدولة بد الخالق، غسان ع: للتوسع -
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التوريث السياسي في اإلسالم بقيت حاضرة وقوية وذات فاعلية في منع امتداد اإلشكال السياسـي  

  . في السلطة على مختلف نواحي الحياة والتي تستحق اإلبراز والدراسة

وبالتالي القول بأن اإلسالم هو بحث في إطـار  ؛ القول بأن هناك فْرقاً بين السياسة والقيم: خامساً

ويبرز اإلشكال هنا في صالحية مـن  . والسياسة بحث في إطار الوقائع والمستجدات، والمثلالقيم 

كون الفعل السياسي واقعه ومستجّده هو تعبير بشـكل أو  ، يقرر أن ذلك سياسي وذاك غير سياسي

هـو أن الـذي   ، ووجه التناقض يبرز هنا، بآخر عن قيم مكنونه أو تراكم معرفي أو توالد فكري

اراً للتفريق بين السياسي وغير السياسي هو ذاته الذي يضع معياراً وقيمة ويورط ذاتـه  يحّدد معي

  . )1(في إشكال يحذر منه

وهـذا القـول هـو    ، القول بأن إقحام اإلسالم في دائرة السياسة هو خلط بين الدين والعلم: سادساً

والرّد على ، )2(ين والسياسةأساس التنظير العلماني القائم في نظرته التجزئيية على الفصل بين الد

ولكّن أهّمه االختالف بين الفهم والتجربة المسيحية اليهودية الغربية للدين عن ، ذلك يتطلب تفصيالً

دعاء السـلطة  إفهو في األولى مجرد رافد إنطلق من الغيب السماوي و، الفهم والتجربة اإلسالمية

  . )3(ديةنتهى إلى الوضعية الماأو، اإللهية ممثالً بالكنيسة

ال يقتصر فقط على العبادة أو في المساجد أو ، فإنه يطرح ذاته كمنهج شمولي، أما اإلسالم

يقبل أن يتحّول من وضعيته المعرفية الغيبية الموحى بها إلى وضعية عقالنية أو وضـعية ماديـة   

  .)4(فهو كما سبق يطرح ذاته كجامع بينهما، كلية

                                                 
  . 37 – 36، مرجع سابق، ص ص أصول الفكر السياسي في القرآن المكيالتيجاني عبد القادر، ) 1(

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ، فيرجينيا1، طمعياريةمنهج البحث االجتماعي بين الوضعية والمحمد امزيان، : للتوسع -

1991 . 

 تفهناك فهم شمولي للعلمانية ذا بعد معرفي كلي ونهائي، حول العالم إلى مادة استعمالية، والقيم إلى مسألة نسبية، والذا) 2(

 . اليةإلى مرجعية، والبقاء والتقدم غاية نهائية، والصراع آلية حسم؛ مما ولد عقلية إمبري

  . 55مرجع سابق، ص ) 3(

المعهـد العـالي   : ماليزيـا ، 1الميساوي، طمحمد  ترجمة والعلمانية، اإلسالممداخالت فلسفية في سعيد محمد العطاس،  -

  .39 – 25ص ص  ، 2000اإلسالمية،العالمي للفكر والحضارة 

  : للتوسع) 4(

   .1992دار الوفاء، : ، القاهرة3، طودولةدين جريشة، علي  -

 . مركز المرشد للدراسات: ، جنين1، طهل اإلسالم هو الحلمحمد عمارة،  -

 . 1996مكتبة وهبة، : ، القاهرة1ط مدخل لمعرفة اإلسالم،يوسف القرضاوي،  -
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فالعلم إن تخلّص من سلطته المعرفية التـي  ، العلم أيضاال يجوز التعميم في مسألة  وثانياً

جاز القول بأن العلم قـد يتشـابه مـن حيـث المحتـوى      ، )1(ُألبست له في الحكم على اآلخرين

ولعـّل  . )2(يختلف ويتمايز من حيث المقاصد ومنطلقات التأسـيس ، لكنّه بالضرورة، والمضمون

التفسيرية التي خلطت العلوم اإلنسـانية بالطبيعـة    إشكالية مفهوم العلم في الغرب هي تلك المادية

  . )3(نعكاساً لخلط الحّيز اإلنساني بالحّيز الماديإ

بالمقابل فإّن كلمة علم ومجاالتها تحدد إسالمياً في إطار الكل اإلسالمي من حيث القواعـد  

ف أو وقـف  واألصول والمقاصد دون نفي للعقل أو إكراه لدين أو احتكار للمعرفة أو منع للخـال 

  . )4(ألي تساؤل علمي

يتعـاملون  ، مصدر اإلشكال أن المتحفظين على استخدام وصف علم السياسة باإلسـالمي 

دون اعتراض على أوصاف مثل علم االجتماع ماركسياً أو ليبرالياً أو محافظاً أو حتى وصفاً لعلم 

أمـا  ، ن العلـوم اإلنسـانية  فالحديث هنا ع، طبعاً. بأقليميته مثل علم اجتماع أمريكي أو سوفييتي

ألّن األولى هـي أطـٌر   ، )5(األحاديث عن الكيمياء أو الطب اإلسالمي فهي توصيفات غير موفّقة

وهنا ال بّد من إضافة الفكر والخبرة اإلسالمية فـي  ، تعّبرعن رؤية فكر وخبرته في مجال إنساني

  . )6(ضوء التهميش لدور اإلسالم في هذا المجال

                                                 
 . ، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 1(

 . 57، مرجع سابق، صسالميإالنظرية السياسية من منظور  يف، سيف الدين عبد الفتاح) 2(

 . 118 – 111صمرجع سابق، ص  مقدمة مجلد إشكالية التحيز،: فقه التحيزعبد الوهاب المسيري، ) 3(

  : للتوسع) 4(

 . 1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ، القاهرةأسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعيةمنتصر مجاهد،  -

  . 2000المعهد العالمي للفكر االسالمي، : ، عمانحو نظام معرفي إسالمينفتحي الملكاوي وآخرون،  -

 . 1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ة، القاهر1، طقراءة الوحي وقراءة الكون: بين القراءتين عالجمطه العلواني،  -

، 2ط ،)260(سلة عالم المعرفـة محمد عصفور، سل ترجمة ،)الغرب -الصين –اإلسالم (فجر العلم الحديث، هف. أ. توبي -

 . 2000المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، : الكويت

، 1، طمجلد قضايا المنهجيـة فـي العلـوم اإلسـالمية واالجتماعيـة     ، نسق إسالمي بمناهج البحث العلمي: حمد، أباشا -

 ).85-67(ص ص  ،1996المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ، القاهرة)محرر(عارف نصر
 
 . ، مرجع سابقالنظرية السياسية من منظور إسالمي يف، سيف الدين عبد الفتاح) 5(

  .24 – 19ص ص ، 1995مرجع سابق،  ،صياغة إسالمية: اغة العلوم االجتماعيةيصالفاروقي،  اسماعيل) 6(
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وإضـافةُ  ، )1(نها ملحقة باألولى من حيث القيم المثبطة أو المحرضة على إنجازهـا فإ، أما الثانية

توصيف إسالمي أمر مبالغ فيه يؤدي إلى حرف إسالمية المعرفة عن معانيها في ضـوء كـون   

دون أن يعني ذلك أن تلك العلـوم  ، العلوم الطبيعية معارف عالمية في التصدي والتنقيب والبحث

أو يعنـي أن منطلقـات التصـدي    . )2(الية من التحيزات المفاهيمية والمعرفيةالغربية الطبيعية خ

 فاألول منطلق في بحثـه مسترشـداً  ، للمعارف العالمية واحدة بالنسبة لإلسالمي كما هو للعلماني

بإيمانه والثاني منطلق في بحثه دون أسبقيات إيمانية أو أسبقيات مادية تريد السـيطرة والـتحكم   

  . )3(بالطبيعة

  اإلشكاليات: الثانيالمطلب 

ال يقف إشكال عالقة اإلسالم بالسياسة عند ما حمله وأشاعه التراث العلماني كمـا سـبق   

بل إن تلك العالقات تعاني من إشكاليات في ذات التعامل اإلسـالمي معـه بشـقّيه    ، حثاوبّين الب

  : الياتونحاول هنا أن نجمل بعض هذه اإلشك، القديم والحديث، الفقهي والفكري

والـذي يـدرس   ، إشكالية القصور المنهجي التي يغلب عليها الطابع التجزيئي الـوظيفي : األولى

النصوص القرآنية والنبوية بشكل مجتزء ال يصلح معها الستنباط قواعد عامة تشكل بينها منظومة 

ـ "على حديث الرسول صلى اهللا عليه وسـلّم   )4(فمثالً استند محمد رشيد رضا، متكاملة ا واهللا ال إنّ

مع أن المقصود ، في رفض وتحريم طلب الرياسة، ")5(ذا العمل أحداً سأله أو حرص عليهنولي ه

ودليل ذلك طلب الرسول يوسـف عليـه   ، )6(ستجابة لطالب الرئاسة ألهداف شخصيةهو عدم اإل

                                                 
 . العلمي، مرجع سابقبمناهج البحث  إسالمي قنس: باشااحمد ) 1(

مرجـع   ،)محـرر (، عبد الوهاب المسيريالعلوم الطبيعية رإشكالية التحيز، محوطه وآخرون، محجوب عبيد : للتوسع) 2(

 . سابق

 . ، مرجع سابقصياغة إسالمية: صياغة العلوم االجتماعيةاسماعيل الفاروقي، : للتوسع) 3(

 .24 – 22ص ص  ، 2001، ردار الفك: دمشق، 1، طالعقيدة و السياسة، صافيلؤي ) 4(

فضرب بيده على منكبـي ثـم   ؟ أال تستعملني: قلت يا رسول الضعيف، اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه، قال عن أبي ذر) 5(

 ه، روا"يا أبا ذر انك ضعيف، وإنها إمامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيهـا  " قال

 . مسلم

 . بق، مرجع ساالعقيدة و السياسة، صافيلؤي ) 6(
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اْجَعلِْنـي  قَـاَل  "السالم لوزارة المالية من فرعون وهو ما ورد في القرآن على لسانه بقوله تعالى 

  . ")1(اَألْرضِ ِإنِّي َحِفيظٌ َعِليٌمَعلَى خََزآِئنِ 

الذي ال يكترث بالمقصد أو بمجموع المقاصد التي توّجه الفعل  )2(ستخدام المنهج الوظيفيإ: الثاني

نعقاد اإلمامة لعهد اإلمام السابق لالحـق بتـدبير انعقـاد    إفمثالً يثبت اإلمام الماوردي ، السياسي

مـع أن  ، )3(لى جوازه ووقوع االتفاق على صحته ألمر فعله الخلفاء أبو بكـر وعمـر  اإلجماع ع

، تشريع فعل الصحابة من المفترض أن يرد أوالً لمقاصده التي حكمت وليس إلى وظيفته التي أدت

وحتى ما كان من توصيات ألبي بكر وعمر ما هي إال تزكيات دعمت الحقا ببيعـة عامـة فـي    

  . )4(د الخالفة لعثمان تم بمشورة الرجال والنساء وحتى الصبيةنعقاإبل إن . المسجد

حيث جري إسقاط السياسـة  ، الصورة النمطية السلبية عن السياسة في األدبيات اإلسالمية: الثالث

مما أدى إلى ارتباطها في الذهنية بالفهم الميكافيلي الـذي  ، على المناهج والمفاهيم العلمانية المادية

 ومثال ذلك قوٌل نسب لمحمد عبـده ، )5(أي فك السياسة عن األخالق، سبيل الغاية برر الوسيلة في

وهناك قول  ")6(ومن ساس ويسوسس وسائس ومسوس، ومن لفظ السياسة، أعوذ باهللا من السياسة"

  . ")7(وهل السياسة إال الكذب والمكر والخداع"يقول فيه  آخر لإلمام محمد حسين كشف الغطاء

رتباط السياسة في الواقع اإلسـالمي  إظرة السلبية دون ضبط وتمحيص وزاد في شيوع الن

في األدبيات اإلسالمية " بالشرعية"ولعل ارتباط لفظ السياسة ، بشهوات السلطة وصراعاتها الدموية

  . ستدعى لفظة تعريفية أخرىأالقديمة داللة على واقع السياسة حينذاك الذي 

                                                 
  .)من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه شرع(، وفي ذلك قاعدة أصولية مشهورة تقول 55يوسف، ) 1(

  . أي الذي يحدد البنية السياسية من خالل وظيفته) 2(

ار د: ، القـاهرة 2محمد عـودة وآخـرون، ط   ، ترجمةطبيعتها وتطورها: ، نظرية علم االجتماعنيقوال تيماشيف: للتوسع -

  .344 – 327ص ص، 1972المعارف بمصر، 

 . مرجع سابق العقيدة و السياسة،، صافيلؤي ) 3(

 . 1995، دار القلم :، دمشق1، طالخلفاء الراشدون، الخالديصالح : للتوسع) 4(

 . 47، مرجع سابق، إسالميالنظرية السياسية من منظور  يف، سيف الدين عبد الفتاح) 5(

  . 17، ص 1998 ،دار الساقي: ، بيروت1، ط؟أين الخلل: رب و السياسةالعمحمد األنصاري، ) 6(

 . العشرات من األمثلة األخرى ا، وهو يورد هن29 – 17و ص ص  ،18 مرجع سابق، ص) 7(
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ختيـار  إالتي يمكن ملؤها وفـق   )1(مية تدخل في منطقة العفوعتبار معظم المفاهيم اإلسالإ: الرابع

  . ستناد إلى أن مثاليات اإلسالم ال تتناسب مع الواقع المتطّورالعقل اإلنساني المحض باإل

اإلسالم ومقاصده وثوابته لمتغيرات الوقائع دون  اتييخضع كلإن فهم السياسة بهذا الشكل 

سـتنباط  لهـا أسـس فـي االجتهـاد واإل     )2(ظنيـات وحتى مساحة العفـو وال ، ضوابطحدود أو 

  . )3(ستخراجواإل

، بحيث أصبح النموذج الغربي هو المسـيطر ، تقديم حلول توفيقية بين العلمانية واإلسالم: الخامس

وبـذلك  ، بينما أصبح اإلسالم هو المحتوى الذي يقّدم البدائل الفكرية داخل هذه التنظيمات الغربية

وأصبح اإلنسان العربي يتحدث ، سالم كمظهر والنظريات الغربية هي الجوهررويداً رويداً بقي اإل

وهذا الخلط طـال كـل المفـاهيم المحوريـة     ، عن الشورى مثالً وفي ذهنه يكمن المعنى الغربي

  . )4(اإلسالمية

جـاد   قيـام بحـث  المسلمين بنوع من التقديس السياسي أدى إلى تحرج من  تقديم تاريخ: السادس

نحطـاط  اإل دارك أسـباب إمما يجعل المسلمين متخلفين فـي  ، ادث تاريخية هامةورصين في حو

وساد بسبب ذلك منهج تفاخري كّرس مثالية إسالمية يسهل النيل منها في ، وسبل التقدم ونقد الذات

  . )5(التصدي لقضايا العصر والمعاصرة

                                                 
مكتبـة  : ، القـاهرة 3، طعوامل السعة والمرونة في الشريعة اإلسـالمية يوسف القرضاوي، : أي منطقة العفو، للتوسع) 1(

  .1999وهبة، 

  . الظنيات عكس القطعيات وهي ظنيات النصوص في الداللة أو الثبوت أو كليهما وقد سبق التطرق إليها) 2(

 . 338 - 336، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات أصول الفقهسانو،  قطب -

 . 51 –50، مرجع سابق، ص صإسالميالنظرية السياسية من منظور  يف، سيف الدين عبد الفتاح) 3(

زاوية اإلسالم وقضايا العصر، موقع إسالم أون اليـن االليكترونـي،    إشكالية الطرح السياسي لإلسالم،رف، نصر عا) 4(

http: //www. islamonline. net/Arabic/contemporary/2003/09/article03. shtml)(  

، مرجع سـابق،  سالمياإلنظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، فنصر عار: وللتوسع أيضا

 .68 -66ص ص 

 . 54، مرجع سابق، صإسالميفي النظرية السياسية من منظور ، سيف الدين عبد الفتاح) 5(
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  الفهم اإلسالمي للسياسة: ثالثالالمطلب 

اسة بالحياة العامة وهـي إدارة تقتضـي ضـبطاً وتـدبيراً     فعل من تصاريفه السي" ساس"

أو سياسة مجتمع الرعية من الراعي حيث يقوم بأمره ، كسياسة الحصان من السايس الذي يروضه

  . )1(ليصلح شأنه

وقد أطلقت السياسة في التاريخ اإلسالمي على كل ما يتعلق بـأمور التهـذيب والتربيـة    

وهنـاك  . رتبط فيها من تدريب وتـرويض أياسة الخيل وما فهناك كتب تحدثت عن س، واإلصالح

فيها   رتبطأوهي تتحدث عن الطرق الصوفية وما " سياسة الموردين"كتب للصوفية حملت عنوان 

  . )2(من آليات روحانية

عن لفظ سياسة نجد أنهـا وردت   )3(وعند البحث في فهرس األحاديث النبوية اإللكترونية

حتى أرسل إلّي أبو بكر بعد ذلـك  "ء بنت أبي بكر تقول في نهايته في حديث نبوي نقل عن أسما

يقول فيه نقالً أيضـا عـن    )5(وفي نص لإلمام مسلم )4("بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني

ولم يكن شـيء  ، كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس فأسوسه"أسماء بنت أبي بكر قولها 

فـي التـاريخ    )6( وفي أقدم نّص، "كنت احتشّ له وأقوم عليه وأسوسه أشّد علّي من سياسة الفرس

، ال تقل إني وجدتـه  "اإلسالمي جاء فيه لفظ سياسة قول لعمرو بن العاص ألبي موسى األشعري 

  . ")7(الحسن التدبير، الحسن السياسة، ولي الخليفة المظلوم والطالب بدمه

وال عنـت  ، تكن تثير الريبة لدى المسلمين كل هذه الشواهد تدل على أن لفظة السياسة لم

وقد الحظنا من قبل كيف أن لفظ السياسة بالمفهوم الغربي ، لهم بالضرورة أمور السلطة وشهواتها

فقـد  ، أما لفظة السياسة لـدى المسـلمين  . تدور بالضرورة حول القوة والحيلة وما يتعلق بالسلطة

                                                 
 . 4، مرجع سابق، صالمصطلحات السياسية في اإلسالمحسن الترابي، ) 1(

 . مرجع سابق إشكالية الطرح السياسي لإلسالم،نصر عارف، ) 2(

  .)alazhr. org(الحديث الشريف وشرح الحديث،  ةروني، زاويموسوعة األزهر االليكت) 3(

  .)alazhr. org(، صحيح البخاريموسوعة األزهر االليكتروني، زاوية الحديث الشريف، ) 4(

  .)alazhr. org( صحيح مسلمموسوعة األزهر االليكتروني، زاوية الحديث الشريف، ) 5(

 . 1985الرسالة، مؤسسة : ، بيروت1ط السياسي، اإلسالمدراسة في منهاج أبو حبيب، سعدي ) 6(

 . ، مرجع سابقإشكالية الطرح السياسي لإلسالمنصر عارف، ) 7(
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سـتنتاج  وبالتالي يمكن اإل، والتربية واإلصالح دارت في ذلك المعنى الواسع الذي يشمل التهذيب

  . ")1(أكثر من كونها دولة أو سلطة عاماً اجتماعياً بأنها كانت فعالً

لو أنك تقصد أن ال سياسة إال ما نطـق  "بن عقيل أوهو  )2(وهنا يقول أحد الفقهاء الحنابلة

لناس أقرب إلى الصـالح  السياسة هي أي فعل يكون فيه ا؛ فهذا غلط وتغليط للصحابة، به الشرع

وفي نّص متقارب أكثـر  ، ")3(ولو لم يرد فيه نّص قرآني، ولو لم يفعله الرسول، وأبعد عن الفساد

السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة اإلسالمية بمـا  "حداثة قوٌل لعبد الوهاب خالف 

لم يتفـق  وإن ، وأصولها الكلية مما ال يتعدى حدود الشريعة، ودفع المضار، يكفل تحقيق المصالح

  . ")4(وأقوال األئمة المجتهدين

وهذه مسألة تحتاج إلى ، "السياسة الشرعية"لفظتين مركبتين ، يالحظ في النّص الذي مضى

وهي ما تعلق بهذا المفهوم من معنى ولفظ سـلبي  ، وقفة في بحث أسبابها التي سبق التطرق إليها

وما ارتبط بـه الحقـا مـن إرث    . ومكائد في العصر القديم نتاج ما ارتبط في واقعهم من صراع

فُصلت فيه السياسة عن القيم وُهمش اإلنتاج المعرفي اإلسالمي فـي  ، علماني في العصر الحديث

  . )5(سياق نظريات السياسة

ولعل إضافة الشرعية اإلسالمية قصد من خاللها القول بأنها سياسة مقّيدة في الشرع مـن  

رتباط بين مفهـومي  وعليه فالمفهوم المركّب يؤكد اإل، )6(اها ومنهجها ووسائلهاحيث مفهومها ومد

                                                 
 . ، مرجع سابقإشكالية الطرح السياسي لإلسالمنصر عارف، ) 1(

بـد اهللا  الفقه الحنبلي نسبة لإلمام احمد ابن حنبل، وهو مدرسة تعبر عن مذهبه؛ وهوأحمد بن محمد بن حنبـل أبـو ع  ) 2(

 األئمة األربعة؛ أصله من مرر؛ وكان أبوه والى سرخس؛ ولد ببغداد ونشأ مكباً الثسيبانى الوائلى، إمام المذهب الحنبلي واحد

  . ف المسند في ستة مجلدات تحتوى على ثالثين ألف حديث، وصنّالعلم وسافر في سبيله كثيراً على طلب

   .)alazhr. org( ابن حنبل،المسلمين،  مموسوعة األزهر االليكتروني، أعال: للتوسع -

  .53 -51ص ص ، 2003 دار النفائس،: ، بيروت2ط موسوعة األديان الميسرة،دار النفائس،  -

 . 442، ص.، مرجع سابقالسياسي اإلسالمدراسة في منهاج أبو حبيب،  سعدي) 3(

  . 14، ص1931 ،ةالسلفيالمطبعة : القاهرة، 1ط الشرعية،السياسة خالف، عبد الوهاب ) 4(

  . 47، مرجع سابق، صإسالميالنظرية السياسية من منظور  يف، سيف الدين عبد الفتاح) 5(

 . ، مرجع سابقالمصطلحات السياسية في اإلسالمحسن الترابي،  -

، نحـو نظـام معرفـي إسـالمي     ،)محـرر (المعرفية في علم السياسة، فتحي الملكاوي  التحوالت: حمدي عبد الرحمن) 6(

 . ، مرجع سابق429 -391ص
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الشرعية اإلسالمية التي تعد مناط الشرعية للسياسة وإضفاء وصف الشرعية على كلمة السياسـة  

عتبارها فريضة تتواءم من خاللها مع روح إب، هو تأكيد لمفهوم السياسة اإلسالمية المتّصفة بالعدل

  . )1(تأصيالً وتطبيقاًالشريعة 

إن الشريعة مبناها وأساسها "وهذا ما يؤكده أبن القيم الجوزية في تعريفه للسياسة الشرعية 

وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمـة  ، )2(الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

  . )3("رتوعليه فإّن معاني السياسة الشرعية تدور مع هذه المعاني حيث دا، كلها

وبالرغم من تعدد تعريفات السياسة الشرعية إال أنها تتفق جميعهـا علـى عـدة معـانٍ     ، عموما

  : )4(أهمها

  رتجال والعفوية أنها عملية تدبيرية تتطلب التخطيط واإلدارة وليس اإل -

 وهي كذلك عملية مقصودة متعمدة من حيث تتحرى مكارم الشريعة  -

 أن القيام بها حركة وإصالحها حركة وتعهد الرعية حركة حيث، وهي كذلك عملية حركية -

وهي ، وهي كذلك عملية إصالحية تسعى لغرس القيم في المجتمع السياسي في التربية والتطهير -

  . تشمل الحياة كلها ألن الشريعة تشكل ركيزتها ومقصدها في كل مناحي الحياة، كذلك عملية شاملة

، كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور": نفسه أيضا بن القيميلخص كل ذلك قول مهم إل

لشريعة ليست من ا، وعن الحكمة إلى العبث، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الرحمة إلى ضدها
                                                 

سيف الـدين   ،2، ج1، طدراسة معرفية ونماذج تطبيقية: مجلد بناء المفاهيم، مفهوم الشرعية :سيف الدين ،عبد الفتاح)1(

  .)57-7(ص ص ،1998المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ، القاهرة)محرران(عبد الفتاح، وعلي محمد 

، 3ج، الـروؤف  مراجعة وتعليق طـه عبـد  ، إعالم الموقعين عن رب العالمين، رمحمد بن أبي بكابن القيم الجوزية، ) 2(

  . 3، ص 1973دار الجيل، : بيروت

  : للتوسع) 3(

،                     1996المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي،     : ، القـاهرة 1، طاألبعـاد السياسـية لمفهـوم األمـن    مصطفى منجود،  -

  . 70 – 66ص  ص

 . 446 – 438ص  ص، مرجع سابق، السياسي اإلسالمدراسة في منهاج ب، حبيسعدي أبو  -

 . 512 -511مرجع سابق، ص  إسالمي،في النظرية السياسية من منظور ، سيف الدين عبد الفتاح -

 . 168 – 167ص . ، مرجع سابق، صالسياسية لمفهوم األمن األبعاد مصطفى منجود،) 4(
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ونفهـم  ، وبذلك يمكن أن نفهم السياسة في إطار الشريعة والشـرعية . ")1(وإن ُأدخلت فيها بالتأويل

  . )2(الشرعية والشريعة في مداخلها السياسية

  بناء وتوليد المفاهيم اإلسالمية: لثالثاالباب 

  النشأة واألصول: المطلب األول

وأي مستحدث من هـذه اللغـة أو معبـر عنهـا     ، تصالاللغة والتعبير من ضرورات اإل

يشـكل  ، وإسـالمياً . المفترض أن ينضبط في أصول ثابتة و إال سقطت الحضارة بسقوط لغتهـا 

لقرآن الكريم بلغته وألفاظه وكلماته ومعانيه ومفاهيمه دائـرة مـن   الوحي اإللهي المسطور أي با

ويدل على ذلك تفريق علم األصول اإلسالمي بين المعاني واأللفاظ فـي تقـديم الحقـائق    ، الثبات

  . )3(الشرعية على الحقائق المعرفية

ها وضع إلهـي  فهنالك من قال بأن، ختلف المفكرون المسلمون في نشأة اللغة وأصلهاإلقد ، بالعموم

وآخرون قالوا إن نشأتها إنسـانية فـي   ؛ ")4(لََّم آَدَم اَألْسَماء كُلََّهاَوَع"مستدلين على ذلك بقوله تعالى 

وتوسط هذين الرأيين قوٌل بأن أصول الكلمات من اهللا والتفريع واالشـتقاق مـن   ، سياق تاريخي

  . )5(اإلنسان اجتهادا أو عرفاً

، الكريم ليس كتابا عاديا أو حتى مقدسا وحسب عند المسلمين ويعّزز هذا الرأي أن القرآن

طْنَا ِفي مَّا فَرَّ"ويعزز ذلك قوله تعالى ، بل هو كتاب فيه كل ما يهم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم

جمع "في تعريفها للقرآن الكريم إنه  وهذا الرأي تجمله منى أبو الفضل فتقول، ")6(الِكتَابِ ِمن شَْيٍء

ت عبر لحظات متدافعة في مواقع متجددة بأغراض توجهية معلومة سواء أكـان هـذا   آيات التحم

                                                 
 . 3، ص3ج ،مرجع سابق إعالم الموقعين عن رب العالمين،، ي بكرمحمد بن أبابن القيم الجوزية، ) 1(

 . الشرعية، مرجع سابقمفهوم : سيف الدين عبد الفتاح) 2(

 . 120 -114ص ص  إسالمي،في النظرية السياسية من منظور ، سيف الدين عبد الفتاح) 3(

 . 31البقرة، ) 4(

ص ص ، 1996اإلسـالمي،  المعهد العالمي للفكـر  : ، القاهرة1ط المصطلح األصولي و مشكلة المفاهيم،، محمدعلي ) 5(

14- 15.  

 . 38األنعام، ) 6(
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ت هذه المناسـبة والمالبسـة   وحتى إذا ما انقْض، التوجيه باإلعمال أو باإلبطال تقويما أو تصويبا

بقيت هذه اآليات ال بمثابة ذكرى أو محفظة تاريخية أو بيان توثيقي وإنما بقيت تحـتفظ بكامـل   

  . ")1(يهية النافذة عبر الزمان والمكانلتوجا افاعليته

وبذلك تكون أصول المفاهيم اإلسالمية وقفية ولكنها ال تقف عند زمن نزولهـا أو تبقـى   

  . أسيرة لمكانها

  ضوابط المفاهيم اإلسالمية: المطلب الثاني

يمكن أن نضبط ونتفرع في فهم المفاهيم اإلسالمية من خالل المحـاور  ، في ضوء ما تقّدم

  : لتاليةا

الشرع ينقل المفهوم من معناه اللغوي إلى معنى آخر يريده فيصبح للكلمة معنى في اللغـة  : األول

أما شرعاً فقد جعل معناها أفعال تبـدأ بـالتكبير   ، فالصالة مثال معناها العطف، ومعنى في الشرع

 للتعريف الشرعي تجنبـاً عتبار إعادة اإل إسالمياً يولذا من الضرور. )2(وتنتهي بالتسلم لعبادة اهللا

إن هناك من دعـا  ، لغوية أو اصطالحات عرفية متأخرةألي خلط بينه وبين ما سواه من تعاريف 

  . )3(إلى التمييز داخل الحقيقة الشرعية نفسها بين ما هو وضع الشارع وما هو وضع أهل الشارع

يم الكلية ضمن ما يسمي أهل العرف قد يتواطئون على معنى لإلصطالح مستولد من المفاه: الثاني

ويعرض له خصـوص بحسـب   ، حسب الوضع اللغوي وبأن يكون اللفظ عموماً؛ " العلم بالغلبة"

 وأهل العرف هنا هـم ، )5(جتهادسم الشرعي كما يثبت بالتوقيف يثبت باإلوعليه فاإل. )4(ستعمالاإل

ـ   احثون فـي العلـوم   وأهل كل فن أو علم له وضع مستقل لأللفاظ بإزاء المعاني والكـاتبون والب

                                                 
المعهـد  : ، القاهرة1، طنحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير اإلسالمي بين المقدمات و المقوماتمنى أبو الفضل، ) 1(

  .22 -21ص ص ، 1996العالمي للفكر اإلسالمي، 

 . 15 -14مرجع سابق، ص ص  ،صولي و مشكلة المفاهيمالمصطلح األ، محمدعلي ) 2(

زارة األوقـاف و الشـؤون   و: ، قطـر 1ط ،)87(، كتـاب األمـة  و سمة حضارية لغويخيار : المصطلح، شبارسعيد ) 3(

 .56 -55، ص ص 2000 اإلسالمية،

 . 15مرجع سابق، ص  ،المصطلح األصولي و مشكلة المفاهيم، محمدعلي ) 4(

 . مرجع سابق ،خيار القوي و سمة حضارية: مصطلحالشبار، سعيد ) 5(
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ولكن يضاف على ذلك القول إنه ال بد أيضا أن يكون المصطلح شائعا بين الخـواص  . )1(المختلفة

  . )2(فقط داخل العلم مبين العوام وأن يستخد ومقبوالً

تصالية في مجالها بحيث تكـون مهتمـة   ضرورة أن تحقق المفاهيم اإلسالمية العناصر اإل: الثالث

ذلك أّن اإلطار اإلسالمي ذو بعد مرجعي ، )3(والغايات والمصالح اإلسالمية أكثر بتحقيق المقاصد

وما بينهما من تداعٍ واتصال ، في منظومة نسقية تتكون من مفاهيم محورية لبقية المفاهيم الفرعية

  . )4(وتواصل لبناء متكامل متسق متدرج

وبقابلية هذه المفـاهيم  . ةوهي أيضا متميزة باألطر الكلية ذات المنظومة القيمية االعتقادي

، وبتدرج هذه المفاهيم وتتابعها، أو أفقياً لتوليد واستيعاب مفاهيم جديدة ضمن شبكة مترابطة رأسياً

بحيث يكـون هنـاك   ، واألهم أن يجري تشغيل هذه المفاهيم لتحقيق التواصل بين التنظير والواقع

 . )5(تهاد والتصويب في مسيرتهاعتقادية مع قابلية االجتوازن بين محاورها القيمية واإل

ومتكاملة داخـل  ، ميزة هذه المفاهيم أنها توليدية تكاملية فهي متكاملة ما بين مفاهيم جنسها: الرابع

وهذا بدوره يفرض . )6(ومفهـوم واحد يمكن أن يعبر عن المنظومة كلها، مفهومها وما يتفّرع عنه

 أولها أن يكون الباحث عالماً، )7(ضوابط ملزمةعلى الباحث المسلم في الظاهرة السياسية مجموعة 

بأبعاد الظاهرة موضع الدراسة في إطار النظرة العامة للشريعة اإلسالمية في قراءة تجمـع بـين   

  . )8(الوحي والكون واإلنسان

                                                 
 . 15، مرجع سابق، صالمصطلح األصولي و مشكلة المفاهيم، محمدعلي ) 1(

 . مرجع سابق) 2(

 19، مرجع سابق، صنحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير اإلسالمي بين المقدمات و المقوماتمنى أبو الفضل، ) 3(

 . 39ص رجع سابق،م) 4(

 . 45 -43رجع سابق، ص ص م) 5(

مرجـع سـابق، ص ص    اإلسـالمي، نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، نصر عارف) 6(

249- 250 . 

 . 252 -250مرجع سابق، ص ) 7(

  : للتوسع) 8(

  . ، مرجع سابققراءة الوحي و قراءة الكون: الجمع بين القراءتينطه العلواني،  -

 . مرجع سابق خالفة اإلنسان بين الوحي و العقل،د النجار، عبد المجي -
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فهـي كمـا   ، أن يكون عالما أن المفاهيم اإلسالمية ليست مجردة مثالية تسبح في الخيـال  ،وثانيها

والنفسـية كحـال المثاليـة     ةال تتجاهل المعطيات التاريخي، "مثالية اعتبارية"في وصفها لؤي صا

وثالثها . )1(رتهانية تتعامى عن أهمية المثال في تطوير الواقع وتحسينهإوال هي واقعية . الطوباوية

بأن هذه المفاهيم ترفض التفتيت والتجزئة وإدخال مفاهيم مغـايرة تفسـد    أن يكون الباحث عالماً

ولكنها مجتهدة بما ال يخـل أو يخـرج أو   ، ظومتها وتفقدها فاعليتها فهي وحدة متولدة من ذاتهامن

  . يستبدل ذاتها

، فهناك من المصطلحات ما هو عابر يوضع فيه مضمون ويبقى أداة تحمل رسالة المعنى

عّبر عنه وهو ما ، صطالحية لعبت دور األداةإ اًألفاظ على أمتداد الحضارات كان هناك وتاريخياً

ولكن في حـال  . "والمصطلحات ظال مشاحة في األلفا"األصوليون اإلسالميون بالقاعدة المشهورة 

أصبحت هذه األلفاظ والمصطلحات أوعية تحمل رسالة فكريـة فثمـة العديـد مـن المنظـرين      

  . )2(اإلسالميين من يطالب بضبطها وتقييد إطالقها ومداها

وال يجوز للباحث أن يتـدخّل فـي   ، تتمتع بصفة اإلطالقالعلم بأن هذه المفاهيم ، اهورابع

جتهـاد فـي   إتعديل مضامينها مع األصوليين اإلسالميين على أن هناك تمييز في خصوصـيتها و 

  . )3(تفريعاتها

                                                 
 . 32 -31، مرجع سابق، ص ص العقيدة و السياسة، صافيلؤي ) 1(

، نصـر  1، طمجلد قضايا المنهجية في العلوم االجتماعية واإلسالمية،منهج في التعامل مع المصطلحات: عمارة، محمد)2(

 .)265-255(، ص ص 1996للفكر اإلسالمي، المعهد العالمي : ،  القاهرة)محرر(عارف 

 . 40 -28، مرجع سابق، ص ص المصطلح األصولي و مشكلة المفاهيم، محمدعلي ) 3(
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  المفاهيم الغربية والموقف اإلسالمي: المطلب الثالث

فـي المفـاهيم   ستندت معظم األدبيات العربية واإلسـالمية  إمنذ ما سمي عصر النهضة 

وكـان  ؛ )1(والنظريات إلى تعريفات غربية سواء أكانت رأسمالية ليبرالية أو ماركسية اشـتراكية 

  : )2(تجاه هذه المسألة إلى عدة مدارس الموقف اإلسالمي موزعاً

دعت إلى إيجابية تبني هذه المفاهيم معتبرة أن ذلك يساعد في تصدير الفكرة اإلسـالمية  ، األولى

وعزز هذا الرأي دعواه بحجة عدم وجـود  . لتالي تحقيق التواصل العالمي اإلنسانيالعصرية وبا

فعلى صعيد نظريات التنميـة السياسـية   . )3(نظريات عربية وإسالمية مقابلة في العلوم االجتماعية

أَمـا  ، )4( انطلق جزء من هذا التيار من النظريات الغربية مع دمجه لشواهد إسالمية معززة، مثال

إليجاد نظرية إسالمية في  الثاني فقد عاكس الجزء األّول وانطلق من أرضية إسالمية ساعياًالجزء 

  . )6(أو في الديمقراطية )5(التنمية

القول بأن مجمل  )7(وقد استندت هذه المدرسة إلى مجموعة من التبريرات الشرعية أهمها

أو القول بـأن ال مشـاحة فـي     ،الشرع المفاهيم السياسية تدخل في منطقة العفو التي سكت عنها

ومن ثم فـإّن التعبيـر   ، والمعنى هنا مستقل، أو القول بأن اللفظ مجرد حامل للمعنى؛  االصطالح

  . عنه بأي لفظ ممكن في أي عصر

                                                 
 . 47 -46، مرجع سابق، ص العلمانية تحت المجهروعزيز العظمة،  عبد الوهاب المسيري) 1(

مرجـع سـابق، ص ص    اإلسـالمي، اري نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحض، فنصر عار) 2(

62- 73 . 

 . 1983، 37دار الموقف العربي، ص : ة، القاهر1، طالوعي التنموي العربيعبد الباسط عبد المعطي، ) 3(

           مجلـس الـوطني للثقافـة   ال: ، الكويـت 1ط ،)115(عالم المعرفة، 1، طمعالم على طريق التحديث العربيمعن زيادة، ) 4(

 . 1987، آلدابوا و الفنون

 . 1992اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر : فيرجينيا، 2، طرؤية إسالمية: ، فلسفة التنميةعمرإبراهيم : للتوسع) 5(

 .، دون تاريخدار المعارف، ، القاهرة3، طالديمقراطية في اإلسالمعباس العقاد، : للتوسع) 6(

 . 132 -124، مرجع سابق، ص ص إسالمينظور النظرية السياسية من م يف، سيف الدين عبد الفتاح) 7(
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بعد أن نقدت بقوة النظريات ، المدرسة الثانية حاولت إيجاد بديل إسالمي للنظريات الغربية: الثانية

محاولـة   )1( محاولة وضع نظرية إسالمية متكاملة متقابلة أو مغـايرة ، مهاالغربية وبالتالي مفاهي

  . )2(الجمع بين الخصوصية اإلسالمية دون نفي للعالمية

  : )3(رتكز رد هذه المدرسة على مبررات التعاطي والقبول للمفاهيم الغربية على ما يليإوقد      

أو حدود وبالتالي من الخطورة تركها تصل  إن منطقة العفو ليست منطقة خالية بال ضوابط: أوالً

  . )4(إلى تبني مفاهيم تنقض الجذور اإلسالمية من جهة وتسـتبدلها بأخرى

فاألصل أن تكون المعاني ، إن مقولة ال مشاحة في االصطالح هي األخرى تحتاج إلى ضبط: ثانياً

ن معنـى ينفـى المعـاني    وليست هي الرسالة ذاتها التي تكـوّ ، الفرعية مجرد أداة لحمل الرسالة

  . اإلسالمية

، ستجداء والمشـابهة والمجـاراة دون ضـرورة تبررهـا    إن تبنى هذه المفاهيم نحو من اإل: ثالثاً

كون ذلك سيؤدي إلى حالة مـن  ، وستؤدي إلى ضرر أكبر من تسويق اإلسالم وكأنه نظام حداثي

  . )5(التلّبس والتلبيس بين المنهج والمفهوم

                                                 
  : من هذه الكتابات على صعيد التنمية) 1(

 . مرجع سابق اإلسالمي،نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري عارف، نصر  -

 . مرجع سابق، إسالميالنظرية السياسية من منظور  ي، فسيف الدين عبد الفتاح -

 . 1991الناشر للطباعة و النشر، : ، بيروت1، طسالم في معركة الحضارةاإلمنير شفيق،  -

  1983مطبوعات القاهرة، : ، القاهرة1، ط، تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافيةجالل أمين -

مركـز  : ، بيروت2، ط1998 -1798: من حملة نابليون إلى جولة األوروغواي: العولمة والتنمية العربية :جالل امين -

 . 2001ت الوحدة، دراسا

 . 2004دار الساقي، : ، بيروت2، طالواقعوسنن  األصولالنظم السلطانية بين : والحكمالسياسة ، لترابيحسن ا -

 . 85 -81، مرجع سابق، ص ص إسالميالنظرية السياسية من منظور  يف، سيف الدين عبد الفتاح) 2(

، مرجـع سـابق، ص ص   اإلسـالمي وء المنظور الحضاري نظريات التنمية السياسية المعاصرة في ض، فنصر عار) 3(

420- 422 .  

 . 85 -81مرجع سابق، ص ص  إسالمي،النظرية السياسية من منظور  يف، سيف الدين عبد الفتاح -

 . 125 -124مرجع سابق، ص ص ) 4(

محـور العلـوم   : كالية التحيزمجلد إش،تراثنا هو المنطلق للتنمية: التحيز في المدارس االجتماعية الغربية :حسين، عادل)5(

-97(ص ص  ،1997المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي،   : ، فرجينيا)محرر( عبد الوهاب المسيري 2، ج2، طاالجتماعية

129(. 
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سـتتباعها  إل وهو أيضا قد يكـون مـدخالً  ، و المعّبر األّول عن هوية األمة ذاتهاالمفهوم ه: رابعاً

وتعد تنحية المفاهيم اإلسالمية وبيان عجزها وتقديم بـدائل  ، وتجريدها من مقومات الهوية والذات

ينتهـي إلـى   ، كون ذلك يحدث شرخا عميقا في اللغة والمعرفة، عنها من أهم أهداف أي تغريب

  . )1(مناهج والوسائلالتبعية في ال

ستخدام بعض إإال أنها لم ترفض ، عموما رغم تأكيد هذه المدرسة على األصالة اإلسالمية

  . )2(المكونات الغربية شرط توظيفها كأداة ليس كمنهج أو كمفهوم رئيس

  آلية الفصل والوصل: المطلب الرابع

عي غربي من سـياقه  توضح منهجية الفصل والوصل اآللية اإلسالمية ألخذ أي مفهوم فر

وذلك من خالل الرجوع إلى جـذر المفهـوم وتتبـع    ، وتوظيفه كأداة نقل في المكونات اإلسالمية

للوصول إلـى المعنـى الحقيقـي     دالالته في مصادره األساسية ثم تجريده من هذه الدالالت سعياً

لمطلـوب  وبذلك يجري فصل النموذج التنظيمـي ا ، ستعمال التاريخيالمجرد من خصوصيات اإل

  . )3(جلبه عن أساسه اإليديولوجي المولّد له فتتحقق عملية الفصل

علـى أن  ، بعد ذلك تجري عملية الوصل من خالل ربطه في السياق الحضاري الجديـد 

تجري عملية تقييم لوجود ضرر من عدمه لعملية الوصل من جهة وتوليد لمفهوم عربي يتناسـب  

  . )4(مع النموذج اإلسالمي من جهة أخرى

  : )5(عموما يمكن ضبط المفاهيم الغربية في السياق اإلسالمي من خالل ما يلي

سـتدعاء أحـد المفـاهيم    إتحديد المحتوى الداللي للمفهوم من خالل حصر دالالت المفهوم و -1

  . ما تراكم عليها من تشويه وتغيير القديمة مزيالً

                                                 
 . 96مرجع سابق، ص ، خيار القوي و سمة حضارية: المصطلحشبار، سعيد ) 1(

 . ثنا هو المنطلق للتنمية، مرجع سابقترا: عادل حسين، التحيز في المدارس االجتماعية الغربية) 2(

 . 97 -96مرجع سابق، ص ص ، خيار القوي و سمة حضارية: المصطلحشبار، سعيد ) 3(

 . 102 -96مرجع سابق، ص ص ) 4(

  .، مرجع سابقالقفاش، قراءة مفاهيم في قاموس التنميةأسامة ) 5(
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خالل النظر في كيفية تشغيله تجريب المفهوم من خالل مساءلة المفهوم واختبار مصداقيته من  -2

 . في واقعه وواقع غيره من حيث قدرته التوليدية

الفصل المفاهيمي من خالل تجزئة المفهوم وقياس مدى إمكانية فصله فعـال عـن مقوالتـه     -3

 . الرئيسية ونموذجه الفكري الكلي

ط ورؤية مـدى ارتبـا  ، تطورية المفهوم من خالل عرض كيفية تشغيل المفهوم عبر التاريخ -4

 . ثم مدى تناقضه، المفهوم بالسلطة ومدى تحّيزه

قادر ، متصل في داخله، النموذج البديل من خالل طرح نموذج بديل متكامل من خالل أصوله -5

 . على مخاطبة واقعه وتأكيد ذاته

 اإلسالم والتنمية: رابعلباب الا

 الجدليات: المطلب األول

سالم والتنمية مهم ليس فقط في تحديـد  إن الجدل حول وجود أو عدم وجود عالقة بين اإل 

مداخل التعبير عن هذه العالقة من حيث كونها رؤية ارتباط وانسجام أو رؤية مغايرة واختراق أو 

ذلك مرتبط بتحديـد   لوجواب ك، هي رؤية تجمع بين أصالة المغايرة وإمكانية اإلفادة واالستفادة

وزن كال المفهومين وإمكانية خلق ترابط أو مغـايرة  المعارف المولِّدة لتلك المفاهيم وبالتالي قياس 

  . )1(بينهما على أسس تجمع بين التزام الباحث ووعي الذات

نه اقتصر بداية على االقتصاد ثـم  أوعلى الصعيد المفاهيمي كانت إشكالية مفهوم التنمية 

مـة أو مجتمـع   الحكم والفصل في تقرير حالة بلد أو أ تحّرك ليشمل الحياة نفسها وليصبح الحقاً

أما اإلسالم المغاير له فهو إطار إيماني كلي يختلف في عالقتـه بالغيـب   . كونه متخلف أو متقدم

ويزيد من تعقد هذه العالقة النظريات الغربية ، )2(واإلنسان والطبيعة عن نظريات التنمية السياسية

                                                 
 . ، مرجع سابقالعالقة بين اإلسالم والتنميةبدون مؤلف، ) 1(

  ، مرجع سابق، اإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، فنصر عار) 2(

 . 74—65ص ص  
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ة فـي سـبيل مـا سـمي     التي بثّت نظرتها لآلخر اإلسالمي على أنه جامد وضّد التقّدم بل وعقب

  . )1(بالتحديث

مفهوماً واسـعاً ذا دالالت   -من الناحية المفاهيمية -إّن لكل من اإلسالم والتنمية ، عموماً

حتى وإن جرى تجاوز  )2(لذا من الصعب الحديث عن عالقة بينهما على نحو يسير، واسعة أيضا

، ن جنس أو نسب أو بيئـة واحـدة  فإنه ال يمكن تجاوز عقدة أنهما مفهومان ليسا م، التوسع ةعقد

  . )3(بينما اإلسالم هو ذاته المفهوم الرئيس، فالتنمية مشتقّة من المفهوم الغربي المادي الرئيسي

فالتنمية نموذج فرعـي بينمـا   . ينقلنا ذلك إلى العقدة الثالثة على أنهما ليسا من وزن واحد

بينمـا  ، )4(والعمران والمقاصد والشورىواإلسالم نموذج يتوالد عنه الصالح . اإلسالم نموذج كلي

أما العقدة الرابعة . )5(التنمية فرع من العقيدة المادية التي أفرزت الديموقراطية والتحررية والحداثة

األمـر الـذي يـؤدي    ، عن اإلسالم واآلخر الغربية فتتعلق بالصورة النمطية التي صنعتها التنمية

  . )6(العالقة أو حولها بالضرورة إلى تشّوهات والتباسات في هذه

  : منها )7(فقد وقف تجاه العالقة ما بين اإلسالم والتنمية عدة تيارات ومدارس، بالعموم

ت على التمسك بـاإلرث اإلسـالمي وكأنـه    وهذه المدرسة أصّر: المدرسة التقليدية: التيار األول

ولكـن  . من أفكار ونظـم  في مواجهة األنماط الغربية الحديثة، مقدس غير قابل للتجدد أو التغيير

نظرا لقوة وهالة الحضارة الغربية التي أغرت وانتشرت في المجتمـع اإلسـالمي أدى التمّسـك    

  . )8(بالتقليدية إلى عجز عن المواجهة أو تقديم بدائل إسالمية مقنعة

                                                 
 . ، مرجع سابقالمستقبلالحاضر و : الغربو  اإلسالم، الربيعو تركي و الميالدزكي : للتوسع) 1(

 . مرجع سابق العالقة بين اإلسالم والتنمية،بدون مؤلف، ) 2(

 .12 -9ص ص  ، 1998 ،مركز فلسطين للدراسات: ، غزة1، طالتراث و الحداثة و التنمية، خاتميمد مح) 3(

، 1، طإسـالمي نظام معرفي  ندوة نحو، طبيعة النظام المعرفي اإلسالمي وأهمية البحث في موضوعه: فتحي، ملكاوي )4(

 .)41 -29(ص ص ، 2000اإلسالمي، لمعهد العالمي للفكر ا: األردن ،)محرر( الملكاوي فتحي

 . 1999، المركز الثقافي العربي: ، الدار البيضاء1، طفي الحداثة و الخطاب الحداثي، شفيقمنير : للتوسع) 5(

 . مرجع سابق والديمقراطية،اإلسالم والغرب علواني، وعبد الواحد سعيد جودت : للتوسع) 6(

 . 20 -16ص  مرجع سابق، ص ،التراث و الحداثة و التنمية، خاتميمحمد ) 7(

 . 49 -55مرجع سابق، ص ص  اإلسالم في معركة الحضارة،منير شفيق، ) 8(
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رهـا  عتباإوهذه المدرسة تماهت مع المفاهيم والنظريات الغربية ب: المدرسة المتغربة: التيار الثاني

جاعلة من التراث اإلسالمي سـبباً رئيسـياً فـي إنتـاج     ، أكيداً لتخلّف المجتمعات اإلسالمية حالً

مع تحميل التـراث  ، دون وقوف جّدي لنقد النظريات الغربية وتبيان إشكاالتها مخاطرها، التخلّف

  . )1(اإلسالمي ما ال يحمل رغم الحاجة األكيدة لمراجعته وضبطه وتجديده

وهي التي حاولت أن باإلمكان الجمع بـين النظريـات الغربيـة     :المدرسة التوفيقية: ثالثالتيار ال  

إما بإيجاد دليل هنا يشابه اإلسالم مع الغرب أو دليل هناك يسـقط الغـرب   ، واألصول اإلسالمية

  . )2(على اإلسالم

الهوية اإلسالمية وهي مدرسة تحاول التأكيد على إحياء : مدرسة اإلصالح والتجديد: التيار الرابع  

والتجديد من داخل اإلسالم مقابـل محـاوالت   ، والثقة بالذات مقابل التغّرب؛ مقابل الهوية الغربية

وفوق كل ذلك تحـاول  ، جتزاء في الداللة أو السطحية في المعالجة أو التوفيق بين المتناقضاتاإل

اف في التمسك بالنصـوص أو  هذه المدرسة بناء بدائل فكرية إسالمية تخاطب الواقع وتنقد اإلسر

بل إنها تتعداها في وضع آليـة  ، وهي ال تقف عند الدائرة اإلسالمية، الحوادث القابلة لألخذ والرد

  . )3(ألسلمة المعرفة وكشف اإلشكاليات والتحيزات في المنهج الغربي

                                                 
 . 75 -69مرجع سابق، ص ص) 1(

 . 42 -41نقدية، مرجع سابق، ص ص رؤية : الجديد في التنمية السياسية، ميتيكسهدى ) 2(

  : انظر لتجربة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، وانظر في ذلك الموضوع) 3(

 . مرجع سابق، بين االنفتاح و االنغالق اثقافتنيوسف القرضاوي،   -

 . 2004دار الشروق، : ، القاهرة1، طخطابنا اإلسالمي في عصر العولمةيوسف القرضاوي،   -
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  النماذج المعرفية: المطلب الثاني

محاولة التعـرف علـى أصـولها     سيكون عامل إشكال أن يجري البحث عن التنمية قبل

أو أن يجري االستسالم ألمواج المطالبة بالتنمية دون التساؤل عـن مبـادئ الحضـارة    ، وأسسها

  . )1(والتي هي موطن التنمية، الغربية

فالنماذج المعرفية الغربية هي الرؤى الكلية التي تراكم أنماط التنمية وعناصرها وأهدافها 

يبرز هنا هو كيف يمكن أن نحرك مفهوما للتنميـة ضـمن نمـوذج    والسؤال الذي . )2(ونماذجها

إسالمي مغاير مما يقتضى أوال االهتمام بالمدخل الثقافي واألخالقي وبالتالي قياس مدى ارتباطـه  

ألن فصل عالم األفكار عن عـالمي األحـداث واألشـخاص هـو سـبب       )3( بالمدخل االقتصادي

حقا هو موت لألفكار ذاتها كونها تصبح ال قوالب وال وال، ضطراب االجتماعي والشذوذ الفردياإل

وبالمقابل ومن الناحية اإلسالمية فإّن اكتشاف أي نظرية معرفية ؛ )4(شكل وال تماسك لها أو أهمية

ال يمكن أن يبدأ بالتركيز على الفروع القائمة بل األصل هو إيجاد رؤية كلية تستند على التوحيـد  

وما يقع بينهما من موقع للعقل وما يجـب أن يترتـب   ، نسان والكونوما يتوزع منه من رؤية لإل

  . عليها من عمران ومصالح مقاصد

 والمسلم بحكم مهمته التعبدية ووظيفته كخليفة هللا في أرضه يسعى إلى فهم الطبيعة بيانـاً 

علـى  وهو بالتالي ال يهدف إلحكام السيطرة عليها أو حتى بلـوغ التنميـة   ، )5( وعرفاناً وبرهاناً

رغم ذلك فإّن المساحات الشاسعة التي تفصل بين النموذجين اإلسـالمي والغربـي ال   ، )6(حسابها

وعلى صعيد التنمية فإّن النظرية اإلسالمية يمكن أن تسـتفيد مـن   ، تنفى وجود مساحات مشتركة

 الجانب التنظيمي شرط أن يجري القطع بين تلك األداة التنظيمية وتكوينها األيـديولوجي ضـمن  

                                                 
 . 21 -20مرجع سابق، ص ص  ، التراث و الحداثة و التنمية،خاتمي محمد) 1(

 . ، مرجع سابقأسلمه العلوم أم تعريب اإلسالم: ضياء سرداد) 2(

 . مرجع سابق) 3(

 . 67 -57مرجع سابق، ص ص  ،مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي: مشكالت الحضارة، ابن نبيمالك ) 4(

 . 136 -103مرجع سابق، ص ص ، ومستوياتهمنير، أبعاد النظام المعرفي وليد ) 5(

 . 118 -111مرجع سابق، ص ص  ،مقدمة مجلد إشكالية التحيز: فقه التحيزعبد الوهاب المسيري، ) 6(
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يطرح إمكانية استيعاب تنظيمات ولـيس   إسالمياًفاألمر ؛ نظرية الفصل والوصل التي سبق ذكرها

  . )1(تلبيس مفاهيم أو أخذ أيديولوجيات

  المحاذير اإلسالمية: المطلب الثالث

يطرح اإلسالم محاذير من تلبيس المفاهيم باأليديولوجيات أو تلبس اإلسالم بمفاهيم في أي 

  : )2(مرينوعلة ذلك أ؛ مبحث

تعايش ثقافة تقليدية ما زالت بعيـدة عـن   ، حياتنا الواقعة تحت تأثير الحضارة المعاصرة: األول

ندفاع نحو الغـرب أو  إوبالتالي األرجح هو تورطها إما في ، )3(على تجددها ةوعي ذاتها أو القدر

  . نغالق على الذاتإ

، والتخلّف والفقر من جهـة ثانيـة  ، هةحياتنا الواقعة تحت سيطرة واستبداد الغرب من ج: الثاني

فمن السهل في هـذه الظـروف الغنيـة بـالعواطف     ، أم نتيجة لألولى وسواء أكانت الثانية فرعاً

والمفتقرة للتفكّر والتدّبر تمرير مفهوم التنمية الغربي الذي يملك السلطة واإليحاءات التي ال يجرؤ 

نشأ تـرابط بـين وقـائع الضـعف والتخلـف      وبهذه الهالة يسيطر المفهوم وي، أحد على رفضها

ولقد عّبر المفكرون ، )4(ستبداد مع المعتقدات والقيم واألفكار السائدة مما يسهل التلبيس والتلّبسواإل

  : اإلسالميون عن هذه اإلشكالية في عدة تصّورات

                                                 
 . مرجع سابق العالقة بين اإلسالم والتنمية،بدون مؤلف، ) 1(

 . 16مرجع سابق، ص  التراث و الحداثة و التنمية،محمد خاتمي، ) 2(

  : للتوسع) 3(

 1ط تحرير عبـد الجبـار الرفـاعي،    تقويمية، تالفكر اإلسالمي المعاصر، مراجعامحمد مهدي شمس الدين وآخرون،  -

 . 2000دار الفكر، : دمشق

 . 2000دار الفكر، : ، دمشق1، طأزمة الفكر السياسي العربيعبد اإلله بلقزيز، و رضوان السيد -

 . ، مرجع سابقالتجديدفي طريق  اإلسالميالفقه محمد العوا،  -

 . 1991المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ، فيرجينيا1ط صالح الفكر اإلسالمي،طه العلواني، إ -

، ص ص             1997، المركـز الثقـافي العربـي،    ء، الـدار البيضـا  1ط نحو نظرة تكامليـة، : األيدولوجيامحمد سبيال، ) 4(

128- 129 . 
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حيث دعا إلى التمييـز بـين الصـحة    ، فكرة الصحة والصالحية لصاحبها مالك بن نبي: األولى

  . )1(فصالح شئ في زمن ما ال يؤهله أن يكون صحيحا في كل وقت، والصالحية

سـتغالل  إوهـو مـا عّبـر عنـه ب    ، ستعمار لصاحبها مالك بن نبي أيضاًفكرة القابلية لإل: الثاني

ستعمار ألنفسنا بحيث نستعد لخدمته من حيث نشعر أو ال نشعر بواسطة سلطته الخفيـة التـي   اإل

  . )2(تستعمر أنفسنا بها

والتي رأى فيها أن المغلـوب والمسـتعمر   ، بن خلدونأفكرة الغالب والمغلوب لصاحبها : الثالث

  . )3(والضعيف يحاول على الدوام التشّبه بالغالب القوي المسيطر

سـتعمار  والتي شرح فيها كيف يعمل اإل، ستحمار لصاحبها علي شريعتيفكرة النباهة واإل: الرابع

وهـذا  ، ها عن النباهة اإلنسانية إلنشاء جيل مطابق لمقاييسه وحساباتهعلى إشغال الشعوب وإلهائ

  )4(ً مضطربا الجيل برأيه ينشأ مستحمراً

والذي رأى أن النظام الغربي هدفه أبعد مـن  ، ستتباع لصاحبها غريغوار مرشوفكرة اإل: الخامس

ى حساب الثقافات فهو برأيه يهدف إلى تأسيس منظور خاص للتاريخ عل، إلحاق األمم األخرى به

رتباطهـا  إبمدى وكيفيـة  ، وذلك عبر تفسيره للحوادث الخارجة عن حدوده الجيوسياسية، األخرى

وإال فإّن مصيرها حسب النظام الغربي محكوم بعدم صالحها ، بمرحلة من مراحل تاريخه الخطي

  . )5(ً وتاريخيا للفهم إنسانياً

                                                 
ـ 1، طدور المسلم ورسالته في الثلـث األخيـر مـن القـرن العشـرين     مالك ابن نبي، ) 1(  ،                1997، دار الفكـر، ق، دمش

 .61 -6 ص ص

 . 1987، 160 -156مرجع سابق، ص ص  شروط النهضة،مالك ابن نبي،  )2(

 . 147مرجع سابق، ص  مقدمة ابن خلدون،عبد الرحمن الحضرمي،  ،ابن خلدون) 3(

 . 1984، الدار العالمية: ، بيروت1، طالنباهة و االستحمارشريعتي، علي : للتوسع) 4(

 . 21 -15، ص ص 1996، مرجع سابق، د بغيره ال بذاتهالشرق موجو: مقدمات االستتباعمرشو، غريغوار ) 5(
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  نظريات ورؤى إسالمية مغايرة: رابعالمطلب ال

بن خلدون صاحب نظرية العمران أقُّدمت في إطار ذلك محاوالت قديمة وقف على رأسها 

أَما الشـاطبي فقـد رّد الظـواهر    . )1(التي عالجت آليات التمدن مثلما وقفت على عوارضه وعلله

اإلنسانية بمدى اقترابها أو ابتعادها عن المقاصد الكلية والتي تهدف إلى الحفاظ على الضـرورات  

  . )2(النفس والدين والعقل والمال والنسل ؛الخمس

أما الماوردي فقد قّدم مفهوم الصالح مؤكدا فيه على العالقـة اإليجابيـة بـين اإلنسـان     

أمـا   )3(صالح الدنيا بصالح اإلنسـان  وتفاعالت الحياة بناء على فهم اإلنسان لذاته وتكليفه رابطاً

، إياه القّيم على كيفية تفاعل اإلنسان مع بيئته براًمعت، العز بن عبد السالم فقد قّدم مفهوم المصلحة

  . )4(فالشريعة عنده إَما أن تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، والحكم في صالحه من فساده

بشكل ربط فيه بـين السياسـة والشـريعة    ، أما ابن عقيل فقد قّدم مفهوم السياسة الشرعية

رب من الصالح والبعد عن الفساد وإن لـم  جعل مرتكزها وأساسها الق -في المعنى -لكنه ، لفظاً

  . )5(يرد فيها نص قرآني أو حديث نبوي

حث الوقـوف  الكن يحاول الب، أما المحاوالت الحديثة فهي كثيرة وال يتسع المجال لذكرها

ستعمار والتي رأى فيها أن عالم األفكار وما قّدم مالك بن بني نظرية القابلية لإل، فمثالً؛ على أهمها

من نظم وتفاعالت ثقافية واجتماعية يحدد مدى فاعلية الحضـارة وعمرانهـا والعكـس     نتج عنه

  . )6(صحيح

                                                 
 . 6مرجع سابق، ص مقدمة ابن خلدون،عبد الرحمن الحضرمي، ابن خلدون، ) 1(

 . ، مرجع سابقالموافقات في أصول الشريعة، ابي اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمدالشاطبي، ) 2(

 . مرجع سابق ن،أدب الدنيا والديأبو الحسن حبيب،  ،للتوسع الماوردي) 3(

دار : ، دمشـق 1، ج1عبد الغني الدقر، ط ق، تحقياألنامقواعد األحكام في مصالح ، ابن عبد السالم، أبو محمد عز الدين) 4(

  . 9، ص 1992الطباع، 

 . 72مرجع سابق، ص  الموقعين عن رب العالمين، مإعال، محمد بن أبي بكرابن القيم الجوزية، ) 5(

 . مرجع سابق ،مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي: مشكالت الحضارة، نبي ابن مالك: للتوسع) 6(



  77

بشكل وثيق  فقد اعتبر التخلّف مرتبطاً، ستبدادأَما عبد الرحمن الكواكبي صاحب كتاب اإل

 أما حسن الترابي فقد اعتبر التجديد الديني مفتاحـاً . )1(ستبداد وما ينتج عنه من ضعف وهوانباإل

وبما يحفـظ  ، لبناء رؤية تجمع بين المطلق والنسبي اإلسالمي في ظّل تغّير المكان وتحّرك الزمان

أمـا  . )2(ويضمن ديمومة تفاعل اإلنسان مع بيئته وواقعه من جهة ثانية، الدين اإلسالمي من جهة

 اعية محذّراًفقد دعا إلى إدراك الذات وتأكيد أصالتها واستقالليتها السياسية واالجتم، علي شريعتي

فقد ركّز على إطالق الحريات فـي الفكـر   حسن عبد اهللا أما . )3(من استهالك الحضارة ال إنتاجها

  . )4(والنظام السياسي كأساس لتوّسع حركة اإلنسان وتفاعله وبناء ذاته ومجتمعه

، أما في إطار المحاوالت التي كانت على تماس مباشر مع نظريـات التنميـة السياسـية    

من خالل بناء اإلنسان على أسس إسـالمية   بديالً تنموياً إسالمياً وسف إبراهيم يقدم نموذجاًفوجد ي

أّمـا  . )5(بحيث يتحقق التكامل بين الشعوب اإلسالمية من خالل توجيه اإلنتاج وتحقيق حّد الكفاية

ة لعمليـات  ضياء الدين سرداد فقد قّدم من خالل بنائه للنموذج اإلسالمي الكلي رؤية إسالمية شامل

واهتم أساساً بمعالجة المدخل الثقافي عند معالجة التنمية ضمن نموذج ، التنمية وإمكانياتها الواقعية

فقد قـّدم  ، أّما في النظرة النقدية البنائية. )6(قبل الحديث عن إنجاز تغيير اقتصادي، إسالمي مغاير

وناتـه األخالقيـة وحركتـه    ستخالف اإلسالمي ومكنصر عارف مفهوما إسالميا مرتكزا على اإل

  . )7(االجتماعية

  

  

                                                 
دار : ، األردن2سـعد السـحمراني، ط  أ تحقيـق  االسـتعباد، طبائع االستبداد ومصارع الكواكبي،  عبد الرحمن: للتوسع) 1(

 . 2003والنشر، المؤسسة العربية للدراسات : ، بيروت1النفائس، ط

 . مرجع سابق تجديد أصول الفقه اإلسالمي،، حسن الترابي: للتوسع) 2(

 مرجع سابق العودة إلى الذات،علي شريعتي، : للتوسع) 3(

دار االتحـاد العربـي   : ، القـاهرة 1، طالحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالمحسن عبد اهللا، : للتوسع) 4(

 . 1974للطباعة، 

 . مرجع سابق التنمية،المي لتحقيق األسلوب اإلسللتوسع إبراهيم يوسف، ) 5(

 . أسلمه العلوم أم تعريب اإلسالم، أسلمه العلوم أم تعريب اإلسالم، مرجع سابق"ضياء سرداد، : للتوسع) 6(

 . ، مرجع سابقاإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، فنصر عار: للتوسع) 7(



  78

  تقييم للرؤى المقّدمة كمغايرة: الخامسالمطلب 

  : من المالحظ أن هذه الرؤى توزعت على ثالثة أنواع

الوصول إلى نموذج معرفي إسـالمي   مستقال للمنهجية اإلسالمية محاوالً قّدم فهما إسالمياً: األول 

ز ما ُألصق باإلسالم مـن مثاليـة طوباويـة إلـى مثاليـة      بحيث يستطيع تجاو، ذي أبعاد نظرية

وقد توّضح ذلك في معالجات العمران والمقاصد والصـالح والمصـالح والسياسـة    ، )1(اعتبارية

  . الشرعية

وقد توّضح ذلك ، قّدم فهما إسالميا مغايرا للحضارة الغربية منحازا أكثر لنقد وتقوية الذات: الثاني

  . ستبداد والتجديد والحريات وإدراك الذاتستعمار واإلفي معالجات القابلية لإل

وقـد  ، أكثر بين نقد اآلخر ووعي الـذات  للحضارة الغربية جامعاً مغايراً إسالمياً قّدم فهماً: الثالث

  . توّضح ذلك في المعالجات النظرية والبنائية والنقدية والبديلة

ت تحول دون اكتمالها كنظرية شاملة رغم أهمية هذه المعالجات إال أنها تعاني من إشكاليا

أمـا  ، فالمعالجات األولى بقيت أسيرة لبناء النظرية اإلسالمية الذاتيـة ، قادرة على المغايرة للتنمية

إال أن مرتكزاتها بقيت ، المعالجات الثانية ورغم تقدمها خطوة نحو المغايرة مع النظريات الغربية

في نقـد   كبيراً فقد قطعت شوطاً، أما المعالجات الثالثة. لدفاعية في إطار التنظير والتنظير المقاب

  : ولكنها واجهت إشكاليتين، اآلخر ومحاولة بناء بديل إسالمي

نعالجها من زاوية  فتارةً، ألولى في مجاراة التنمية في اقتصارها على جانب من الجوانبا

بإالسراف في الحديث النقدي تجاه  أما اإلشكالية الثانية فتتعلق. من زاوية السياسةً االقتصاد وتارة

وإن كانت صالحة لكنها ، دون تقديم مغايرة وتارة بتقديم مغايرة دون أن تكون صالحة ً اآلخر تارة

حيث الحاجة لتأصيل آليات من تلك النظريات ، ختبار العمليتبقى في اإلطار ألتنظيري وليس باإل

  . مانية والمكانيةلخطاب العصر وأقرب للفهم وأدعى للقابلية الز حتصل

                                                 
 . 32 -30 ص ص مرجع سابق، ،العقيدة والسياسة، صافيلؤي : إلىهذه التسميات منسوبه ) 1(
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  الرابعالفصل 

  تأصيل الشورى

  مفهوم الشورى: الباب األول

أي ُحسـن الهيئـة   : الشـور  و ةوالشار، وإظهارهأي عرض الشيء ، الشورى من شور

 أي شار العسل يشوره شوراً: شورالشورى من  منظور إنويقول ابن ؛ والجمالواللباس والزينة 

الشـورى  ، )2(استشـار أمـره إذا تبـين واسـتنار    : ويقول أبو زيد؛ )1(أي استخرجه من موضعه

وأشار ، بهاأو ما بيده أو لوح : الرجلوأشار ، للمشاورةأي يصلح ، األمروشاورته في ، والمشورة

  . )3(إذا ما وجه الرأي: بالرأيعليه 

طلحات السياسية في وفي تعريف معاصر يعرف حسن الترابي الشورى في قاموس المص

بينمـا  ، الرأيطلب هي ستشارة واإل، التناصحهي والمشاورة ، شار معناها عرضبقوله ، اإلسالم

َوالَّـِذيَن اْسـتََجاُبوا ِلـَربِّهِْم    " :بقوله تعالى استدالالً، العامالنهج الالزم ألمر المؤمنين  يالشورى ه

والباحث يميل إلـى تبنـي هـذا    ، ")4("ُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَنَوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبْينَ

  . التعريف لمعاصرته ولشموله الفهمين اللغوي واإلسالمي

  الشورى تطابق العقل والنقل: البعد األفقي: الباب الثاني

واحـد   ليها أن الخالقعأن اإلنسانية جمعاء و ما فيها و ما  تسلم النظرية اإلسالمية مسبقاً

، ")5(يكن له كفوا احـد  مول، يلد و لم يولد مل، الصمد اهللا، قل هو اهللا احد"احد هو اهللا الفرد الصمد 

                                                 
 . 250، مرجع سابق، صلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ) 1(

 . 350مرجع سابق، ص الصحاح، رمختازين الدين بن عبد القادر،  ،أبو بكر الرازي) 2(

 . مرجع سابق) 3(

 . 20 صمرجع سابق،  في اإلسالم،المصطلحات السياسية حسن الترابي، ) 4(

  . تعدل ثلث القرآن ةاإلخالص، سور) 5(

 . 223 -222، مرجع سابق، ص صالصالحين ضرياأبي زكريا يحيى، ، النووي -
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و ما دام هو من خلق اإلنسان إذا فله حـق العبـادة   ، إذا فاهللا هو واحد احد ليس له شريك أو ولد

  .")1(لذي خلقكميا أيها الناس اعبدوا ربكم ا"وهذا ما يفيد به قوله عز و جل ، والطاعة

و بأي شكل يريد وهو كمـا   وباطناً هو من سواهم ظاهراً وبما أن الخالق واحد فالخلق إذاً

لكـن  ، ")2("ِفي َأيِّ ُصوَرٍة مَّا شَاء َركََّبـكَ ، الَِّذي خَلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلََك"يقول عز و جل عن اإلنسان 

ن كان خالقه فانه لم يطلب منه أن يعبـده  إاهللا والن ، هذا ال يعني أن اإلنسان مجبور على ما يفعل

خلق   اهللاو الدليل على ما نذهب إليه أن ، دون تفكر و نظر يدرك به الباطن قبل أن يسلم بالظاهر

اللَُّه الَِّذي َجَعَل لَكُُم الَْأْرَض قََراًرا َوالسََّماء بِنَاء َوَصـوََّركُْم فََأْحَسـَن   "   اإلنسان في أحسن صورة

  . ")3(َركُْم َوَرَزقَكُم مَِّن الطَّيَِّباِت ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فَتََباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِميَنُصَو

ُهَو الَِّذي خَلَقَ لَكُم مَّا ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْستََوى ِإلَى " ثم جعل األرض وما فيها لإلنسان

ذلك إلى  ثم جعله خليفته في أرضه موجهاً، ")4( ٍت َوُهَو بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌمالسََّماء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَوا

َوِإذْ قَاَل َربَُّك ِللَْمالَِئكَِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرضِ خَِليفَةً قَالُواْ َأتَْجَعُل ِفيَها َمـن ُيفِْسـُد ِفيَهـا    " المالئكة

عالمة تميـزه   جاعالً، )5(ي َأْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَنَك َونُقَدُِّس لََك قَاَل ِإنَِّوَيْسِفُك الدَِّماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِد

َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْمالَِئكَِة فَقَاَل َأنبُِئـوِني بَِأْسـَماء   "عن المالئكة قوله تعالى 

قَاَل َيـا آَدُم    ،ُسْبَحانََك الَ ِعلَْم لَنَا ِإالَّ َما َعلَّْمتَنَا ِإنََّك َأنتَ الَْعِليُم الَْحِكيُمقَالُواْ ، َهُؤالء ِإن كُنتُْم َصاِدِقيَن

َمـا   ِت َواَألْرضِ َوَأْعلَُمَأنبِْئُهم بَِأْسَمآِئهِْم فَلَمَّا َأنَبَأُهْم بَِأْسَمآِئهِْم قَاَل َألَْم َأقُل لَّكُْم ِإنِّي َأْعلَُم غَْيَب السََّماَوا

  . ")6(تَكْتُُموَن تُْبُدوَن َوَما كُنتُْم

هو أفضل عنده من تسبيح  معرفياً وبذلك يكون اهللا الخالق قد أعطى اإلنسان المخلوق تفوقاً

فهو قد خلقه ، ويتبدى هذا التفوق في قدرة اإلنسان على التميز والعقلنة؛ )7(المالئكة المجبولة عليه
                                                 

 . 21البقرة، ) 1(

 . 8 -7االنفطار، ) 2(

 . 64غافر، ) 3(

 . 29البقرة، ) 4(

 . 30البقرة، ) 5(

 . 33 -31البقرة، ) 6(

  . 12مرجع سابق، ص  كلها،و علم آدم األسماء اش، الدمردمحمود ) 7(

  . 52، ص1993 ،مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت1، طالحريات العامة في الدولة اإلسالميةراشد الغنوشي،  -
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والتقويم هو في ميزة " )1(لَقَْد خَلَقْنَا الِْإنَساَن ِفي َأْحَسنِ تَقْوِيمٍ" الىومثال ذلك قوله تع في أحسن تقويم

للنظروالتـدبر   دعاه فهو أوالً والدالئل الالحقة لذلك كثيرة؛ )2(ل المؤدية إلى قدرته على التمييزالعق

أو قولـه  " )3(ِإلَى طََعاِمِهفَلَْينظُرِ الِْإنَساُن "ومثال ذلك قوله تعالى ، والتعقل والبينة والبرهان والجدل

  . ")4(فَلَْينظُرِ الِْإنَساُن ِممَّ خُِلقَ" تعالى

َوَما َيتَّبِـُع  "ومثال ذلك قوله تعالى ، ن التحقق واليقينع بديالً إلى رفض الظن والعبث دعاه: وثانيا

ولكنه في ذات الوقت ؛ ")5(اللَّه َعلَيٌم بَِما َيفَْعلُوَن َأكْثَُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا َإنَّ الظَّنَّ الَ ُيغِْني ِمَن الَْحقِّ شَْيًئا ِإنَّ

قُـْل َمـن   "ومثال ذلك قوله تعالى ، لم ينفي الشك كسبيل لمعرفة الحق حتى ولو مع إيمانه ومبادئه

  . ")6(الٍ مُّبِينٍَيْرُزقُكُم مَِّن السََّماَواِت َوالَْأْرضِ قُلِ اللَُّه َوِإنَّا َأْو ِإيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى َأْو ِفي َضلَ

ما يتبدى في ضوء ما تقدم أن النظرية اإلسالمية حررت اإلنسان مـن كـل عبوديـة إال    

مسئولية وجوده واختياره ومـنهج حياتـه    متحمالً مميزاً ومادام قد خلقه عاقالً؛ لخالقه الذي أوجده

ُيْؤِمن َوَمن شَـاء  ْم فََمن شَاء فَلَْوقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّبِّكُ" لكي يحدد مصيره بنفسه ومثال ذلك قوله تعالى

وقـد قـرن   ، )8(وعليه فان اإلنسان قد خلق حرا كما خلقت العين للبصر واألذن للسمع؛ ")7(فَلَْيكْفُْر

ومثال ، لخلق اإلنسان الحر القرآن مابين العبودية له والرفض لكل أشكال االستبداد المناقض أصالً

ِفي كُلِّ ُأمٍَّة رَُّسوالً َأنِ اْعُبُدواْ اللَّه َواْجتَِنُبواْ الطَّاغُوتَ فَِمنُْهم مَّْن َهـَدى  َولَقَْد َبَعثْنَا " ذلك قوله تعالى

  . ")9(اللُّه َوِمنُْهم مَّْن َحقَّتْ َعلَْيِه الضَّاللَةُ 

                                                 
 . 4التين، ) 1(

ِفيِه، َوَبِديع تَْرِكيب الرَّْأس بَِما َهْيَئة، َجَمال ا، َوظَاِهًرالِْإنَْسان َأْحَسُن خَلْق اللَّه َباِطنًا " :يقول القرطبي في تفسيره لهذه اآلية) 2(

: الْفَلَاِسفَةَوِلذَِلَك قَالَتْ . ِاْحتََملَتَاُهَوالرِّْجلَانِ َوَما َبطَشَتَاُه، َوالَْيَدانِ َوَما طََواُه، َوالْفَْرج َوَما َحَواُه، َوالَْبطْن بَِما َجَمَعُه، َوالصَّْدر بَِما 

  ". الَم الَْأْصغَر ِإذْ كُّل َما ِفي الَْمخْلُوقَات ُجِمَع ِفيِهِإنَُّه الَْع

  .)al- islam. Com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :4التين،  -

 . 24عبس، ) 3(

 5الطارق، ) 4(

 . 36يونس ) 5(

 . 24سبأ، ) 6(

 . 29الكهف، ) 7(

  .68ص، 1997دار نهضة مصر،: ، القاهرة1، طاإلسالم واالستبداد السياسيمحمد الغزالي، ) 8(

 . 36النحل، ) 9(
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ستكشاف الذات فوحدانية الخالق تعطي اإلنسان طاقة فاعلة وحرية منطلقة بالفكر والعقل إل

ويترتب على هذا الخلق المجبول عليه اإلنسـان المخلـوق أن تنشـأ    ، )1(حيط بهوالغير وكل ما ي

َولَْو شَاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّةً َواِحـَدةً  " تعارضات واختالفات وتعدد أفهام ودليل ذلك قوله تعالى

  . ")2(ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلذَِلَك خَلَقَُهْم، َوالَ َيَزالُوَن ُمخْتَِلِفيَن

سـبيله  ، خالفـاً أو  ولكن هذا التباين اإلسالمي الذي هو قدر اإلنسانية جمعـاء اختالفـاً  

ولكـن رغـم   ، ")3(قُْل ُهَو اللَُّه َأَحـدٌ " التوحيد اإللهي ةنسجام مع حقيقياإلسالمي للتوحد يتعلق باإل

قائم على التمييز  من خلق مفي ضوء ما تقد، إال أن الوصول إليها متغير، وحدانية الحق اإلسالمي

يجعل هذا الخلق  ولكن اإلسالم لم" )4(كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهينَةٌ" كفرد واإلدراك وتحمل المسئولية

  . )5(للفردية الغربية و إال صار اإلنسان مشابهاً تدميرياً

قََك فََسوَّاَك الَِّذي خَلَ"تعالى  ذلك قولهمخلوق معتدل متوازن ودليل  لذا فان اإلنسان إسالمياً

ودليل ذلـك قولـه    له جماعياًختيار إال انه جعفمثال رغم فرديته المعززة بمسئولية اإل، ")6(فََعَدلََك

 َمكُْم ِعنـدَ َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ َوُأنثَى َوَجَعلْنَاكُْم شُُعوًبا َوقََباِئَل ِلتََعاَرفُوا ِإنَّ َأكَْر"تعالى 

ما يتبين من ذلك أن اإلسالم يطرح الفردية كمكمل للجماعية دون ، ")7(اللَِّه َأتْقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَبِيٌر

فكل خصص لخدمة حيز يملكه أو يعيش فيه بحيث يعمـالن معـا   ، أن يطغى أحدهما على اآلخر

ولكنه يحافظ فـي ذات   ،بشكل متوازن الفرد يحافظ على شخصيته وإبداعه دون تماه في الجماعة

  . )8(الوقت على المصلحة العامة وينضبط تجاهها

بالعموم سنن الخلق اإللهي في الحضارات والشعوب والمجتمعات هو تكون امة وسـطى  

َوكَذَِلَك َجَعلْنَاكُْم ُأمَّةً َوَسطًا " ذلك قوله تعالى لودلي، بين الحقيقة المطلقة والوعي المتراكم إلدراكها
                                                 

 . 31 -29مرجع سابق،  معالم المنهج اإلسالمي،عمارة، محمد ) 1(

 . 119 -118هود ) 2(

 . 1اإلخالص، ) 3(

 . 38المدثر، ) 4(

 . المصادر: الفصل الثاني، المطلب الثالث: للتوسع) 5(

 . 7االنفطار، ) 6(

 . 13الحجرات، ) 7(

 . مرجع سابق اإلسالم والديموقراطية،قاسم،  عبد الستار) 8(
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فالتعبير عن هذا الـوعي اليمكـن أن   ؛ ")1(واْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُْم شَهِيًدالِّتَكُونُ

  . ")2(َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوفَ ُيَرى" على أهمية هذا الدور إسالمياً مع أن التأكيد، يكون فردياً

ن تطلعات األمـة الوسـط   عتداد هنا هو بما يعبر عنه اإلنسان كفعل عام يعبر عولكن اإل

ُهَو َأنشََأكُم مَِّن اَألْرضِ َواْستَْعَمَركُْم ِفيَها فَاْستَغِْفُروُه ثُمَّ تُوُبـواْ  "بخالفة اهللا وعمارة  المكلفة إسالمياً

  . )4(وبالتالي إمكانية شهادتها على اآلخرين من موقع الحق الذي تراه، ")3(ِإلَْيِه ِإنَّ َربِّي قَرِيٌب مُّجِيٌب

ن المعنى اإلسالمي المرادف لهذه الوسطية هو الشورى التي تخلـق فـي حيـاة الفـرد     إ

هي تطابق العقـل والنقـل لتحقيـق     يوبالتال، والجماعة ذلك النسبي المتراكم نحو المطلق الكلي

والنقـل ومـا   ، من الحق واقتراباً فالعقل بما يمثله من تغير وتحرك نحو المتغير اجتهاداً، الوسطية

  . )5(ن حق ثابت يحدد األطر العامة وما ينتج عنها من تفرع قابل للفهم والنظريمثله م

  الشورى والمجتمع: البعد الراسي: الباب الثالث

  آيات الشورى ودالالتها: األولالمطلب 

فهو مصاب بهـا فـي مكونـات حياتـه     ، على الشورى مفطوراً لما كان اإلنسان إسالمياً

بالترتيب القرآني الذي  التزاماً، من االبتداء إلى االنتهاء صعوداً لقرآنيةوالمتتبع لآليات ا، )6(وأفعاله

                ومـن تتبعنـا للمصـدر   ؛ )7(يعتبره العلماء المسلمين توقيفي موحى بـه مـن اهللا إلـى رسـوله    

  : يتبين عندنا التالي )ش و ر(

الََدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمـْن َأَراَد َأن ُيـِتمَّ   ُيْرِضْعَن َأْو َوالَْواِلَداتُ"قوله تعالى : اآلية األولى

َضآرَّ َواِلـَدةٌ  الرََّضاَعةَ َوعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِالَْمْعُروِف الَ تُكَلَّفُ نَفٌْس ِإالَّ ُوْسَعَها الَ تُ

الَْوارِِث ِمثُْل ذَِلَك فَِإْن َأَراَدا ِفَصاالً َعن تََراضٍ مِّنُْهَما َوتَشَاُورٍ فَالَ  بَِولَِدَها َوالَ َمْولُوٌد لَُّه بَِولَِدِه َوَعلَى
                                                 

 . 143البقرة، ) 1(

 . 40النجم، ) 2(

 . 61هود، ) 3(

 . 77، مرجع سابق، صاإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، فنصر عار) 4(

  .74 -71ص ص ، 2001الرسالة،  مؤسسة: ، بيروت2، طالحياة الربانية والعلميوسف القرضاوي، ) 5(

 . 13 -12، مرجع سابق، ص ص الشورى و الديمقراطيةحسن الترابي، ) 6(

  .146 -139ص ص ، 1980مؤسسة الرسالة،: ، بيروت7، طمباحث في علوم القرآنمحمد القطان، ) 7(
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م بِـالَْمْعُروِف  ُجنَاَح َعلَْيهَِما َوِإْن َأَردتُّْم َأن تَْستَْرِضُعواْ َأْوالََدكُْم فَالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِإذَا َسلَّْمتُم مَّـآ آتَْيـتُ  

  . ")1(اْعلَُمواْ َأنَّ اللَّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌرَواتَّقُواْ اللَّه َو

أي فإن اتفق ، "تََراضٍ مِّنُْهَما َوتَشَاُورٍ فَِإْن َأَراَدا ِفَصاالً َعن" يقول ابن كثير عن قوله تعالى

 ،عليهفي ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا ورأيا أن ، السنتينوالدا الطفل على فطامه قبل 

  . )2(لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة اآلخروال يجوز 

  : يستفاد من ذلك أمرين

قائم علـى   هفزواج، الشورى ممارسة فطرية تبدأ بالفرد منذ فطامه و بالتالي في كل حياته: األول

و هـذا يؤسـس بالتـالي    ، داخل أسرته صالح بالشورى وإدارة الموقف تالياً )3(القبول واإليجاب

  . بالحرية ومانع لالستبداد لمجتمع قابل

سـتحالة أن يقبـل   اإل صغيره منالشورى في أمر فطام  إلىالذي يرشد المسلم القرآن أن : الثاني

  . والتسليةللندب الشورى فيهم تكون  استبداد حاكم أو زعيم أيا كانت صفته في أمته أو

كُنتَ فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلـَك فَـاْعفُ    فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اللِّه ِلنتَ لَُهْم َولَْو": اآلية الثانية

  ")4(تََوكِِّليَنَعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَِإذَا َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَى اللِّه ِإنَّ اللَّه ُيِحبُّ الُْم

والشورى من قواعـد الشـريعة   " ولهعطية معلقا على هذه اآلية قابن ينقل القرطبي عن 

الحسن أما  ،"هذا ما ال خالف فيه، واجبمن ال يستشير أهل العلم والدين فعزله  ؛وعزائم األحكام 

وإنمـا أراد أن  ، رأيهمما أمر اهللا تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى "  قاالفالبصري والضحاك 

  . ")5(ته من بعدهولتقتدي به أم، الفضليعلمهم ما في المشاورة من 

                                                 
 . 233البقرة، ) 1(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير ابن كثير :233البقرة، ) 2(

لَـا  "َ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَال النبي َحدَّثَنَا ُمَعاذُ ْبُن فََضالَةَ َحدَّثَنَا ِهشَاٌم َعْن َيْحَيى َعْن َأبِى َسلََمةَ َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرةَ َحدَّثَُهْم َأنَّ) 3(

  ". بِكُْر َحتَّى تُْستَْأذََن قَالُوا َيا َرُسوَل اللَِّه َوكَْيفَ ِإذْنَُها قَاَل َأْن تَْسكُتَتُنْكَُح الَْأيُِّم َحتَّى تُْستَْأَمَر َولَا تُنْكَُح الْ

 . )al- islam. Com( فتح الباري بشرح صحيح البخاري،االليكترونية، زاوية الحديث، كتاب  موسوعة موقع اإلسالم -

 . 159آل عمران، ) 4(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني، ، تفسير القرطبي :159آل عمران، ) 5(
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الربط جـاء بالفـاء التعقيبيـة     إنالصيغة جاءت بلغة األمر ولم تجعل األمر للتخير بل و

، )1(وقرار تنتهي إلى عزمالشورى  أن الجملة العاقبةليكون العزم فالتوكل عقب الشورى ومغزى 

يه وسلم عـن  سئل رسول اهللا صلى اهللا عل" قوله عن علي بن أبي طالب نقل ابن كثير في تفسيرهو

  . "أتباعهممشاورة أهل الرأي ثم  العزم ؟ فقال

واألكثر أهمية زمن نـزول  ، وقد تقدم الجدل حول ذلك، هذه الدالئل تؤكد أهمية الشورى

، وهم المسلمين بمالقاة أعدائهم من قـريش ، هذه اآلية التي نزلت بعد أن استقرت الدولة اإلسالمية

لمالقاة قريش أهي بالمدينة كما رأى الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال أنهم اختلفوا بالطريقة األليق 

وسلم ومن معـه  فنزل الرسول صلى اهللا عليه ، آثرت أكثريتهم الخروج ذلك و، المسلمينمن  وقلة

ورغم هزيمة المسلمين جاءت هذه اآليات ، وخرجوا فعال لمالقاة قريش خارج المدينة، رأيهمعن 

  . )2(العكسية تحث على الشورى رغم نتائجها

وهذا يعني أن ، في هذا الخطاب القرآني كان المخاطب هو قائد الدولة رغم صفته النبوية

نسجام تدرجي ومنطقي مع فطرة الشـورى  إالقرآن يؤكد الشورى هذه المرة على مستوى الدولة ك

كثريـة  وهو يشرع من خالل هذه الواقعة أداة األ؛ التي تسري في الفرد واألسرة والمجتمع من قبل

  . ستنتاجاتإوالوصول إلى ، كوسيلة عملية لحسم الخالفات واختيار القرارات

َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم "قال تعالى : اآلية الثالثة

  . ")3(ُينِفقُوَن

صلى اهللا عليه وسـلم إلـيهم إذا    مقدم النبي قبل في األنصار حيث كانتوقد تقدم أن اآلية نزلت 

  . )4(بذلك وافمدح، عليهفيه ثم عملوا  تشاورواً أرادوا أمراً

                                                 
 . 16، مرجع سابق، صالشورى و الديمقراطيةحسن الترابي، ) 1(

 . مرجع سابق) 2(

 . 38الشورى، ) 3(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير القرطبي، :38الشورى، ) 4(
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موجـه   خطـاب فال، مع صيغة الخطاب منسجماً لكن المالحظ أن اآلية جاء ترتيبها قرآنياً

 صفة مالزمة لألمة المسـلمة  حدث عنفاآلية تت، والفردمن الدولة والمجتمع واألسرة كبر ألدائرة 

 هنا وجاءت الشورى "كل الذين آمنوا"إلى  في اآلية يرجع والضمير، )1(التي تصبغ كل حياتها بها

  . )2(فة الثالثة للمجتمع المسلم بعد اإليمان والصالةصعتبارها الإب

بفرضـها   الخطاب هنا موجه لألمة الملتزمة بإقامة الشورى والملزمةأن  وهذا يعني أوالً

  . حكامهاعلى 

وكأن التعـداد هنـا عـن    ، وثانيا أن الشورى أتت على صعيد واحد مع اإليمان والصالة والزكاة

نحن عند رسول اهللا  بينما" الذي قال، الخطابعمر بن أركان اإلسالم التي بني عليها كما ورد عن 

ال يرى ، شديد سواد الشعر، الثيابإذ طلع علينا رجل شديد بياض ، صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم

سند ركبتيه إلى أف، وسلمصلى اهللا عليه  النبيحتى جلس إلى ، يعرفه منا أحد وال، السفرعليه أثر 

فقال رسول اهللا صلى اهللا . عن اإلسالم أخبرني! يا محمد: وقال؛ فخذيهكفيه على  عووض، ركبتيه

وتقـيم  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اًاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمد": عليه وسلم

. . صدقت: قال" ً  سبيال إن استطعت إليه ، وتحج البيت، رمضانوتصوم ، الزكاةوتؤتى ، الصالة

فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ": قال؛ اهللا ورسوله أعلم: قلت" ؟ أتدرى من السائل! يا عمر": ليثم قال 

  ")3(دينكم

بعـد  ، س كل هذه األعمال أو أن الشورى ركن إسـالمي ثالـث  والتعليل هو أما أن الشورى أسا

  . اإليمان والصالة يقاس عليها ما يقاس على الصالة و الصوم والزكاة والحج

بـل  ، ليست متوقفة في األبعاد السياسـية ، يستفاد مما تقدم أن الشورى في أبعادها الراسية

القرآنيـة خاطبـت الفـرد واألسـرة     والتوجهـات  ، هي حياة يعايشها المسلم في مراحله المختلفة

                                                 
  .3165ص، 1977ر الشروق، دا :بيروت ، 5ج،5، طفي ظالل القرآنقطب،  سيد) 1(

 . 15ص، مرجع سابق، الشورى و الديمقراطيةحسن الترابي، ) 2(

  .)alazhr. Org(، كتاب شرح صحيح مسلم للنوويموسوعة األزهر االليكتروني، زاوية شرح الحديث، ) 3(
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أو كانـت  ، البناء اإلسـالمي إال بـه   مال يت وسواء أكانت ركناًَ، والجماعة والمجتمع واألمة بذلك

  . في ذاتهم ومع غيرهم، عباداتهمالناس في عالقاتهم ومعامالتهم و في حياة عميقاً تفاعالً

  

  

  

  

  العقل              النقل         

  

  

  

  التوسع األفقي والعمودي للشورى .3شكل رقم 
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  جدليات الشورى في الفهم القرآني والنبوي: لباب الرابعا

لقد جرى تأصيل موضوعية الشورى من قبل ليس كأمر فرضه اهللا أو حلله أو أوجبـه أو  

لقد بين الباحث أن الشورى أمر جبل عليه الخلق بما أودع فـي النـاس مـن    ، استحسنه للمسلمين

وبالتالي مصادرة هذا الحق أو االعتداء عليه هو تناقض حتمي مـع  ، اختيار وطبيعة خالفحرية 

  . )1(وتحدي لما ينتج عنه من اجتماعي يتعلق بعالقات الناس وحياتهم، الطبيعي

حث في موقع الشورى فـي  وإهمال الب، ائرة الفقه والتشريعونظرا لمعالجة الموقف في د

أدى ذلك إلى جدل فقهي برز في الكتابات اإلسالمية ناقش مسـألة   ،دائرة الفكر والتأصيل األوسع

جدل كثير تـورط فـي    ،وترتب على كال الموقفين، األمر من عدمه )2(الشورى من حيث وجوب

األهم انه أثر علـى واقـع   ، دون معالجة الموقف من حيث تأصيله ومقاصده) 3(معالجات تجزيئية

الذي ساد فـي التـاريخ    يتقوية وتبرير الحكم التوارث وساهم في، المسلمين السياسي بشكل عميق

  )4(اإلسالمي بعد عهد الخلفاء األوائل

                                                 
 . مرجع سابق اإلسالم والديموقراطية،قاسم،  عبد الستار: للتوسع) 1(

اقترن طلبه بصيغ وألفـاظ تـدل    نقطعي، وابدليل ظني أو جازماً، ب الشارع من المكلّف فعله طلباً هو ما طل: الواجب) 2(

بدليل ظني ثبوتاً أو جازماً، على تحتيم فعله، أو ترتب على تركه عقاب المكلّف أو هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلباً 

ن المكلف فعله طلباً جازماً بحيث يثاب على الفعل أو يعاقب على تـرك  أو هو ما طلب الشارع ممعاً، داللةً أو ثبوتاً وداللةً 

  . عذربال 

 . 4677، مرجع سابق، صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  - 

  .165ص، 1996دار المالك، : ، بيروت7، طقضايانا على ضوء اإلسالمفضل اهللا،  محمد حسين) 3(

 ". رضي اهللا عنهم" بعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليالمقصود العهود السياسية للخلفاء األر) 4(
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  . )1(في القرآن الكريم: المطلب األول

  : ورد في القرآن الكريم آيتان تحدثتا بشكل مباشر عن الشورى

ِلنتَ لَُهْم َولَْو كُنتَ فَظًّـا   فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اللِّه" في قوله تعالى، في سورة آل عمران دما ور: األولى

 فَتََوكَّـْل  غَِليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَِإذَا َعَزْمتَ

  . ")2(َعلَى اللِّه ِإنَّ اللَّه ُيِحبُّ الُْمتََوكِِّليَن

َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى " في قوله تعالى، في سورة الشورى: الثانية

  . ")3(َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن

نص قاطع ال يدع لألمة المسلمة شـك  ، "َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ" ويعتبر سيد قطب إن آية

يقر بشكل أكثر أما ابن عطية ف؛ )4(يقوم نظام اإلسالم على سواه في أن الشورى مبدأ أساسي ال

من قواعد الشريعة وعزائم األحكام ومن ال يستشير أهل العلـم والـدين   "وضوحا أن الشورى 

، أما الشيخ محمد عبده فرأى أن الحكم اإلسالمي مبني على أساس الشـورى ؛ ")5(فعزله واجب

فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اللِّه ِلنـتَ  " فآية، يات عدة من القرآن الكريممن آ مستمداً باعتبارها واجبة وجوباً

ي اَألْمـرِ  لَُهْم َولَْو كُنتَ فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِف

  . ")6(َ َه ُيِحبُّ الُْمتََوكِِّليَنفَِإذَا َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَى اللِّه ِإنَّ اللّ

                                                 
ـ  إلينا بطريـق   لوسلم، والمنقوهو كالم اهللا المعجز المنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه ) 1( بتالوتـه،   دالتـواتر، المتعب

  . مسلمينللوهو المصدر والمرجع الرئيس الناس، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة المصحف، الموجود بين دفتي 

 . 322رجع سابق، صم معجم مصطلحات أصول الفقه،قطب سانو،  -

 . 159آل عمران، ) 2(

 . 38الشورى، ) 3(

 . 199، ص 4، مرجع سابق، جفي ظالل القرآنسيد قطب، ) 4(

ون تاريخ، د دار إحياء التراث،: بيروت ،4ج،)تفسير القرطبي(لجامع ألحكام القران ، اعبد اهللا األنصاري القرطبي، أبو) 5(

 . 249ص 

 . 159آل عمران، ) 6(



  91

َولْتَكُن مِّنكُْم ُأمَّةٌ َيْدُعوَن ِإلَـى الْخَْيـرِ َوَيـْأُمُروَن بِـالَْمْعُروِف     " وآية، توجب الشورى

هي الضامن بوجود جماعة من الناس متحـدون  ، ")1(َوَينَْهْوَن َعنِ الُْمنكَرِ َوُأْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوَن

  . )2(ن الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنهي عن المنكرأقوياء يتولو

بالعموم لقد ذهب الكثير من العلماء والفقهاء والمفكرين واألصوليين والعلماء المسلمين 

 وقولـه تعـالى  ، "َوَأْمُرُهْم شُـوَرى َبْيـنَُهمْ  " إلى القول بوجوب الشورى المستمد من قوله تعالى

  . ")3(َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ"

                                                 
 . 104آل عمران، ) 1(

 . 45دار المعرفة، ص : بيروت، 4ج ،)تفسير المنار(تفسير القران الحكيم  :محمد رضا) 2(

  : للتوسع) 3(

 ،4دار الفكـر، ج  : ، بيـروت 1ط ،)تفسير الطبري(جامع البيان في علوم القرآن الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  -

 . نقل فيه عن الحسن البصري وابن مزاحم وسفيان بن عينية تأييدهم لذلك ،100، ص1987

، 1980 دار المعرفة،: ، بيروت1ط ،)تفسير ابن كثير(تفسير القرآن العظيم ، كثير، الملك المؤيد إسماعيل أبو الفداء أبن -

  .126 -4ص ص 

 . 239ص  ،الجيلدار : بيروت ،7ج ،نيل االوطارالشوكاني، محمد بن علي،  -

  .386ص ،1920المطبعة البهية، : القاهرة ،3ج،1، طأحكام القرآنأبو بكر أحمد بن علي، الجصاص،  -

  .334ص ،1967 دار المعارف،: ، القاهرة4ط النظريات السياسية اإلسالمية،محمد ضياء الدين الريس،  -

  .179 ص، 1970 دار الفكر،: ، بيروت1ط المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم،محمد أبو زهرة،  -

 . 169ص ،1967 مطبعة معتوق وإخوانه،: ، بيروت1ط اإلسالم وأوضاعنا السياسية،محمد عودة،  -

 . 26مرجع سابق، ص ، السياسة الشرعيةخالف، عبد الوهاب  -

 . 368، ص1983دار الشروق، : ، القاهرة12ط  اإلسالم عقيدة وشريعة،شلتوت، محمود  -

  . 135، ص1996مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده،وي، يوسف القرضا -

 . 30 -28مرجع سابق، ص ص الشورى و الديمقراطية،حسن الترابي،  -

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،: ، األردن1ط الحقوق و الحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية،رحيل محمد غرايبة،  -

  .291ص، 2000

  ، 2001مؤسسـة الرسـالة،  : ، بيروت1توفيق الشاوي ونادية السنهوري، ط ، تحقيقفقه الخالفةعبد الرزاق السنهوري،  -

  .187ص 

 . 76مرجع سابق، ص هل اإلسالم هو الحل،محمد عمارة،  -

  .34ص ، 1989دار الفكر، : ، بيروت1، طالحكم و الدولة: نظام اإلسالممحمد المبارك،  -

 . 185، مرجع سابق، ص العقيدة و السياسةصافي،  لؤي -

 . 644مرجع سابق، ص دراسة في منهاج اإلسالم السياسي،، أبو حبيبسعدي  -
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إلى كون الشورى جاءت في هـذه   )1(بالمقابل ذهبت كثرة من المفسرين والعلماء المسلمين

ومنهم الشافعي وقتادة والربيع ، ستحباب وليس للوجوبأو اال )2(للندب ات التي ذكرت الشورىاآلي

درسـة  مال ههـذ  توقد استند، )3(وابن إسحاق وابن القيم والبيهقي والقشيري وابن حجر وابن حزم

  : )4(منها، إلى عدة أسباب في هذا الرأي

فقط وال تدل علـى   صلى اهللا عليه وسلم موجهة للرسول "ِفي اَألْمرِ َوشَاوِْرُهْم" أن آية قولال: أوال

بـدليل  الرسول صلى اهللا عليه وسلم موحى له ويناقض ذلك أن ، الصفة التشريعية لألمة اإلسالمية

ًعا مِّْن الرُُّسلِ َوَما َأْدرِي َما ُيفَْعُل بِي َولَا بِكُْم ِإْن َأتَّبُِع ِإلَّا َما ُيوَحى ِإلَـيَّ  َما كُنتُ بِْد قُْل" قوله تعالى

بالدين  اإلنسانيةفهو مستغن عن رأي اآلخرين ألنه أعلم من كل  وبالتالي، ")5(َوَما َأنَا ِإلَّا نَِذيٌر مُّبِيٌن

الداللة التي تقول إن ما قصدته اآليـة هـو مـن     يناقضوإتيان حديث مشورته للمسلمين ، والدنيا

ولم يختص بهـا  ، موجهة لعموم المسلمينبالتالي أن اآلية  ويؤكد، فيها لقضايا الوحي التي ال جدا

  . الرسول صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
  : انظر على سبيل المثال ال الحصر) 1(

  . 123، ص4مرجع سابق، ج  ،)تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القران ، عبد اهللا األنصاري القرطبي، أبو -

دار إحياء التراث العربـي،  : بيروت، 4ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أللوسيشهاب الدين ا -

  .106، ص106ص

دار : بيـروت  ،13ج محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق، شرح صحيح البخـاري  فتح الباريأحمد علي بن حجر، العسقالني،  -

 . 341ص، المعرفة

، 1972، 1رئاسة ديـوان األوقـاف، ج   : د، بغدا1محيي السرحان، ط قتحقي القاضي، بد، أأبو الحسن حبيب الماوردي، -

  .255ص

  . فين فعله ولكن بطلب غير جازمهو ما طلبه الشارع اإلسالمي من المكلّ) 2(

 . 450، مرجع سابق، صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  -

  . 641مرجع سابق، ص  ،دراسة في منهاج اإلسالم السياسيأبو حبيب، سعدي ) 3(

 . 99ص  ،1984دار االندلس،: ، بيروت1ط، الشورى ،مهدي فضل اهللا -

 . 113 -108مرجع سابق، ص ص ) 4(

 . 9االحقاف، ) 5(
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يوحى إليه فقـط دون   دليل على كون الخطاب موجه لنبيهناك من ليس  فانه إضافة لذلك

لَقَْد كَاَن لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه ُأْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن كَاَن َيْرُجو اللَّـَه  " عنه القرآن للرسول قا يبل ه تبليغ

  . لألمة جمعاء ةهي موج فاآلية وبالتالي، ")1(َوالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه كَِثيًرا

مؤيد بالوحي كما ذكر في القول بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس بحاجة للشورى ألنه : ثانيا

أما ؛ )3(وهذا القول صحيح في القضايا التي فيها وحي الهي، ")2(ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى ِإْن" قوله تعالى

قُـْل  "ودليل ذلك قوله تعالى ، بقية القضايا التي ال وحي فيها فالرسول مجرد إنسانيخطئ ويصيب

  . ")4( ُسوالًُسْبَحاَن َربِّي َهْل كُنتُ َإالَّ َبشًَرا رَّ

 والتي نزلت في ابـن أم ، ")5(َأن َجاءُه الَْأْعَمى، َوتََولَّىَعَبَس " في سورة عبس رولعل ما ذك

، الرسول صلى اهللا عليه وسلم سائال الهداية إلى مكتوم فقد أتى ابن أم، مكتوم األعمى توضح ذلك

، قبل على زعماء قـريش وعنده زعماء قريش فأخذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعرض عنه وي

وهذا ، )6(لخطأ ذلك فجاءت سورة عبس تنتصر البن أم مكتوم وتنبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  . يعني أن محمد إنسان يخطئ وليس موحي إليه في كل الحاالت

واالسـتنتاج  ، للشـورى  عليه وسلم ليس بحاجـة  ستدالل أن الرسول صلى اهللاوعليه فاإل

المذكورة جاءت لتطييب القلوب يخالفها القول أن الرسول صلى اهللا عليـه   بالتاليأن آيات الشورى

  . وسلم ليس له حالة واحدة نستطيع تعميمها والحكم بناء عليها

يناقض هذا الرأي موقع عناصر اآليات الثالث ، االستحبابالقول أن آيات الشورى تدل على : ثالثا

الَِّذيَن اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَـاُموا الصَّـلَاةَ َوَأْمـُرُهْم    َو" في أحكام اإلسالم التي وردت في قوله تعالى

ـ  فالسياق يشير إلى الصالة والشورى والزكـاة ، ")7(شُوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن  ىوال معن

                                                 
 . 21األحزاب، ) 1(

 . 4النجم، ) 2(

 . 109، مرجع سابق، صالشورى مهدي فضل اهللا،) 3(

 . 93اإلسراء، ) 4(

 . 2 -1عبس، ) 5(

 . 517دار الرشيد، ص: دمشق ،تفسير وبيان،: مفردات القرآنمصي، محمد حسن الح) 6(

 . 38الشورى، ) 7(
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ء أحـدها دون  أو استثنا دون دليل ظاهر يبين انفصالها عن هذه المعاني، للتفريق بينها في األحكام

  . )1(غيره

فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اللِّه ِلنتَ لَُهْم َولَـْو كُنـتَ   " في سورة آل عمران في قوله تعالى دأما ما ور

َعَزْمـتَ  فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَـِإذَا  

أحد التي هزم فيهـا   )3(فقد أتت هذه اآليات بعد غزوة، ")2(تََوكَّْل َعلَى اللِّه ِإنَّ اللَّه ُيِحبُّ الُْمتََوكِِّليَنفَ

بعدم الخروج لمالقاة قريش خارج  وبعد نزول الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن قراره، المسلمون

نزول هذه اآليات تحض علـى  لقول أن وبالتالي فإن ا؛ التي رأت الخروج لصالح األغلبية المدينة

وكأنهـا دعـوة   ، ومـرارة زيمة ه نفي أجواء ما جرى ماالستحباب يناقض بداهة مناسبة نزولها 

  . )4(للتمسك بالشورى وااللتزام بقرارها وان كانت خاطئة

فقهيـة  قاعدة أصولية يخالف ، اآليات تخص حالة محددة مثل الحرب دون غيرها أن القول: رابعا

إن العبرة هي " مقاربة تقول وهناك قاعدة، ")5(خصوصية المورد ال تخصص الوارد" تقولشهيرة 

                                                 
  .15، ص1984دار الجيل، : بيروت ،الحركة اإلسالمية والتحديثراشد الغنوشي، الترابي و  حسن) 1(
 . 159آل عمران، ) 2(
وذكر ابن إسحاق عدة الغـزوات وهـي   المقصود بالغزوة هي تلك الحرب التي حضرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ) 3(

كانت سبعا وعشرين وإنما جاء الخالف ألن غزوة خيبر اتصلت بغزوة وادي القرى، فجعلهـا  : ست وعشرون وقال الواقدي
بعضهم غزوة واحدة وأما البعوث والسرايا فقيل هي ست وثالثون كما في الكتاب وقيل ثمان وأربعون وهو قول الواقـدي،  

قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في تسع غزوات وقـال  . ى بعضهم أن البعوث والسرايا كانت ستينونسب المسعودي إل
 . ووادي القرىالغابة قاتل في إحدى عشرة غزوة منها : الواقدي

  : للتوسع) 4(
  . 16، صمرجع سابق ،الحركة اإلسالمية والتحديث، لغنوشيراشد االترابي و حسن -
 . 42صمرجع سابق،  ،الشورى في اإلسالممحمود بابللي،  -
 . 194صمرجع سابق،  مبدأ الشورى في اإلسالم،يعقوب المليجي،  -
 . 126صمرجع سابق،  مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده،يوسف القرضاوي،  -
 . 183مرجع سابق، ص سياسي للدولة اإلسالمية،في النظام المحمدالعوا،  -
  .217ص، 1976 مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1ط أصول الدعوة،زيدان،  عبد الكريم -
: والمثال المعروف الذي يذكره األصوليون في هذا المقام هو ما لو قال الطبيب للمريض الذي رآه يأكل الرمان الحامض) 5(
أكـل  (أو يشمل الليمون والخل وكل حامض؟ فالمورد  ..ال تأكل الرمان الحامض فقط: فهل معنى ذلك ..)ال تأكل الحامض(

فـاألمر   ..وهكذا في ما نحن فيه بالنسبة لآليـة الشـريفة  ) ال تأكل الحامض(ال يخصص الوارد ) المريض للرمان الحامض
 إذا قامت قرينة قطعية مخصصـة  إال ..في مورد معين كالحرب ال يعني خصوصية ذلك األمر بذلك المورد فقط باالستشارة

ال فيما يقصد باللقاء مع الكفار مستقبالً فحسب، ولكن في كل شأن مـن شـؤون   ) وإن يشاورهم في األمر. (لعمومية الوارد
األمة، حتى ال يساور بعضهم القلق إن ترك من غير أخذ رأيه، أو تتثاقل قدماه في الحركة في توجيهه للقتال، أو دعي إليـه  

  ،2000 تموز/47، مجلة النبأ االليكترونيدالئل اإللزام القرآنية،  :وجوب الشورى :االسدي ناصر حسين) ..تشر فيهولم ُيس

 )http: //www. annabaa. org/nba47/shora. htm(  
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فهذا ال يعني أنها مختصـة  ، فإذا كان بعض الشورى في الحرب "بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

  . )1(العموم ختصاصها منإامت قرينة قطعية على إال إذا ق، بتلك الحادثة

بدليل والعلماء المجتهدين على شورى الفقهاء  مقتصرة "ِفي اَألْمرِ ُهْمَوشَاوِْر" القول أن آية: خامسا

آلية هو ل )2(العرفي مع أن الفهم، العمومفيد اإلطالق أو تال ، والالمأن كلمة األمر المحالة باأللف 

اعتبر مجمل الفقهاء  فقد، "َوَأَحلَّ اللُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا  "آية  منكالفهم العرفي ، اإلطالق والشمول

كما أن األصـل  ، إال ما خرج بدليل أو استثنائي، مطلقة وشاملة لمجموع البيوعهنا  أن كلمة البيع

وهـذه  ، بقرينة أخرىإال  والتقييد وال تكون للعهد، والتقييد ال للعهد والتحلية أنها للجنس) أل(في 

، في األمر قائمة مقام ضمير الجمع) الم ف واللاأل(ن إثم ، )3(حقيقة أكدها علماء البالغة واألصول

  . )4(الخاص مأمرهفي  وليس، ألن الشورى هنا وجبت في أمرهم العام، "ألمروشاورهم في ا" أي

التي يأخذ بها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكنـه   ستشارةهي من باب اال اآليةالقول أن : سادسا

كيـف يشـاور   ف، منسـجمة كانت الصورة غير لو أخذنا المعنى على هذا المحمل ل؛ ليس ملزم بها

فهذا يتعارض أصـالً مـع حجـة    ، ؟ثم يخالف أكثريتهم  المسلمينالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اللِّه " اآلية هبما بدأت يتعارض مع بالتالي وهو ، القلوبالقائلين بأن اآليات لتطييب 

  . "ِليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْمِلنتَ لَُهْم َولَْو كُنتَ فَظًّا غَ

                                                 
، 56للمطبوعـات، ص  مؤسسـة األعلمـي  : ، بيـروت 4، ج3ط الميزان في تفسير القرآن،الطباطبائي، محمد حسين، ) 1(

1973 .  

  : للتوسع والتفريق بين العموم والخصوص؛ والعام واألعم، والعام والمطلق، والعموم اللفظي والعموم المعنوي -

علي معوض وعادل عبد الموجـود،   تحقيق العقد المنظوم في الخصوص والعموم،إدريس، الدين احمد بن  ، شهابالقرافي 

 . 2001دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

  . رف عليه الناس وساروا عليه، من قول أو فعل أو تركالعرف ما تعا) 2(

 . 284، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  -

   275البقرة،  )3(

دار إحياء التـراث العربـي،   : بيروت ،5،ج)لرازيتفسير ا(التفسير الكبير ، فخر الدين محمد بن عمر الرازيالرازي،   -

 . 130ص

 . دالئل اإللزام القرآنية، مرجع سابق: ناصر حسين األسدي، وجوب الشورى) 4(
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هـذه صـفة   ، ثم االستبداد بـالرأي  اغلبهميستقيم مشاورة الناس وأخذ رأي  أنفهل يمكن 

ما رأيت أحـدا أكثـر   " أبو هريرةالذي وصفه ، )1(تتنافى مع سلوك الرسول صلى اهللا عليه وسلم

كـان  " أما الحسن البصري فيقول عنه، ")2(به من رسول اللهصلى اهللا عليه وسلممشورة ألصحا

 حـداث أ األهم من ذلك أن اآلية أتت بعـد ؛ ")3(يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به

رغم ، وإمضائه األغلبيةالرسول صلى اهللا عليه وسلم عن رأيه لصالح فيها  نزلالتي ، أحدغزوة 

  . دللت على هزيمة المسلمين التي )4(رؤياه

َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَِإذَا َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَـى  " في آيةالشورى جاءت قبل العزم القول أن : سابعا

؛ الشـورى وليس الذي يحسم عزم الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو والمراد هنا أن يقال أن ، "اللِّه

فتوكـل   شاورتعزمت يعني  -يقصد الرسول  -إذا يا محمد أنه يقول ونجد تفسيرا مخالفا لذلك 

وهذا التفسير أكثر انسجاماً ، آخرالشورى ثم العزم على قرار  ما يفهم ظاهريا أخذ وليس، اهللاعلى 

  . )5(التوكل فيال تنكون الشورى مع المعنى 

 بالتـالي  هـو و، للرسولموجه  القرآني الخطاب ويعزز هذا الرأي ما ورد آنفا من كون

ويزيد األمر تعزيزا القول  "فَِإذَا َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَى اللِّه" وبذلك يستقيم أن معنى اآلية، ألمتهموجه 

يستكمل  ىحت، الشورىليكون العزم فالتوكل عقب  التعقيببفاء كان الربط بين العزم والشورى أن 

  . )6(ويمضي المرء إلى التنفيذ مقدماً غير مرتاب، اهللالثقة بتوفيق 

                                                 
  . 106، ص1975الدار السلفية، : ، الكويت1ط، الشورى في ظل نظام الحكم اإلسالمي، عبد الخالقعبد الرحمن ) 1(

  .72ص ، 1992دار الوفاء للطباعة والنشر، : ، المنصورة2ط ستشارة،فقه الشورى واالتوفيق الشاوي، ) 2(

 دون تاريخ،دار الكنوز، : القاهرة،2ج، تحقيق مصطفى السقا، السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام المعافريابن هشام، ) 3(

 . 272ص

بعكس الحلم ي َمنَاِمهِْم كََما ُيوَحى إلَْيهِْم ِفي الَْيقَظَِة، ُيوَحى إلَْيهِْم ِفرؤية الرسل واألنبياء في اإلسالم حق بمعنى أنها محققة ) 4(

ُرْؤَيا الرَُّجلِ الصَّاِلحِ ُجْزٌء ِمْن ِسـتٍَّة  " َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَاَل َرُسوُل اللَِّه: َأبِي ُهَرْيَرةَ قَاَلالذي من الممكن أن يكون وهما، 

  . "ُبوَِّةِعيَن ُجْزًءا ِمْن النَُّوَأْرَب

  .)al- islam. com(، زاوية الفقه، موقع اإلسالم االليكتروني، بحث الرؤية -

 الـدار : مصـر ، 1ج، لباب التأويل في معـاني التنزيـل  : الخازن رتفسي، عالء الدين علي بن محمد البغدادي، خازنال) 5(

 . 296صالعامرية، 

 . 16مرجع سابق، ص  الشورى و الديمقراطية،حسن الترابي، ) 6(
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  )1(في السنة النبوية: المطلب الثاني

يعد من أهم مستندات المدرسة التي تقول بندب الشورى احتجاجهم أن الرسول صـلى   

لكن النبـي يلتـزم ألنـه    ، اهللا عليه وسلم لم يلتزم بالشورى وخالف جموع أو أكثرية المسلمين

، والمتتبع للسيرة النبوية، ريعفالرسول يبلغ الوحي بينما النبي يعمل على تطبيق التش، اإلداري

  : )2(وهي تأتي على ثالث أشكال، يلحظ تمييزا بين حاالت الشورى وتنوع أحكامها

التي تأتي في سياق جماعي والسيما ما أتـى فـي إطـار    ، الشورى الجماعية الملزمة: األول

يرية لألمـة  وعموم ما تعلق بالقضايا االستراتيجية والمص، السلطة والتشريع والمصلحة العامة

، وضبط حـدود سـلطتهم  ، وآليات الرقابة على أدائهم، ومثالها انتخاب ممثلي الشعب، المسلمة

مشـاورته  ومثال ذلك في السنة ، وقضايا سلمهم وحربهم أو كل ما يؤثر على جموعهم وحياتهم

  . بدرغزوة في قتال قريش يوم  المسلمين

استشار المسلمين ، لم لما سار إلى بدرأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس" عن أنس بن مالك

ثم استشارهم ، ثم استشارهم فأشار عليه عمر رضي اهللا عنه، فأشار عليه أبو بكر رضي اهللا عنه

إذن ال نقول : قالوا، يا معشر األنصار إياكم يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت األنصار

والذي بعثك بالحق لو ، "هنا قاعدونافقاتال إنا هاذهب أنت وربك ": إسرائيل لموسى كما قالت بنو

  . ")3(ضربت أكبادها إلى برك الغماد التبعناك

فجعل يستشير صـلى اهللا عليـه    )4(تستشيرنا يا نبي اهللا: فقال قائل األنصار" :وفي رواية

 النبي صـلى اهللا أيضا حرص يسترعي االنتباه و؛ ". . واهللا ما يريد غيرنا: فقالت األنصار، وسلم

                                                 
  . ما أثر أو صدر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهو بهذا يرادف الحديث) 1(

 . 235مرجع سابق، ص  معجم مصطلحات أصول الفقه،قطب سانو،  -

  : الشورى والمشورةللتوسع و التفريق بين حاالت ) 2(

 . ، مرجع سابقفقه الشورى واالستشارةتوفيق الشاوي،  -

   .)alazhr. org( سنن النسائي، ،الحديث الشريف موسوعة األزهر االليكتروني، زاوية) 3(

  . 92، ص 1981دار الكتاب العربي، : بيروت ،5ج،1، طسنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائيالنسائي،  - 

   .)alazhr. org( مسند احمدالحديث الشريف،  ألزهر االليكتروني، زاويةموسوعة ا) 4(

 . 188ص  دون تاريخ، الدار السلفية،: مصر، 3، جمسند أحمد بن حنبل، أحمد بن هالل الشيباني، حنبل ابن -
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لكنه لم يلزمها باختيار ، اجتهد ألمته نصحاً فقد، عليه وسلم على أن يترك ألمته حق اختيار قادتها

إن تؤمروا أبا : قيل يا رسول اهللا من نؤمر بعدك؟ قال"لذلك حين ، شخص بعينه قائدا لها من بعده

ال يخـاف   أميناً وياًتجدوه ق وإن تؤمروا عمراً، بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في اآلخرة

يأخذ بكـم إلـى الطريـق     مهدياً وال أراكم فاعلين تجدوه هادياً وإن تؤمروا علياً، باهللا لومة الئم

  . ")1(المستقيم

إال أنه ملزم بالشورى وقرارهـا  ، مرسالً بالعموم فرغم كون الرسول صلى اهللا عليه وسلم نبياً

 نا من قبل أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم قد بّيو، )2(إال إذا كان موحى إليه من اهللا بغير ذلك

  : يمتاز بحالتين يجب التفريق بينهما

وهنا ال عبرة بشورى ومثال ذلك ما حدث فـي  ، بهكونه مؤيد بالوحي وهو امتياز خاص  - أ 

رغم رفض السواد األعظـم مـن   ، صلى اهللا عليه وسلمالرسول ر عليه أّصحين ، صلح الحديبية

كان فيمـا اشـترط   " وسبب رفض المسلمين لصلح الحديبية ابتداء هو أنه، اءأصحابه للصلح ابتد

سهيل بن عمرو على النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يأتيك منا أحد وإن كـان علـى دينـك إال    

فكاتبـه  ، وأبى سهيل إال ذلـك ، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، رددته إلينا وخليت بيننا وبينه

  . ")3(يه وسلم على ذلكالنبي صلى اهللا عل

الناس صوتا برفض هذا الشـرط الـذي رآه ورآه المسـلمون معـه      علىوقد كان عمر أ

يا رسـول اهللا ألسـنا   : فقال، فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" مجحفاً

: قال، بلى: لأليس قتالنا في الجنة وقتالهم في النار؟ قا: قال، بلى: على حق وهم على باطل؟ قال

بن الخطاب إني رسول اهللا اففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال يا 

فأتيت نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال عمر بن الخطاب": وفي رواية، ")4(أبدا ولن يضيعني اهللا

                                                 
مكتبـة   :رة، القـاه 2، ج1، تحقيق طه محمد الزينـي، ط اإلصابة في تمييز الصحابةأحمد علي بن حجر، العسقالني، ) 1(

 .503ص، 1970الكليات األزهرية، 

  .43ص ، 1982الفرقان،  درا: عمان، 1ط، حكم الشورى في اإلسالم ونتيجتهافارس، أبو محمد ) 2(

   .)alazhr. org( صحيح البخاري،موسوعة األزهر االليكتروني، زاوية الحديث الشريف، ) 3(

 . 967ص ، الدار السفلية: مصر ،2ج ،لبخاريصحيح ا، أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيلالبخاري،  -

 . 1411 ص، 3مرجع سابق، ج صحيح البخاري،، البخاري) 4(
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: قلـت ، بلى: ونا على الباطل؟ قالألسنا على الحق وعد: قلت، بلى: ألست نبي اهللا حقا؟ قال: فقلت

  . ")1(ناصري؟ قال إني رسول اهللا ولست أعصيه وهو في ديننا فلم نعطي الدنية 

أو ، فانه ليس لقائد أو فرد أن يسـتبد بـأمر المسـلمين   ، لكن مع توقف الوحي ووفاة آخر األنبياء

شورى أو اخذ قـرار   يدعي الصلة المخصوصة باهللا التي تمكنه من التمكن من أمر المسلمين دون

  . باسمهم أو عنهم دون شورى منهم

وهنـا العبـرة للشـورى وان    ، ما مارسه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بصفته اإلنسانية - ب

ونزوله عن رأيه لصالح معظم ، رفضها الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثلما حدث في غزوة أحد

وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ، يشالخروج من المدينة لمالقاة قر االمسلمين الذين رأو

لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم بالمدينـة يقـاتلهم   

ونرجـو أن  ، تخرج بنا يا رسول اهللا إليهم فنقاتلهم بأحد: فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً، فيها

ما زالوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حتـى لـبس    ف. نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر

فقال رسول اهللا ما ينبغي لنبـي أن  . يا رسول اهللا أقم فالرأي رأيك: فلما لبسها ندموا وقالوا، أداته

  . ")2(وبين عدوهيضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم اهللا بينه 

فلو قاتلتموهم فـي  " :د فقالوعن جابر بن عبد اهللا قال ثم استشار رسول اهللا الناس يوم أح

ولكن ، ؟ ما دخلت علينا قط فيدخلون علينا المدينة: قالوا، فرماهم النساء من فوق الحيطان، السكك

فـأتوا   ،ثم قدموا قالوا رددنا على رسول اهللا رأيـه ": ]الراوي[قال  "فشأنكم إذن: قال، نخرج إليهم

  . ")3(نبي أن يلبس ألمته ثم يخلعها حتى يقاتلما كان ل: فقال، فقالوا يا رسول اهللا رأَيك، النبي

االستشارة التي تأتي في إطار أفراد أو خبراء أو فئات أو حاالت ذات طابع خـاص ال  : الثاني

ومثال ذلك في وقتنا الحاضـر  ، وتعبر عن مشورة اختيارية غير ملزمة، الرأي العام يتستدع

                                                 
 . 978، ص 2ج، مرجع سابق البخاري، صحيح، البخاري) 1(

 . 341، ص 13 مرجع سابق، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،، أحمد علي بن حجرالعسقالني، ) 2(

   .)alazhr. org( سنن النسائي،، زاوية الحديث الشريف، موسوعة األزهر االليكتروني) 3(

 . 389، ص4، مرجع سابق، جسنن النسائيالنسائي،  -
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إال أن ذلـك  ، لومهـا عها يملكون فنها أو مستشاري الرئيس الذي يدلون بآرائهم في قضايا بعين

  . النصح غير ملزم للرئيس المسلم

مشاورته علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في فراق عائشة رضي اهللا ، ومن نماذج ذلك

بن أبـي طالـب    علي فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" :عائشة تقال، عنها أثناء محنة اإلفك

فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلـم  ، لوحي يستشيرهما في فراق أهلهستلبث ااوأسامة بن زيد حين 

وأما علي بن أبي ، وال نعلم واهللا إال خيرا، أْهلََك يا رسول اهللا: فقال أسامة، في نفسه من الود لهم

  . ")1(سواها كثيروالنساء ، يا رسول اهللا لم يضيق اهللا عليك: طالب فقال

عـن  " :جد حول طريقة الرد على الذين جاءوا باإلفكثم مشاورته جمهور الناس في المس

ما تشيرون عليَّ في قوم يسـبون  : وقال، فحمد اهللا وأثنى عليه، عائشة أن رسول اهللا خطب الناس

، أشيروا علي في أناس أَبنُوا أهلـي ، أما بعد": وفي رواية ")2(ما علمت عليهم من سوء قط، أهلي

وال ، ما علمت عليه من سوء قـط  -واهللا -وأَبنُوهم بمْن ، يم اهللا ما علمت على أهلي من سوءأو

  . ")3(وال غبت في سفر إال غاب معي، يدخل بيتي قط إال وأنا حاضر

وهو حق مشاع لكل مسلم ، )6(الفردي )5(واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر )4(النصح: الثالث

فـي حـدود القـدرة    ، وفأويعبر عن رأيه أو يغير منكرا أو يأمر بمعـر  حأن يتظلم أو ينص

                                                 
 . 499، ص2، مرجع سابق، ج، سنن النسائيالنسائي) 1(

 . 2683، ص6 مرجع سابق، ج سنن النسائي،النسائي، ) 2(

 . 1780، ص4 ، مرجع سابق، جالبخاريصحيح البخاري، ) 3(

ا فعل الناصح فيما يتحراه من صالح المنصوح له بما يسده من : قال. خاطهحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا النصي) 4(

إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول مـن الغـش بتخلـيص    : وقيل: قال. الثوبخلل 

  . الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة: كقوله. صيحةالنعماد الدين وقوامه : الحديثعنى : كقوله. العسل من الخلط

  .)al- islam. com( شرح صحيح مسلماالليكترونية، زاوية الحديث، كتاب  موسوعة موقع اإلسالم -

والمنكر كل فعل تحكم العقـول الصـحيحة   . اسم كل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه والمنكر ينكر بهما: المعروف) 5(

  . استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعةبقبحه أو تتوقف في 

دار : تحقيق وضبط محمد سيد الكيالني، بيـروت  المفردات في غريب القرآن،، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد -

 . 505و ص  332  -331المعرفة، ص ص 

ي عن المنكر ليس هنا فقط الواجب الفردي في لقد وردت لفظة الفردي للتأكيد على أن المقصود باألمر بالمعروف والنه) 6(

هو بالضـرورة مـن    يالحيز الفردي، نظرا الن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مستوى أعلى وهو الجماعي، والذ

بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعنِ الُْمنكَرِ  َولْتَكُن مِّنكُْم ُأمَّةٌ َيْدُعوَن ِإلَى الْخَْيرِ َوَيْأُمُروَن" واجبات الدولة وسلطاتها، ودليل ذلك قوله تعالى

 . 104عمران،  ل، آَوُأْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوَن
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الدستور العام النابع عن الذوق العام أو يتعدى على  يوبما ال يؤذ، واالستطاعة وحسب الحاجة

على أن يعزز بشورى جميع المسـلمين بالقضـايا التشـريعية إمـا     ، الكليات اإلسالمية القطعية

  . بواسطتهم أو بمن يفوضونه

منهـا حـديث   ، في عدة أحاديـث  وقد ورد في السنة ما يعزز ويحث على ذلك النصح

: قـال لمن ؟ : الدين النصيحة قلنا" قال، تميم الداري أن النبي صلى اهللا عليه وسلممروي عن 

هذا حديث عظيم الشأن " ويقول النووي عنه، ")1(هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

  . ")2(وعليه مدار اإلسالم

فهو أيضا كثير ومنه مـا  ، معروف والمنكر الفرديأما ما ورد في السنة حول األمر بال

من رأى منكم منكرا فليغيره  "فيه يقول    صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا ال عن   أبو سعيد   سمعه

يقول عنـه النـووي   ، ")3(بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

معروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع األمـة  تطابق على وجوب األمر بال انه قد"

  . ")4(الدين في وهو أيضا من النصيحة التي هي

  اإلجمال 

درجة  التفريق بين الشورى واالستشارة والنصح يقتضي تمييزيتبين من األمثلة أعاله أن 

الـة الشـورى   تمييز ح؛ وقرار قيادي إنساني الشورى ومداها حسب الحالة النبوية بين أمر رباني

الحالة التي أتت بها هل هي عامة تهـم   زتميي؛ أي حجم أهميتها والنتائج المترتبة عليها، المطلوبة

 . أو تنعكس على فرد من المسلمين أو فئة منهم، أم خاصة تخص القائد، جميع المسلمين

من خالل دستور توافق عليـه  ، فان الفهم العصري يمكن حل تعارضاته الظاهرية عموماً

بل يمكن أن ، وصالحيات المفوضين من األمة، األمة يحدد صالحيات الحاكم وحدود اختصاصاته

وما تبقى من شـؤون تحـددها صـالحيات    ، يترك الدستور بعض القضايا صالحة لالستفتاء العام
                                                 

  .)al- islam. com( كتاب شرح صحيح مسلم،االليكترونية، زاوية الحديث،  موسوعة موقع اإلسالم) 1(

 . مرجع سابق) 2(

 . مرجع سابق) 3(

 . مرجع سابق) 4(
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فمن حقه أن يعين لها مستشارين أو وزراء في اختصاصات مختلفة تعينه علـى حكمـه   ، الحاكم

  . وأداء صالحياته

ويبقى كل ذلـك رهـن   ، ومن حقه بصفته المخول قبول أو رفض ما يشاء ويصدر عنهم

، النظام الذي يمكن أن تأخذه الدولة اإلسالمية هل هو رئاسي أم برلماني أم تمثيل نسبي أم غيـره 

ـ  ، وهذا هو برأينا ما يخضع لشورى عموم المسلمين في ذلك البلد وذلـك الوقـت    لبمـا ال يخ

  . لي باألسس اإلسالمية الكلية الضابطةوبالتا، بالشورى
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ومنها ما انـتظم مـن التـالف    ، األنظومة من نظم والنظم أي ما ضم بعضها إلى بعض

مفاهيم متكاملة فهي متكاملة فـي عـدة   ، )2(والمفاهيم اإلسالمية كما تقدم، )1(واالستقامة واالتساق

 : )3(مناحي

فالشورى هي تعبير في البعد األفقي تطـابق  ، داخل المفهوم الواحد في عناصره ومستوياته: أوال

ُأمَّـةً َوَسـطًا لِّتَكُونُـواْ     َوكَذَِلَك َجَعلْنَاكُْم"العقل والنقل وهي ما عبرت عنه اآلية الكريمة بالوسطية 

نَْعلََم َمن َيتَّبُِع شَُهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُْم شَهِيًدا َوَما َجَعلْنَا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُنتَ َعلَْيَها ِإالَّ ِل

َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللُّه َوَما كَاَن اللّـُه ِلُيِضـيَع    الرَُّسوَل ِممَّن َينقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوِإن كَانَتْ لَكَبِيَرةً ِإالَّ

  . ")4(رَِّحيٌم لرءوفِإيَمانَكُْم ِإنَّ اللَّه بِالنَّاسِ 

فـي   بمجتمعه وجماعته وتالياً والدته مروراًوفي البعد الرٍأسي منهج يبدأ مع اإلنسان منذ 

نَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن َأَراَد َأن ُيِتمَّ الرََّضـاَعةَ َوعلَـى   َوالَْواِلَداتُ ُيْرِضْعَن َأْوالََدُه"كل شئون حياته 

لَِدَها َوالَ َمْولُوٌد الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِالَْمْعُروِف الَ تُكَلَّفُ نَفٌْس ِإالَّ ُوْسَعَها الَ تَُضآرَّ َواِلَدةٌ بَِو

ِث ِمثُْل ذَِلَك فَِإْن َأَراَدا ِفَصاالً َعن تََراضٍ مِّنُْهَما َوتَشَاُورٍ فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما َوِإْن لَُّه بَِولَِدِه َوَعلَى الَْوارِ

اْ َأنَّ اْ اللَّه َواْعلَُموَأَردتُّْم َأن تَْستَْرِضُعواْ َأْوالََدكُْم فَالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِإذَا َسلَّْمتُم مَّآ آتَْيتُم بِالَْمْعُروِف َواتَّقُو

  . ")5(اللَّه بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر

                                                 
 . 933، مرجع سابق، ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية) 1(

 . انظر ما تقدم حول المفاهيم اإلسالمية في الفصل الثاني) 2(

ص ص  ،، مرجع سابقمنهاجية للتعامل مع مصادر التنظير اإلسالمي بين المقدمات والمقومـات  ونحمنى أبو الفضل، ) 3(

19 – 22 . 

 . 143البقرة، ) 4(

 . 233البقرة، ) 5(
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فالشورى مرتبطة بالحرية الن أساسها الرضا ؛ تكامل المفهوم في أنظومة المفاهيم اإلسالمية: ثانيا

 ")1(يَنَولَْو شَاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا َأفََأنتَ تُكْرُِه النَّـاَس َحتَّـى َيكُونُـواْ ُمـْؤِمنِ    "

قُْل َأتَْعُبُدوَن ِمن ُدونِ اللّـِه َمـا الَ   "والحرية مرتبطة بالتوحيد ألنها أساسها التحرر من كل عبودية 

والحرية منضبطة بالعدل الن الحرية مسـئولية  ، ")2(لُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُمَيْمِلُك لَكُْم َضرا َوالَ نَفًْعا َوال

يُعواْ َأن تَْعِدلُواْ َبْيَن النَِّساء َولَْو َحَرْصتُْم فَالَ تَِميلُواْ كُلَّ الَْمْيـلِ فَتَـذَُروَها   َولَن تَْستَِط"وليست فوضى 

وتحقيق العدل مرتبط بصالح النـاس  ، ")3(كَالُْمَعلَّقَِة َوِإن تُْصِلُحواْ َوتَتَّقُواْ فَِإنَّ اللَّه كَاَن غَفُوًرا رَِّحيًما

  . وتقدير ذلك مناط شورى الناس

فالشورى تعبير عن التوحيد ألنها إقـرار  ، المفهوم الواحد يصلح للتعبير عن أنظومة المفاهيم: ثالثا

لَْو كَاَن ِفيهَِما آِلَهةٌ ِإلَّا اللَُّه لَفََسَدتَا فَُسْبَحاَن اللَّـِه َربِّ  " باختالف الناس وحاجتهم ألنموذج يهتدون به

عبير عن العدل ألنها تعبير عن صالح الناس والتقـوى بهـم   والشورى ت، ")4(الَْعْرشِ َعمَّا َيِصفُوَن

ومـا   ")6(تَطَْعتُْمفَاتَّقُوا اللََّه َما اْس" والتقوى هنا ما استطاعوا، ")5(اْعِدلُواْ ُهَو َأقَْرُب ِللتَّقَْوى" وبشؤونهم

  . فاقتربوا من العدل استطاعوا هي ما تشاوروا به

كر ويتفكر فيـه يقتضـي أن يقـوم اإلنسـان     والشورى حرية الن الحرية تؤسس لعقل يف

َوقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّبِّكُْم فََمن شَاء فَلُْيْؤِمن "بمسؤولية وجوده واختيار منهج حياته وتحديد مصيره بنفسه 

ذاتهـا   ولكن ضبط تفاعالت عقول الناس وما ينتج عنها من عقل عام هـي ، ")7(َوَمن شَاء فَلَْيكْفُْر

  . الشورى

والتوحيد أساسه االعتراف بوجـود  ، ط كل هذه المفاهيم في مقصد أساسي هو التوحيدارتبا: رابعا

وعالقـة  ، وجود خالق يقتضـي وجـود مخلـوق   ، ")8(َوَما خَلَقْتُ الْجِنَّ َوالِْإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدونِ" خالق
                                                 

 . 99يونس، ) 1(
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قُْل آَمنتُ َو"المؤسسة على العدل مع كل خلقه  المخلوق بالخالق تقوم على التسليم بشرعته وشرعيته

ْعَمالُكُْم لَا ُحجَّةَ َبْينَنَـا  بَِما َأنَزَل اللَُّه ِمن ِكتَابٍ َوُأِمْرتُ ِلَأْعِدَل َبْينَكُُم اللَُّه َربُّنَا َوَربُّكُْم لَنَا َأْعَمالُنَا َولَكُْم َأ

بعضهم فتتحرك في إطار هذه الشرعية أما عالقة الخلق ب، ")1(َوَبْينَكُُم اللَُّه َيْجَمُع َبْينَنَا َوِإلَْيِه الَْمِصيُر

فيمـا هـو    وتنضبط بشورى الناس وإرادتهم" )2(َأالَ لَُه الُْحكُْم َوُهَو َأْسَرُع الَْحاِسبِيَن" فيما هو قطعي

  . ظني

بـين الـنص   ، في الخيال إنما هو تفاعل بين الوحي والحيـاة  حالمفهوم اإلسالمي ال يسب: خامسا

، ")3(َوِإذْ قَاَل َربَُّك ِللَْمالَِئكَِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرضِ خَِليفَةً"االستخالف  ويجسد ذلك إسالمياً، والواقع

ِإنَّا َعَرْضنَا الَْأَمانَةَ َعلَى " هي أمانة حملها اإلنسان اوإنم، واالستخالف ليس نيابة عن اهللا في أرضه

نََها َوَأشْفَقَْن ِمنَْها َوَحَملََها الِْإنَسـاُن ِإنَّـُه كَـاَن ظَلُوًمـا     السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َوالْجَِبالِ فََأَبْيَن َأن َيْحِملْ

  . ")4(َجُهولًا

ولكن ال يمكن ، ومجموع العقول هو السبيل الوحيد لتحقيق االستخالف، واألمانة هي العقل

وممارسـة  ؛ أن ينتقل االستخالف من الواقع النظري إلى اإلطار العملي إال بممارسـة الشـورى  

لآلراء دون طائل إنما البد من آلية تحدد وتضبط وهنـا   وال تقليباً أن تكون جدالً نورى ال يمكالش

َوكَذَِلَك َأْعثَْرنَا َعلَْيهِْم "مفهوم األكثرية كآلية حاسمة في تقرير المصير وإبراز القرار  يبرز إسالمياً

َرْيَب ِفيَها ِإذْ َيتَنَاَزُعوَن َبْينَُهْم َأْمَرُهْم فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيهِم ُبنَْيانًا  ِلَيْعلَُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعةَ لَا

  . ")5(رَّبُُّهْم َأْعلَُم بِهِْم قَاَل الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى َأْمرِِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيهِم مَّْسجًِدا

، ")6(َوِكتَابٍ مَّْسطُورٍ"ورد في قوله تعالى  المفاهيم اإلسالمية تعبر عن وحي مسطور مثلما: سادسا

ألنها تعبير عن مفاهيم شرعية ثابتة تستبطن في ذاتها ، وهذا يعني أن تلك المفاهيم مقصودة لذاتها

                                                 
 . 15الشورى، ) 1(

 . 62األنعام، ) 2(

 .30البقرة، )3(

 . 72األحزاب، ) 4(

 . 21الكهف، ) 5(
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من مكونات اللفظ أو المفهوم  أال يتجز تشكل جزءاً وحركة وعمالً وقيماً ومعانيها دالالت وأحكاماً

  . ")1(زَّلْنَا الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُوَنِإنَّا نَْحُن نَ" أو المصطلح

التفريط بهـا   زواإلمامة وما يقاس عليها ال يجو والبيعة والخالفةوعليه فمفاهيم الشورى 

فيجب أن يجري مراعاة آلية الوصل والفصل  وحتى إن جرى استخدام لفظ جديد إسالمياً، إسالمياً

مفهوم للمعنى دون تبديل أو تبديد لمصطلح إسالمية دون ضمن فلسفة مطابقة ال، ذكرهاالتي سبق 

  . )2(جوهرية دواعي

تعد المفاهيم األصلية األساس الذي يبنى عليه النموذج اإلسالمي حيال الحضارة ومفاهيمها : سابعا

وفـي موضـوعة الشـورى    ؛ )4(في عالم األفكارواألشياء واألشخاص، )3(ومستوياتها ومنتوجاتها

يم اإلسالمية تعد هذه المفاهيم ذات صلة عضوية بها ال يمكن فهم الشورى مـن  وغيرها من المفاه

  . شبكة فهم واحدة مترابطة كونها تشكل معاً، أو فهمها دون فهم الشورى، دونها

  نموذج للتأصيل

  . هو مقتضى الرسالة الذي تدور حوله وله الرسالة اإلسالمية: التوحيد .1

  . هو منهج وميزان الرسالة: العدل .2

  . هي مجال وتحرك آفاق فهم وتفاعالت الرسالة: حريةال .3

  . هي حافظ وضابط مجمل عالقات وتفاعالت قيم الرسالة: الشورى .4

إنما ينبغي أن تكـون فـي خـدمتها    ، فالشورى ال تنسف القيمة األولى أو الثانية أو الثالثة

ز ألكثرية الشـورى  وتحافظ عليها ألن المسلم ينطلق في شوريته من منطلق الحق وبالتالي ال يجو

أو ترضى أن يتولى ، أو تضع لنفسها قوانين ظالمة ألحد مسلم أو غير مسلم، أن تلغي هذه الحرية

                                                 
 . 9الحجر، ) 1(

دراسـة معرفيـة ونمـاذج    : مجلد بناء المفـاهيم  ،،ضرورة منهاجية: بناء المفاهيم اإلسالمية :سيف الدين ،عبد الفتاح)2(

المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي،   : القاهرة ،)محرران(، سيف الدين عبد الفتاح وعلي محمد 1، ج1، طتطبيقيـة 

 ).105 – 53(ص ص  ،1998

 . ، مرجع سابقضرورة منهاجية: سالميةبناء المفاهيم اإل: سيف الدين عبد الفتاح) 3(

 . 34 – 26مرجع سابق، ص ص  ،مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي: مشكالت الحضارة، ابن نبيمالك ) 4(
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ألن مجمل هذه القـيم  ، أمرها صاحب برنامج يعلن االنقالب على الحريات أو يلغي ذات الشورى

  . عني نسف لكليتهاأو االنقالب على أحدها ي، )التوحيد(مكونات أصلية مستمدة من أصل التكوين 
  

  

  لتأصيل الشورى من حيث مكونات القيم اإلسالمية نموذج .4شكل رقم 

  التوحيد: األولالباب 

 ويفسر ابن كثير هذه اآليـة ، ")1(َوِإلَُهكُْم ِإلٌَه َواِحٌد الَّ ِإلََه ِإالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم" قال تعالى

باإللهية وإنه ال شريك له وال عديل له بل هـو اهللا الواحـد األحـد الفـرد     تفرده بأنها داللة على 

لَْيَس كَِمثِْلِه شَـْيٌء  "والوحدة هنا هي االنفراد والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي ال مثيل ؛ الصمد

ي تعدديـة  قيمـة نافيـة أل  والتوحيد ؛ ")3(َولَْم َيكُن لَُّه كُفًُوا َأَحٌد"أو جزء له  ")2(َوُهَو السَِّميُع الَبِصيُر

  . ")4(لَْو كَاَن ِفيهَِما آِلَهةٌ ِإلَّا اللَُّه لَفََسَدتَا فَُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ الَْعْرشِ َعمَّا َيِصفُوَن"مرجعية 

                                                 
 . 163البقرة ) 1(

  : انظر ،11الشورى، ) 2(

 . 857مرجع سابق، ص  القرآن، ألفاظمفردات ، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد -

  : حول مصدر وحد المشتق من التوحيد ،4الص، اإلخ) 3(

 . 857مرجع سابق، ص  القرآن، ألفاظمفردات ، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد -
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بل والطغيـان  ، مع اإلنسان كشيء مطلق منزه عن الخطأ والنسيان لوبالتالي هي ال تتعام

، والطغيان تجاوز للحدود في المال أو في السلطان أو فـي العصـيان  ، ")1(ىكَلَّا ِإنَّ الِْإنَساَن لََيطْغَ"

وبالتالي هو منافي لمنهجية التوحيد القائمة على المطلق اإللهي والنسـبي  ، )2(والطاغية عظيم الظلم

وما يترتب عليهما بالتالي من ادعاء األلوهية ألحد أو ممارسة استبداد باسم التوريث أو ، اإلنساني

وقد ضرب القرآن الكثير من األمثلة مثل قوله تعـالى عـن فرعـون    ، ة أو العصبة أو المالالقو

، ")4(فََأمَّا ثَُموُد فَـُأْهِلكُوا بِالطَّاِغَيـةِ  " أو ربط هالك ثمود بطغيانه؛ ")3(اذَْهْب ِإلَى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَى"

  . دوالشورى هنا هي بالضبط بديل الطغيان واالستبداد وتجاوز الح

 منوعليه فالتوحيد منهجية ال تتم إال بالشورى ألنها السبيل الوحيد للوصول إلى عقل عام 

اللُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُواْ ُيخْـرُِجُهم مِّـَن   "واالقتراب من الرؤية اإلسالمية الصحيحة ، النسبي اإلنساني

ُهُم الطَّاغُوتُ ُيخْرُِجونَُهم مَِّن النُّورِ ِإلَى الظُّلَُمـاِت ُأْولَِئـَك   الظُّلَُماِت ِإلَى النُُّورِ َوالَِّذيَن كَفَُرواْ َأْوِلَيآُؤ

َوالَِّذيَن اْجتَنَُبوا الطَّاغُوتَ َأن َيْعُبُدوَها َوَأنَاُبوا ِإلَى "أو قوله تعالى ، ")5(َأْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدوَن

  . ")6(اللَِّه لَُهُم الُْبشَْرى فََبشِّْر ِعَباِد

  العدل: نيالباب الثا

أي ، ")7(َوِمن قَْومِ ُموَسى ُأمَّةٌ َيْهُدوَن بِالَْحقِّ َوبِـِه َيْعـِدلُونَ  " يقول الطبري في تفسيره آلية

الَْحْمـُد ِللّـِه   " وفسر الطبري، )8(وينصفون من أنفسهم فال يجورون، وبالحق يعطون ويأخذون

 أي ")9(َجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربِّهِم َيْعـِدلُونَ الَِّذي خَلَقَ السََّماَواِت َواَألْرَض َو

، ِفيـهِ َوَأمَّا ِفي الُْحكْم ِإذَا َأنَْصفْت . ِإذَا َساَوْيته بِِه ِعْدلًا، َعَدلْت َهذَا بَِهذَا، ِمْن ُمَساَواة الشَّْيء بِالشَّْيِء

                                                 
 . 6العلق، ) 1(

 . 559 -558، مرجع سابق، ص صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ) 2(

 17النازعات، ) 3(

 . 5الحاقة، ) 4(

 . 257البقرة، ) 5(

 . 17الزمر، ) 6(

 . 159األعراف، ) 7(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير الطبري :159األعراف، ) 8(

 . 1األنعام، ) 9(
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والباحث يميـل إلـى   ، "َيْعِدلُوَن" َوبِنَْحوِ الَِّذي قُلْنَا ِفي تَْأوِيل قَْوله. َعْدلًاِدل َعَدلْت ِفيِه َأْع: تَقُولفَِإنَّك 

أن  ىعن، "ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربِّهِم َيْعِدلُوَن" فان قيل، استقامة معنى العدل باإلنصاف في كل اآليات

  . ار لما اختاروا الظلم ألنفسهمنصف الكفّأاهللا 

ِإنَّ اللَّه َيْأُمُر بِالَْعْدلِ َواِإلْحَسانِ َوِإيتَاء ِذي الْقُْرَبى َوَينَْهى َعـنِ الْفَْحشَـاء   " تعالى وفي قوله

أورد القرطبي في تفسيره مقولة لعلي بن أبـي طالـب    ")1(َوالُْمنكَرِ َوالَْبغْيِ َيِعظُكُْم لََعلَّكُْم تَذَكَُّروَن

إن اهللا يأمر في هذا الكتـاب الـذي   بقوله  ي ففسر اآليةأماالطبر، )2(اإلنصافبالعدل يعرف فيها 

 وفي المعجم الوسيط ورد في تفسير العدل القول هو؛ )3(وهو اإلنصاف، أنزله إليك يا محمد بالعدل

  . ")4(إعطاء المرء ماله واخذماعليه"

بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب إن هذه اآلية إنما  مقالة لمحمدويورد ابن كثير 

ا لم يجر فإذا جار وكله إن اهللا مع الحاكم م" ت في األمراء يعني الحكام بين الناس وفي الحديثنزل

  . ")5(عدل يوم كعبادة أربعين سنة" األثروفي ؛ "إلى نفسه

وأمور الناس تستقيم فيه استقامة " فيقول عن العدل، ويورد ابن تيمية في مجموع الفتاوى

أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن ، تراك في أنواع اإلثمفي الدنيا مع العدل الذي فيه االش

وال يقـيم الظالمـة وإن   ؛ إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة: ولهذا قيل؛ لم تشترك في إثم

يفسر ابن و؛ ")6(تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم الدنيا" ويقال. . . كانت مسلمة

 بقولـه  "ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الـرحم " النبي صلى اهللا عليه وسلمتيمية قول 
                                                 

نسـبة   "الشجرة" وألف العز بن عبد السالم كتابا سماه ،ابن مسعود هذه اآلية أجمع آية في القرآن اعتبر ،90النحل، ) 1(

فخـر    موذهـب اإلمـا   "شجرة المعارف" وسماها السبكي في الطبقات ية ضم فيه جميع األحكام الشرعية،هذه اآل إلى

  : للتوسعأن القرآن كله تفسيرا لهذه اآلية؛  ىإل الرازي

المعهـد العـالمي للفكـر    : ، فرجينيـا 2، طحقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي: حقوق المواطنةراشد الغنوشي،  -

  .34 – 31ص ص  ،1993 لطه جابر علواني، المي، مقدمة الكتاباإلس

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :90النحل، ) 2(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري، :90النحل، ) 3(

 . 588 ص رجع سابق،م المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية، ) 4(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير ابن كثير :90النحل، ) 5(

 .al- islam(زاوية كتب ابن تيمية، موقع اإلسالم االليكتروني،  كتاب مجموع الفتاوى،أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، ) 6(

com(.  
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وذلك أن العـدل نظـام كـل    ، في اآلخرة له مرحوماً فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوراً"

فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في اآلخرة من خالق ومتى لـم تقـم   ؛ شيء

  . ")1(إن كان لصاحبها من اإليمان ما يجزى به في اآلخرةبعدل لم تقم و

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ كُونُواْ قَوَّاِميَن ِللّـِه  " إن ما أورده ابن تيمية هو قريب من قوله تعالى

َأقَْرُب ِللتَّقَْوى َواتَّقُواْ اللَّه ِإنَّ  لَى َأالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَوَعشَُهَداء بِالِْقْسِط َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم شَنَآُن قَْومٍ 

ألن  بالعـدل  "لُواْ ُهَو َأقَْرُب ِللتَّقْـَوى اْعِد"تعالى  قوله ويفسر الطبري، ")2(اللَّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن

ومن كان ، ومن كان هللا مطيعا كان ال شك من أهل التقوى، من كان عادال كان هللا بعدله مطيعا

  . )3(ومن كان هللا عاصيا كان بعيدا من تقواه،  عاصياجائرا كان هللا

اهللا "إن التفريق بين التقوى والعدل داللة على مقالة ابن تيمية الذي ذهب إلـى القـول   

فالدولـة  ، ")4(ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة وال ينصر الدولة الظالمة وإن كانـت مؤمنـة  

  . )5(المتحكمة في النفوس اإلنسانية بحكم العداوة مالمؤمنة قد تجور على أعدائها وال تنصفه

َوالَ َيْجـرَِمنَّكُْم  " قولـه ، "لُواْ ُهَو َأقَْرُب ِللتَّقَْوىاْعِد"ولذا كان التحذير القرآني قبل مقطع 

مقالة الدولة المؤمنة والكافرة ومعيـار العـدل    وقد أورد ابن تيمية، "لَى َأالَّ تَْعِدلُواَْعشَنَآُن قَْومٍ 

، أمور يفعلونها يجتلبون بهـا المصـلحة   واجتماع بني ادم على، د حديثه عن مدنية اإلنسانبع

                                                 
 . ، مرجع سابقىكتاب مجموع الفتاوأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، ) 1(

 . 8المائدة، ) 2(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري، :8المائدة، ) 3(

 ). al- islam. com(زاوية كتب ابن تيمية، موقع اإلسالم االليكتروني،  الحسبة، كتاب، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ) 4(

واهللا مـا  : اليهـودي فقـال  يهودي، ن النبي صلى اهللا عليه وسلم وطرحه على كان رجل سرق درعا من حديد في زما) 5(

يـا  : ويقولـون وكان للرجل الذي سرق جيران يبرئونه ويطرحونه على اليهودي ! ولكن طرحت علي القاسم، سرقتها يا أبا 

القـول،  ى اهللا عليه وسلم ببعض حتى مال عليه النبي صل: قال! إن هذا اليهودي الخبيث يكفر باهللا وبما جئت به اهللا، رسول 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهللا وال تكن للخـائنين خصـيما   " :ذلك، فقالفعاتبه اهللا عز وجل في 

  ". فر اهللاواستغ

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري، :105النساء،  -
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يطيعـون  ؛ جميع بني آدم ال بد لهم من طاعة آمر وناهف، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة

  . )1(مصيبين تارة ومخطئين؛ ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم

من منظور المدنيـة والتداوليـة أي    "للدولة العادلة"ك تعريفه كأن ابن تيمية يورد بذلو

وعادلة ثانيا بجلبها ما ينفع صالح أمتها وبتعاملها مع مواطنيهـا ومـع   ؛ أنها منظمة باجتماعها

أعدائها بمنطق أعطهم مالهم وخذ ما عليهم أي بمقتضى ما لهم من حقوق ومـا علـيهم مـن    

الن معنى العـدل  ، بت من التقوى وان لم تكن مؤمنةفان فعلت استحقت النصر واقتر، واجبات

أكـانوا أصـدقاء أم   ، له إن لم يتحقق في كل األحوال والظروف ففي حياة الناس واقعاً ةال قيم

  . أعداء

في عالقتك مع ربك بـأداء   فالتقوى أن تكون عادالً، قامتهوهذا ما يتطلب جد وجلد إل

َيا َأيَُّهـا  " وقد أورد الطبري في تفسيره ألية، اعباداته وعمارة أرضه وقضاء صالح خلقه جميع

 قولـه فيعن ابن عباس  مقولة ")2(الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ اللَّه َحقَّ تُقَاِتِه َوالَ تَُموتُنَّ ِإالَّ َوَأنتُم مُّْسِلُموَن

، هللا لومة الئموال يأخذهم في ا، أن يجاهدوا في سبيل اهللا حق جهادهأي ، "اتقوا اهللا حق تقاته" تعالى

ولما كانت التقوى التامة هـي النمـوذج   ، )3(ويقوموا هللا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم

المطلق الذي يسعى إليه اإلنسان النسبي لم يكن اقل من اإلنسان بذل الجهد في معرفة صـالح  

في معنى آخـر  . ")4(َما اْستَطَْعتُْمفَاتَّقُوا اللََّه "بدليل قوله تعالى في التغابن ، الناس والعدل بينهم

إلى أن الدولـة  ، أشار علوني في تقديمه لكتاب الغنوشي حول المواطنة؛ لعدالة الدولة المطلوب

 المسـلمة  )5(في البناء النظري اإلسالمي تحاول العمل على توازن بـين توجهـات األكثريـة   

                                                 
 . مرجع سابق) 1(

 . 102ل عمران، آ) 2(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير الطبري :102آل عمران، ) 3(

 . 16التغابن، ) 4(

  . تعني نسبة نصف األصوات بزيادة واحد: األكثرية) 5(

دار العربيـة  ال: ، بيروت1، ترجمة سمير الجبيلي، طالمعجم الحديث للتحليل السياسيدوارد، إليستر إجيفري روبرتس و -

  .316ص ، 1999للموسوعات، 
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نـوع فـي إطـار    والمحافظة على خصوصيات اآلخرين بحيث تتحول إلى مصـدر قـوة وت  

  . )1(المجموع

وعليه فليس لألكثرية الحق بأن تمحق األقلية وفي ذات الوقت ليس لألقليـة أن تعمـل   

وعليـه  ، على إثبات خصوصيتها من خالل االنتقاص من حقوق األكثرية أو تدمير خصائصها

يكـون  فالمقصود بالتوازن إسالميا هو االعتراف بالخصوصيات والمزايا لسائر المنتمين بحيث 

لمصلحة الكيان الجماعي بعكس التوازنات والتنوعات القائمـة فـي    التنوع داخله تنوعا إيجابياً

  . )2(والقوة المجتمع الغربي القائمة على حسابات المصالح والنفوذ

، العـام وهذا يضيف عندنا معنى متفرعا عن العدل بالتوازن وبمـا يجعلـه للصـالح    

ا إلى القول أن تحقيق الشورى في حياة المسـلمين هـي   وهذا يؤدي بن، الشورى والتوازن هي

  . العامتحقيق لذلك العدل في كل األبعاد وتحديدا في البعد السياسي 

  الحرية: ثالثالباب ال

يؤكد القرآن في أكثر من موضع على وحدانية الخالق والصلة المباشرة ما بين المخلـوق  

 َيا َصاِحَبيِ السِّْجنِ َأَأْرَباٌب مُّتَفَرِّقُوَن خَْيـٌر َأمِ " ىوالخالق دون وسائط أو تعدد ومثال ذلك قوله تعال

َأَجَعَل الْآِلَهةَ ِإلًَها َواِحـًدا ِإنَّ َهـذَا لَشَـْيٌء    " أو قوله تعالى على لسان المنكرين، "اللُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر

نحو المطلق وكلما زاد فيها  وبوحدانية الخالق تكون الحرية مطلقة ألنها سعي ال ينقطع، ")3(ُعَجاٌب

فـي   صـاعداً  من كل مخلوق في الطبيعة وخطى إخالص المسلم في عبوديته لخالقه ازداد تحرراً

الَّـِذي  " ومثال ذلك قوله تعالى، وعندها يصبح الناس جميعا متساوين، )4(درجات الكمال اإلنساني

  . ")5(خَلَقَ فََسوَّى

                                                 
  .15 -14علواني، ص ل الكتابمقدمة ، حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي: راشد الغنوشي، حقوق المواطنة) 1(

 . 16 -15ص ، مرجع سابق، ص حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي: راشد الغنوشي، حقوق المواطنة)2(

 . 5مرجع سابق، ص) 3(

محاضـرة حـول   : والتوزيعالدار السعودية للنشر : ، الرياض1، طوالوحدة في النظام اإلسالمي الحريةحسن الترابي،  )4(

  .5 -1ص ص  ،1987اتحاد طالب جامعة الخرطوم،: الحرية والوحدة، الخرطوم

 . 2األعلى، ) 5(
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مَّا خَلْقُكُْم َولَـا َبْعـثُكُْم ِإلَّـا    " لمنتهى كما يقول تعالىولكن إن كانوا متساويين في المبتدأ وا

بـدليل   واألفهام أيضـا فهذا ال يعني أنهم متساويين باألعمال  ")1(كَنَفْسٍ َواِحَدٍة ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر

نسان لعقل يفكر ويتفكر فيه الن امتالك اإل، ")2(َوَما َأكْثَُر النَّاسِ َولَْو َحَرْصتَ بُِمْؤِمِنيَن" ني آخرآقر

َوقُلِ الَْحـقُّ  "يقتضي أن يقوم اإلنسان بمسؤولية وجوده واختيار منهج حياته وتحديد مصيره بنفسه 

كـالعين التـي    فطرية لحرية وهذا يؤسس إسالمياً، ")3(ِمن رَّبِّكُْم فََمن شَاء فَلُْيْؤِمن َوَمن شَاء فَلَْيكْفُْر

وبهذا المعنـى تحـدث   ، )4(ألحد أن يصادرها أو يمنعها كال يمل والتي، تبصر واألذن التي تسمع

متى استعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم     " الخليفة المسلم الثاني عمر بن الخطاب عندما قال

  . ")5(أحرارا

ختيار ووحدانية الخـالق ارتـبط قرآنيـا    إن االعتراف بهذا الواقع والتأكيد على حرية اإل

الَ ِإكَْراَه ِفي الدِّينِ قَد تََّبيََّن الرُّشُْد ِمَن الْغَيِّ فََمـْن  " بدليل قوله تعالى، ة الطغاةبالتنديد الشديد لظاهر

  . ")6(ِليٌمَيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمن بِاللِّه فَقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقََى الَ انِفَصاَم لََها َواللُّه َسِميٌع َع

كونها حرية تقـوم علـى   ، حرية في اإلسالم جوهر وليس فقط مظهرال كل ذلك يبرز أن

َوَما َيتَّبُِع َأكْثَـُرُهْم  " ين والتعقل بدليل التشديد القرآني عن نهيه عن إتباع الهوى والظنّبالوعي والت

  ")7(لُوَنِإالَّ ظَنًّا َإنَّ الظَّنَّ الَ ُيغِْني ِمَن الَْحقِّ شَْيًئا ِإنَّ اللَّه َعلَيٌم بَِما َيفَْع

الغربية المحصورة في إطالق حاجـات الغرائـز والمسـابقات     )8(وهذا بعكس التحررية

  . دون تأكيدها على ما يسبقها من تكوين وفهم وتحقق وهدى، االنتخابية

                                                 
 . 28لقمان، ) 1(

 . 103يوسف، ) 2(

 . 29الكهف، ) 3(

 . 68مرجع سابق، ص  الم واالستبداد السياسي،اإلسمحمد الغزالي، ) 4(

المعهـد العـالمي للفكـر    : ، فيرجينيـا 1، طدور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسـلمين عبد المجيد النجار، ) 5(

  .9ص  ،1992اإلسالمي،

 . 256البقرة، ) 6(

 . 36يونس، ) 7(

 . مرجع سابق اإلسالم والديموقراطية،اسم، عبد الستار ق: انظر هذا التفريق بين الحرية والتحررية) 8(
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وعليه فتأسيس الحرية على الوعي فيه تأكيد لطبيعة اإلنسان الخلقية وخياراتـه العقالنيـة   

ة أو تعد على الحقوق الجماعية وبما يؤدي لشورى تجمع كل هذه وطموحاته الفردية دون مصادر

  . )1(الطموحات والحريات في صالح واحد

، فما دام العقل إحدى مقاصد اإلسـالم  )2(وهذا يلتقي مع مقاصد الشريعة اإلسالمية الخمسة

 لعقـل فالحرية الزمـة حفـظ ا   إذاً، ال يأتي إال من خالل تعليم وحرية فكر وتعبير وما دام حفظه

وبالحفـاظ  ، وبحفظ هذه الخمسة يحفظ اإلنسـان ، وبحفظ العقل يحفظ الدين والنفس والنسل والمال

  . )3(على العقول العامة بشورى المسلمين تحفظ األمة ويحفظ اإلسالم

  اإلجماع والجماعة: رابعالباب ال

  مفاهيم اإلجماع والجماعة: المطلب األول

َوُجِمـَع الشَّـْمُس   " مثال ذلك قوله تعالى)4(عضالجمع هو ضم الشيء بتقريب بعضه من ب

َوتََركْنَا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ َيُمـوُج ِفـي   "وقوله ، ")6(ِإنَّ َعلَْينَا َجْمَعُه َوقُْرآنَُه" لوقوله عز وج؛ ")5(َوالْقََمُر

 لـه مثـل قو  )8(اعةويقال للمجموع جمع وجميع وجم، ")7(َبْعضٍ َونُِفخَ ِفي الصُّورِ فََجَمْعنَاُهْم َجْمًعا

َولَقَْد َعفَا اللُّه ِإنَّ الَِّذيَن تََولَّْواْ ِمنكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعانِ ِإنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيطَاُن بَِبْعضِ َما كََسُبواْ "تعالى 

                                                 
 . ، مرجع سابقاإلسالم والديموقراطيةعبد الستار قاسم، : انظر هذا التفريق بين الحرية والتحررية) 1(

   .)المالالدين، النفس، العقل، النسل، (هي ) 2(

 . 431، مرجع سابق، صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  

  : للتوسع) 3(

 . مرجع سابق، الموافقات في أصول الشريعة، اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمدو اب، الشاطبي -

 . مرجع سابقالمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، يوسف العالم،  -

 . 202 -201مرجع سابق، ص ص القرآن،  ألفاظمفردات ، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد) 4(

 . 9القيامة، ) 5(

 . 17القيامة، ) 6(

 . 99الكهف، ) 7(

 . مرجع سابقالقرآن،  ألفاظمفردات ، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد) 8(
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الَِّذيَن آَمنُوا ِإذَا نُوِدي ِللصَّـلَاِة  َيا َأيَُّها " )2(ويقال الجمعة الجتماع الناس، ")1(َعنُْهْم ِإنَّ اللَّه غَفُوٌر َحِليم

  . ")3(ِمن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَُروا الَْبْيَع ذَِلكُْم خَْيٌر لَّكُْم ِإن كُنتُْم تَْعلَُموَن

من الناس يجمعهـا   هي طائفةأما الجماعة فهي العدد الكثير من الناس والشجر والنبات أو 

 ")5(َوَجَمَع فََأْوَعى"والدليل على أن الجماعة لها بعد فطري في التجمع قوله تعالى ، )4(واحدغرض 

  . )6(دليل على إن اإلنسان اجتماعي وجماعي بطبعه

جمع المال بعضه على بعـض   أشاروا إلى معنى أوعى داللة على )7(ورغم أن المفسرين

ِلنَْجَعلََها "مثال ذلك قوله تعالى ، إلى معنى تدبيريإال أنفي ذلك إشارة ، فأوعاه أي منع حق اهللا منه

أي وتفهم هذه النعمة وتـذكرها أذن  والمراد كما يقول ابن كثير ، ")8(لَكُْم تَذِْكَرةً َوتَِعَيَها ُأذٌُن َواِعَيةٌ

سمعتها أذن ووعت أي من له سمع صحيح وعقل أي  "وتعيها أذن واعية" الضحاكويقول ، واعية

  . )9(في كل من فهم ووعى رجيح وهذا عام

فََأْجِمُعواْ َأْمَركُْم َوشَُركَاءكُْم ثُمَّ الَ َيكُْن َأْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُـمَّ  "ويتعاضد مع ذلك قوله تعالى 

ـ " ")10(اقُْضواْ ِإلَيَّ َوالَ تُنِظُرونِ أي ، ")11(نِ اْسـتَْعلَى فََأْجِمُعوا كَْيَدكُْم ثُمَّ اْئتُوا َصفًّا َوقَْد َأفْلََح الَْيْوَم َم

جميعمـا   فاإلجماع هو اتفاق جملة وليس شرطاً، )12(بالتدبير والفكرة والعدد اجتمعت آرائهم عليه

  . )13(أهل الحل والعقد يطلق عليه إسالمياً

                                                 
 . 155آل عمران، ) 1(

 . مرجع سابقالقرآن،  ألفاظمفردات ، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد) 2(

 . 9الجمعة، ) 3(

 . 135ص  مرجع سابق، ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ) 4(

 . 18المعارج، ) 5(

 . 44 - 41ص ص مقدمة ابن خلدون،  ،عبد الرحمن الحضرمي، ابن خلدون) 6(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  :والجاللين ،والقرطبي ،وابن كثير تفاسير الطبري،، 18المعارج، ) 7(

 . 12الحاقة، ) 8(

  .)al- islam. com(اإلسالم االليكتروني، ، موقع تفسير ابن كثير :12الحاقة، ) 9(

 . 71يونس، ) 10(

 . 64طه، ) 11(

 . 201مرجع سابق، ص القرآن،  ألفاظمفردات ، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد) 12(

 . 37مرجع سابق، صمعجم مصطلحات أصول الفقه، قطب سانو، ) 13(
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بالعموم يؤكد اإلسالم دائما على بعد العدل دون اعتبار بقلة أو كثـرة أو حتـى بالنـاس    

َوقَاَل ُموَسى ِإن تَكْفُُرواْ َأنتُْم َوَمن ِفي اَألْرضِ َجِميًعا فَـِإنَّ اللّـَه   " لىوداللة ذلك قوله تعا، أجمعين

قـال   وما فيها فسخر لهم األرض ولكن اهللا عدل بينهم جميعا الكافر والمؤمن أيضا، ")1(لَغَِنيٌّ َحِميٌد

، ")2(ا مِّنُْه ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت لَّقَْومٍ َيتَفَكَُّروَنَوَسخََّر لَكُم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َجِميًع"تعالى 

َولَْو شَاء َربَُّك آلَمَن " قال تعالى منطق التسلط واإلكراه ثم أعطى للجميع مسئولية اختيارهم رافضاً

  . ")3(َمن ِفي اَألْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا َأفََأنتَ تُكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُونُواْ ُمْؤِمِنيَن

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُـواْ  "ولكن عندما يتعلق األمر بالمؤمنين فانه يحثهم جميعا على النفير مثال 

 قول الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   ويعزز ذلك، ")4(خُذُواْ ِحذَْركُْم فَانِفُرواْ ثَُباٍت َأوِ انِفُرواْ َجِميًعا

والنفيـر   ")5(ِة َوِإيَّاكُْم َوالْفُْرقَةَ َأيَُّها النَّاُس َعلَْيكُْم بِالَْجَماَعِة َوِإيَّاكُْم َوالْفُْرقَةَ َأيَُّها النَّاُس َعلَْيكُْم بِالَْجَماَع"

فإنهـا أدعـى   ، )7(ولما كانت الحرب هي األشد على النفس )6(هو إسراع في التلبية لواقعة الحرب

حرص اإلسالمي كما يتبدى هـو النفيـر   ولذا فال، لقياس رضا الناس عنها وانعقاد النية والفعل لها

فَما َرَأى الُْمْسـِلُموَن  " عليه وسلم كما هي الرؤية الجماعية مثلما ورد في قوله صلى اهللا، الجماعي

    . ")8(َحَسناً فَُهَو ِعنَْد اللَِّه َحَسٌن َوَما َرَأْوا َسيِّئاً فَُهَو ِعنَْد اللَِّه َسيٌِّئ

 )10(ونفوس متفاوتـة )9(وما يميزها من أفهام متشاكلة سانيةاإلنلطبيعة النفوس  ولكن نظراً 

المؤمنين به على الكثرة  فان اإلسالم يحرض، يتعذر بواسطتها تحقق اإلجماع التام للرضا والنفرة

                                                 
 . 8إبراهيم، ) 1(

 . 13الجاثية، ) 2(

 . 99يونس، ) 3(

 . 71النساء، ) 4(

  قَاَل ِإْسَحاقُت ثَالَثَ ِمَرا) 5(

  .)alazhr. org(، أحمد اإلمام مسند بكتاالحديث الشريف،  ةموسوعة األزهر االليكتروني، زاوي -

 . 939مرجع سابق، ص، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية) 6(

َعَسى َأن تَكَْرُهواْ شَْيًئا َوُهَو خَْيٌر لَّكُْم َوَعَسى َأن تُِحبُّواْ شَْيًئا َوُهَو شَرٌّ لَّكُْم َواللّـُه َيْعلَـُم   كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَاُل َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم َو") 7(

 . 216البقرة، " تَْعلَُموَنَوَأنتُْم الَ 

  .)alazhr. org(، أحمدمسند اإلمام موسوعة األزهر االليكتروني، زاوية الحديث، ) 8(

 . 84اإلسراء، : "َيْعَمُل َعلَى شَاِكلَِتِه فََربُّكُْم َأْعلَُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى َسبِيالً قُْل كُلٌّ) 9(

 . 8 -7الشمس،  : "فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَقَْواَها َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها) 10(
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كُـن  َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َحرِّضِ الُْمْؤِمِنيَن َعلَى الِْقتَـالِ ِإن يَ " إياهم انه كلما زاد العدد زادت الغلبة مذكراً

 بَِأنَُّهْم قَـْوٌم الَّ  مِّنكُْم ِعشُْروَن َصابُِروَن َيغِْلُبواْ ِمَئتَْينِ َوِإن َيكُن مِّنكُم مَِّئةٌ َيغِْلُبواْ َألْفًا مَِّن الَِّذيَن كَفَُرواْ

 وهذا يتوافق مع الحث اإلسالمي األقرب للتوافق والتكثير في الحرب كما في السياسة، ")1(َيفْقَُهوَن

 ")2(عليكم بالسـواداألعظم " قوله عليه الصالة والسالم قوله صلى اهللا عليه وسلم ويؤيد ذلك كما في

  . ")3(الشيطان مع الواحد وهو عن االثنين أبعد" أو قوله

، كلما زاد كلما كان أفضل، وبذلك يكون مفهوم الجماعة واإلجماع هو األقرب إلى األكثر

َيِحلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلمٍ َيشَْهُد َأْن  لَا" لى اهللا عليه وسلمويمكن عندها أن نفهم ونوظف قول الرسول ص

َمارِقُ ِمـْن الـدِّينِ   لَا ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َوَأنِّى َرُسوُل اللَِّه ِإلَّا بِِإْحَدى ثَلَاٍث النَّفُْس بِالنَّفْسِ َوالثَّيُِّب الزَّاِنى َوالْ

 َما ِمْن ثَالَثٍَة في قَْرَيٍة َوالَ َبـْدوٍ الَ تُقَـاُم ِفـيهِمُ   "اهللا عليه وسلم وقوله صلى ، ")4( التَّارُِك ِللَْجَماَعِة

  . ")5(بِالَْجَماَعِة فَِإنََّما َيْأكُُل الذِّْئُب الْقَاِصَيةَ الصَّالَةُ ِإالَّ قَِد اْستَْحَوذَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَاُن فََعلَْيَك

  موقع الشورى منها أو فيها: المطلب الثاني

فدور ، ومساحة القطعيات قليلة، الن مساحة الظنيات واسعة وكبيرة اإلسالم ونظراً في

الـذي   "اإلجماع" األمة في تقرير معظم شؤونها كبير ويقع هذا الدور في ما أطلق عليه إسالمياً

                                                 
 . 65األنفال، ) 1(

َمْن لَْم َيشْـكُرِ  « َعلَى َهِذِه اَألْعَواِد َأْو َعلَى َهذَا الِْمنَْبرِ  -وسلم صلى اهللا عليه -ورد الحديث ما نصه قالَ ُسوُل اللَِّه وقد ) 2(

ـ الْقَِليَل لَْم َيشْكُرِ الْكَِثيَر َوَمْن لَْم َيشْكُرِ النَّاَس لَْم َيشْكُرِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوالتََّحدُّثُ بِِنْعَم ةُ َرْحَمـةٌ  ِة اللَِّه شُكٌْر َوتَْركَُها كُفٌْر َوالَْجَماَع

َهـِذِه  َأُبو إمامة قَاَل فَقَاَل َرُجٌل َما السََّواُد اَألْعظَُم فَنَاَدى . قَاَل فَقَاَل َأُبو إمامة الَْباِهِلىُّ َعلَْيكُْم بِالسََّواِد اَألْعظَمِ. »َوالْفُْرقَةُ َعذَاٌب 

   .)ِه َما ُحمَِّل َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلْتُْمفَِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْي(اآلَيةُ التي في ُسوَرِة النُّورِ 

  .)alazhr. org(، مسند أحمدموسوعة األزهر االليكتروني، الحديث الشريف،  - 

 -قَامِ َرُسولِ اللَّـِه  النَّاُس ِإنِّى قُْمتُ ِفيكُْم كََم وقد ورد الحديث ما نصه عن اْبنِ ُعَمَر قَاَل خَطََبنَا ُعَمُر بِالَْجابَِيِة فَقَاَل َيا َأيَُّها) 3(

 الَِّذيَن َيلُونَُهْم ثُمَّ َيفْشُو الْكَِذُب َحتَّى َيْحِلفَ الرَُّجُل َوالَ ُأوِصيكُْم بَِأْصَحابِى ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ثُمَّ« ِفينَا فَقَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم

بِالَْجَماَعِة َوِإيَّاكُْم َوالْفُْرقَـةَ فَـِإنَّ    َرُجٌل بِاْمَرَأٍة ِإالَّ كَاَن ثَاِلثَُهَما الشَّْيطَاُن َعلَْيكُْم الَ َيخْلَُونَّ ُيْستَْحلَفُ َوَيشَْهَد الشَّاِهُد َوالَ ُيْستَشَْهُد َأالَ

فَذَِلَك الُْمْؤِمُن  َعةَ َمْن َسرَّتُْه َحَسنَتُُه َوَساَءتُْه َسيَِّئتُُهفَلَْيلَْزمِ الَْجَما َوُهَو ِمَن اِالثْنَْينِ َأْبَعُد َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحةَ الَْجنَِّة الشَّْيطَاَن َمَع الَْواِحِد

ُسوقَةَ َوقَْد ُروَِى َهـذَا   ِمْن َهذَا الَْوْجِه َوقَْد َرَواُه اْبُن الُْمَباَرِك َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قَاَل َأُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح غَرِيٌب. »

  . صلى اهللا عليه وسلم -النبي  ْيرِ َوْجٍه َعْن ُعَمَر َعنِالَْحِديثُ ِمْن غَ

  .)alazhr. org(سنن الترمذي، الحديث الشريف،  ةموسوعة األزهر االليكتروني، زاوي  -

  .)alazhr. org(كتاب صحيح البخاري في فتح الباري، موسوعة األزهر االليكتروني، زاوية شرح الحديث، ) 4(

  .)alazhr. org(، سنن أبى داودليكتروني، الحديث الشريف، موسوعة األزهر اال) 5(
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والذي أصبح ذا أهمية بالغة في تقرير مصير المسلمين ، يعد المصدر الثالث بعد القرآن والسنة

وقد تعددت رؤى المذاهب والعلماء المسلمين بأصحاب ، ة من مراحل زمانهم ومكانهمفي مرحل

فمنهم من قال أنهم الصحابة أوهم عترة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وآل بيتـه  ، حق اإلجماع

وآخرون قـالوا هـم   ، ال يخالفه احد وبعضهم اعتبره اتفاقاً، وآخرون قالوا أهل المدينة، وأهله

وآخرون قالوا الخـواص والعـوام   ، )1(االجتهاد وسّماهم البعض أهل الحل والعقدأهل العدالة و

  . )2(معا

هـل  ، ؟)4(وهل هو اتفاق أم عزم، )3(أم مجازياً واختلف العلماء في كون اإلجماع فعلياً

  . )5( ظني أم قطعي ؟ وهل ينعقد اإلجماع لكثرة مع مخالفة قلة ؟هو 

   :والرأي المختار عند الباحث ما يلي

اآلمدى اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى اهللا عليـه  اإلجماع هو ما قال عنه : أوال

وإذا ما قلنا أن أهل الحل والعقد هم ، )6(عصر من األعصار على حكم واقعة من الوقائع فيوسلم 

الحـل  الن أهل ، جمعنا في القول انه اتفاق الخواص والعوام، من جاؤوا برضا الناس ومشورتهم

  . والعقد هم من نابوا عنهم

                                                 
المعهد العـالمي للفكـر   : ، القاهرة1، طدور أهل الحل والعقد في النموذج اإلسالمي لنظام الحكمفوزي خليل، : للتوسع) 1(

 . 1996اإلسالمي، 

  .)alazhr. org(، زاوية الفقه، موقع األزهر االليكترونيحث اإلجماع، ب) 2(

اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينـه   ستعمالإستعمال الحقيقي هو ويقسم االستعمال إلى حقيقي ومجازي، فاإل) 3(

  ". المعنى الحقيقي" أسموبين اللفظ عالقة لغوية بسبب الوضع، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له 

ه ولكنه يشابه ببعض االعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ اللفظ في معنى آخر لم يوضع ل استعمالستعمال المجازي هو واإل

يشابه البحر من الماء في الغزارة والسـعة، ويطلـق علـى     ألنهزير علمه غفي العالم ال "البحر" له، ومثاله أن تستعمل كلمة

ة ثانوية ناتجـة عـن   وتعتبر عالقة اللفظ بالمعنى المجازى عالق "المعني المجازي" اسمالمعنى المشابه للمعنى الموضوع له 

  . تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي ألنها، الموضوع لهبالمعنى  األوليةعالقاته اللغوية 

 . 241 -231ص ص دون تاريخ، دار الكتب العلمية، : ، بيروتجواهر البالغةاحمد الهاشمي،  -

َرْحَمٍة مَِّن اللِّه ِلنتَ لَُهْم َولَْو كُنتَ فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك  فَبَِما"ى قوله تعال لوالعزم إرادة بعد الشورى، بدلي) 4(

  .)159عمران، آل " ( الُْمتََوكِِّليَنفَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَِإذَا َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَى اللِّه ِإنَّ اللَّه ُيِحبُّ

   .)alazhr. Org(، موسوعة الفقه، موقع األزهر االليكتروني، بحث اإلجماع )5(

 . 21 -20، مرجع سابق، ص ص المصطلحات السياسية في اإلسالمحسن الترابي،  -

  .)alazhr. Org(، موسوعة الفقه، موقع األزهر االليكتروني، بحث اإلجماع )6(
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ولذا اعتبر عالل الفاسي اإلجماع هو اتفاق هيئة الشورى لتقليب األمور في مسألة ما فإذا 

أي هو العزم واإلجماع المجازي ، )1(ما اتفقوا على أمر ما أو حكم ما وقع اإلجماع ووجب إتباعه

َوالَّـِذيَن  " فقوله تعـالى ، آيات الشورىأما دالئل ذلك في القرآن ومن ، احد هوليس اتفاق ال يخالف

  . ")2(اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن

مثل البشـرى  ، شاورتهوالشورى مصدر ؛ األمورأي يتشاورون في رها القرطبي وقد فّس

قبل قدوم النبي صلى اهللا عليه وسلم إلـيهم إذا أرادوا أمـرا    )3(صارفكانت األن، ونحوهوالذكرى 

نقيادهم إلى الرأي في أمـورهم متفقـون ال   إل، فمدحهم اهللا تعالى به، تشاوروا فيه ثم عملوا عليه

  . فمدحوا باتفاق كلمتهم، يختلفون

عليـه   فإن النبي صلى اهللا، هو الخالفةما تشاور فيه الصحابة  وأضاف القرطبي أن أول

وقال عمر رضـي اهللا  . بيانهوسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر واألنصار ما سبق 

نرضى لدنيانا من رضيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لديننا وتشاوروا في أهـل الـردة   : عنه

هم ومـا  فبعد االستجابة لـرب ، وتبين اآلية أيضا موقع اإلجماع، )4(قتالهمستقر رأي أبي بكرعلى أف

                                                 
 . 1963، 80مكتبة الوحدة العربية، ص : ، الدار البيضاء1طالشريعة اإلسالمية ومكارمها،  مقاصدعالل الفاسي، ) 1(

 . 38الشورى، ) 2(

جمع ناصر على غير قياس في جمع فاعل ولكن على تقدير حذف األلف من ناصر ألنها زائدة فاالسم على : واألنصار) 3(

 -وذكر قـول النبـي   . وأشهادفي نحوه صاحب وأصحاب وشاهد  ثالثي والثالثي يجمع على أفعال وقد قالوا: حذفهاتقدير 

أي من حلفائهم والمولى يجمع الحليف وابن العم والمعتـق   ؟"أمن موالي يهود أنتم: األنصارللنفر من  -صلى اهللا عليه وسلم 

ولـم يكـن   . معناهوالمعتق ألنه مفعل من الوالية وجاء على وزن مفعل ألنه مفزع وملجأ لوليه فجاء على وزن ما هو في 

الريح البـاردة وقـال   : والخزرج، والخزرجاألنصار اسما لهم في الجاهلية حتى سماهم اهللا به في اإلسالم وهم بنو األوس 

تيمي وهو من بـاب رومـي   : جمعبعضهم وهي الجنوب خاصة ودخول األلف والالم في األوس على حد دخولها في التيم 

ومثل هذا إذا كان علما ال يدخله األلف والالم أال ترى أن كل أوس في العرب غير  وروم ألن األوس هي العطية أو العوض

يا ليت شعري عنه واألمـر   فإنه بغير ألف والم كأوس بن حارثة الطائي وغيره وكذلك أوس وأويس الذئب قال الراجزهذا، 

ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالَْأنَْصارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِِإْحَسانٍ َرِضَي اللَُّه  َوالسَّابِقُوَن الَْأوَّلُوَن" بالغنم، قال تعالى لويسما فعل اليوم  ...عمم

   .)8الحشر، ( "الَْعِظيُمَعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجرِي تَْحتََها الَْأنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ذَِلَك الْفَْوُز 

، زاوية السيرة النبوية، موقع اإلسـالم  ، كتاب الروض األنفاهللاأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد لسهلي، ا: بحث األنصـار  -

  .)al- islam. com(االليكتروني، 

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي،  :38سورة الشورى، ) 4(
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يأتي اسـتحقاقهم لشـورى تقـرر    ، ثم صالح أحوالهم فإقامة صالتهم )1(فيها من طاعة لرسولهم

  . شؤونهم يتفقون في رأيهم وينفقون من أموالهم

فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اللِّه ِلنتَ لَُهْم َولَْو كُنـتَ فَظًّـا غَِلـيظَ الْقَلْـبِ     " في اآلية الثانية قوله تعالى

ْن َحْوِلَك فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَِإذَا َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَى اللّـِه ِإنَّ  الَنفَضُّواْ ِم

على جواز االجتهاد في األمور  داللة القرطبي في تفسيره لهذه اآلية رىي، ")2(اللَّه ُيِحبُّ الُْمتََوكِِّليَن

الحسن البصـري والضـحاك   وينقل القرطبي في تفسيره عن ؛ لوحيواألخذ بالظنون مع إمكان ا

وإنمـا أراد  ، ما أمر اهللا تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم: قولهما في محضر هذه اآلية

وينقل ابن كثير في معـرض  ؛ )3(ولتقتدي به أمته من بعده، أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العـزم ؟ فقـال   : الب قالعن علي بن أبي طهذه اآلية 

ـ ولعل في ذلك داللة على أن اخذ الشورى ليس فقـط لتطي  ")4(أتباعهممشاورة أهل الرأي ثم  ب ي

  . )5(النفوس دون األخذ به

فيما رواه علي بـن أبـي   ، أما دليل اإلجماع من السنة النبوية فقوله صلى اهللا عليه وسلم

األمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قران ولم يسمع منك فيـه  : قلت يا رسول اهللا: قالطالب عنه 

                                                 
من أطـاعني فقـد أطـاع اهللا ومـن     " لى اهللا عليه وسلم أنه قالعن أبي هريرة عن رسول اهللا ص الحديث الشريف من) 1(

فهذه أوامر بطاعة العلماء واألمـراء  ؛ "أطاعني ومن عصا أميري فقد عصاني عصاني فقد عصا اهللا ومن أطاع أميري فقد

  . يما أمروكمأي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأولي األمر منكم أي ف "أطيعوا اهللا" ولهذا قال تعالى

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني، القرطبي، تفسير  :59النساء،  -

 . 159 ،عمرانآل ) 2(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :159 ،آل عمران) 3(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير ابن كثير،  :159 ،آل عمران) 4(

ذلك في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو، وتطييبا لنفوسهم، ورفعا ألقدارهم، وتألفا على دينهم، وإن كـان  : فقالت طائفة) 5(

والبكـر  (هو كقولـه  : الشافعيال قروي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي، . اهللا تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه

: علـيهم كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في األمر شق : والربيعوقال مقاتل وقتادة . واجبال أنه ;  تطيبا لقلبها) تستأمر

فإذا . لنفوسهموأطيب ألضغانهم، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب : األمرنبيه عليه السالم أن يشاورهم في ; فأمر اهللا تعالى 

ما أمر : قاالروي ذلك عن الحسن البصري والضحاك . وحييأته فيه  ذلك فيما لم: آخرونوقال . لهمشاورهم عرفوا إكرامه 

  . بعدهولتقتدي به أمته من الفضل، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من رأيهم، اهللا تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى 

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :159، عمران آل -
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وفي ، ")1(جمعوا له العابد من أمتي واجعلوه بينكم شورى وال تقضوا برأي واحدإ" :شيء ؟ قال

 "علـى الضـاللة   أمتيلم يكن اهللا ليجمع "في قول ثالث و "على الضاللة أمتيال تجتمع " قول آخر

  . ")2(على الضاللة فأعطانيها أمتيسألت اهللا تعالى أال يجمع " رابعفي قول و

 -قُلُوبِ الِْعَباِد فََوَجَد قَلَْب ُمَحمٍَّد  فيِإنَّ اللََّه نَظََر " ْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعودٍٍ قَاَلعوفي رواية عنَ 

قُلُوبِ الِْعَبـاِد   فيفَاْبتََعثَُه بِرَِسالَِتِه ثُمَّ نَظََر خَْيَر قُلُوبِ الِْعَباِد فَاْصطَفَاُه ِلنَفِْسِه  -صلى اهللا عليه وسلم

َعلَى ِديِنـِه فَمـا   َبْعَد قَلْبِ ُمَحمٍَّد فََوَجَد قُلُوَب َأْصَحابِِه خَْيَر قُلُوبِ الِْعَباِد فََجَعلَُهْم ُوَزَراَء نَبِيِِّه ُيقَاِتلُوَن 

  . )3(َحَسٌن َوَما َرَأْوا َسيِّئاً فَُهَو ِعنَْد اللَِّه َسيٌِّئ َرَأى الُْمْسِلُموَن َحَسناً فَُهَو ِعنَْد اللَِّه

ولـذا  ، بحث وإجماع بما هـو ظنـي   إلى درجة القطعي ألنه أصالً لاإلجماع ظني وال يص: ثانيا

وإذا كان العلماء قد جوزوا نسخ القطعي بالقطعي فكيف يستقيم أن ال ، )4(يجوز نسخه بإجماع آخر

وهذا يتفق مع القول بان اإلجماع أساسه الشورى وتقليب الـرأي  ، )5(ظني ينسخ الظني بقطعي أو

  . في زمان ومكان يصلح له

                                                 
 . 46، مرجع سابق، ص 25، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين األلوسي) 1(

  .)alazhr. org(، موسوعة الفقه، موقع األزهر االليكتروني، بحث اإلجماع) 2(

  .)alazhr. org(أحمد، مسند اإلمام الحديث الشريف،  ة، زاويموسوعة األزهر االليكتروني) 3(

فأما اإلجماع فال ينسخ وال ينسخ به، ألنه ال يكون إال بعد انقـراض زمـن   : الحنبلي المخالف لهذا الرأييقول المقدسى ) 4(

والنسخ ال يكون إال بنص، وال ينسخ باإلجماع ألن النسخ إنما بعدها، والنسخ ال يكون النبوة، ال يكون إال بعد عهد  النص، أي

وإن كان ال عن دليل فهو خطـأ وإن   الثانين أن ينسخ اإلجماع بإجماع آخر، ألن اإلجماع أنه ال يمك: وحاصلهلنص، يكون 

  . خطأكان عن دليل فذلك يستلزم أن يكون اإلجماع األول خطأ، واإلجماع ال يكون 

  .)alazhr. org(، موقع األزهر االليكترونيالفقهية، الموسوعة اإلجماع، بحث  -

  . مرجع سابق) 5(

اإلجماع جائز بمثله حتى جاز نسخ اإلجمـاع   في أيذلك  فيوالنسخ : الموضع مفسرا له ومعقبا عليه اهذ في البخاري قولي

جميعا، فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم أجمعـوا   والقطعي بالظني الظنيوجاز نسخ بالظني؛ ، وال يجوز بالقطعي القطعي

على خالفهم ال يجوز ألنه ال يصلح  الثانيمثله، ولو أجمع القرن ناسخا لألول لكونه  الثانيعلى خالفه بعد مدة يجوز ويكون 

على حكم ثم أجمعوا بأنفسهم أو من بعدهم على خالفه جاز، ألنه مثل األول  الثانيناسخا لألول لكونه دونه، ولو أجمع القرن 

 . له فيصلح ناسخاً
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األمة يصح إطالقه على  ولفظ، خالف األقلن إإذا اتفق األكثر واإلجماع كما الشورى ينعقد : ثالثا

أو  ")1(د األعظمعليكم بالسوا" قوله عليه الصالة والسالم ويؤيد ذلك، قلة خالفتهموإن ، أهل العصر

  . ")2(الشيطان مع الواحد وهو عن االثنين أبعد" قوله

ذلك سعد ابـن   ياهللا عنه ثابتة باإلجماع وإن خالف ف يوقد اعتبرت خالفة أبى بكر رض

اهللا عنه ثابتـة   يأبى بكر رض إمامةولوال أن إجماع األكثر مع مخالفة األقل حجة لما كان ، عبادة

  . باإلجماع

إلى فتح باب االجتهاد على مصراعيه وكان المنحى الجماعي فيه  ماع إسالمياًلقد أدى اإلج

وتأكيد مصدريتها إلى جانب القرآن والسنة وقد اعتبر العلماء ما حـدث  ، داللة على سلطان األمة

في سقيفة بني ساعدة هو فعليا أول إجماع للمسلمين من خالل إجمـاعهم علـى ماهيـة الخالفـة     

رئـيس الدولـة    رواختيـا ، وسمة التعاقد بين الحاكم والمحكوم، الشورى ةجوهريوتأكيدهم على 

  . )3(وتحديد سلطاته وسلطانه

                                                 
َمْن لَْم َيشْـكُرِ  « الِْمنَْبرِ  َعلَى َهِذِه اَألْعَواِد َأْو َعلَى َهذَا -مصلى اهللا عليه وسل -وقد ورد الحديث ما نصه قالَ ُسوُل اللَِّه ) 1(

ْحَمـةٌ  اللَِّه شُكٌْر َوتَْركَُها كُفٌْر َوالَْجَماَعـةُ رَ  َيشْكُرِ النَّاَس لَْم َيشْكُرِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوالتََّحدُّثُ بِِنْعَمِة الْقَِليَل لَْم َيشْكُرِ الْكَِثيَر َوَمْن لَْم

قَاَل فَقَاَل َرُجٌل َما السََّواُد اَألْعظَُم فَنَاَدى َأُبو إمامة َهـِذِه  . اَألْعظَمِ قَاَل فَقَاَل َأُبو إمامة الَْباِهِلىُّ َعلَْيكُْم بِالسََّواِد. « َوالْفُْرقَةُ َعذَاٌب

   .)َما ُحمَِّل َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلْتُْمفَِإنََّما َعلَْيِه  فَِإْن تََولَّْوا(اآلَيةُ التي في ُسوَرِة النُّورِ 

  .)alazhr. org(، أحمد اإلمام مسند الحديث الشريف، ةموسوعة األزهر االليكتروني، زاوي -

 -ْم كََمقَامِ َرُسولِ اللَّـِه  النَّاُس ِإنِّى قُْمتُ ِفيكُ وقد ورد الحديث ما نصه عن اْبنِ ُعَمَر قَاَل خَطََبنَا ُعَمُر بِالَْجابَِيِة فَقَاَل َيا َأيَُّها) 2(

 الَِّذيَن َيلُونَُهْم ثُمَّ َيفْشُو الْكَِذُب َحتَّى َيْحِلفَ الرَُّجُل َوالَ ُأوِصيكُْم بَِأْصَحابِى ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ثُمَّ« ِفينَا فَقَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم

بِالَْجَماَعِة َوِإيَّاكُْم َوالْفُْرقَـةَ فَـِإنَّ    َرُجٌل بِاْمَرَأٍة ِإالَّ كَاَن ثَاِلثَُهَما الشَّْيطَاُن َعلَْيكُْم ُد َأالَ الَ َيخْلَُونَُّيْستَْحلَفُ َوَيشَْهَد الشَّاِهُد َوالَ ُيْستَشَْه

فَذَِلَك الُْمْؤِمُن  الَْجَماَعةَ َمْن َسرَّتُْه َحَسنَتُُه َوَساَءتُْه َسيَِّئتُُهفَلَْيلَْزمِ  َوُهَو ِمَن اِالثْنَْينِ َأْبَعُد َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحةَ الَْجنَِّة الشَّْيطَاَن َمَع الَْواِحِد

ُسوقَةَ َوقَْد ُروَِى َهـذَا   ِمْن َهذَا الَْوْجِه َوقَْد َرَواُه اْبُن الُْمَباَرِك َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قَاَل َأُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح غَرِيٌب. »

  . النبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن غَْيرِ َوْجٍه َعْن ُعَمَر َعنِ الَْحِديثُ

  .)alazhr. org(، سنن الترمذيموسوعة األزهر االليكتروني، زاوية الحديث الشريف،  -

  . 78مرجع سابق، ص  فقه الشورى واالستشارة،توفيق الشاوي، ) 3(

  .)al- islam. com(ني، ، موقع اإلسالم االليكتروتفسير القرطبي :159آل عمران،  -
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  أهل الشورى: المطلب الثالث

كما هم أهل اإلجماع فيما تقـدم مـن خـالل    ، ستدالل على معنى أهل الشورىيمكننا اإل

  : تفحص وتفسير عدة آيات

كُْم ُأمَّةً َوَسطًا لِّتَكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاسِ َوَيكُوَن الرَُّسوُل َعلَـْيكُْم  َوكَذَِلَك َجَعلْنَا" قوله تعالى: األولى

وقد نقل القرطبي والطبري في تفسيرهما عن زهير بن أبي سلمى داللة علـى معنـى   ، ")1(شَهِيًدا 

وينقل القرطبي ، "ى اللََّياِلي بُِمْعظَمُِهْم َوَسط َيْرَضى الَْأنَام بُِحكِْمهِْم ِإذَا نََزلَتْ ِإْحَد" في شعره "وسطا"

وإليه ، فإليه ينزل العالي، عليكم بالنمط األوسط" عن علي بن أي طالب قوله في معرض هذه اآلية

أي من خيـارهم وأهـل   ، قومهووسط ، قومهوإنه لواسطة ، قومهوفالن من أوسط . "يرتفع النازل

  . ")2(الحسب منهم

المختارة من الناس ليكونوا شهداء الناس بتحمـل   فعلياً بذلك يظهر أن األمة الوسطى هي

ومما ورد فـي  ، " َوَيكُوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُْم شَهِيًدا" مسئولياتهم المقرونة باحترامهم عقد وميثاق األمة

فان كان بين أهل هذه الصحيفة من "ميثاق المدينة المنورة في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

يخاف فساده فإن مرده إلى اهللا و إلى محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   حدث أو اشتجار

  . ")3(وإن اهللا على أتقى ما في هذه وأبره

َولْتَكُْن ِمنْكُْم ُأمَّةٌ َيْدُعوَن ِإلَى الْخَْيرِ َوَيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعـنِ الُْمنْكَـرِ   " قوله تعالى: الثانية

أن اآلمرين يجب أن يكونوا علمـاء  أي ، للتبعيض "منكم" فسر القرطبي، ")4(ُهُم الُْمفِْلُحوَنَوُأولَِئَك 

والمعنـى لتكونـوا كلكـم    ، الجـنس لبيان  ذهب آخرون إلى القول إنهاو. وليس كل الناس علماء

ـ  ُهْم خَاصَّة الصََّحاَبة َوخَاصَّة الرَُّواة" قولهالضَّحَّاك و نقل ابن كثير عن ، )5(كذلك ِديَن َيْعِني الُْمَجاِه

                                                 
 143البقرة، ) 1(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري والقرطبي، :143البقرة، ) 2(

 . 150 – 147ص ص  السيرة النبوية،عبد الملك بن هشام المعافري، ابن هشام، ) 3(

 . 104آل عمران، ) 4(

  .)al- islam. com(اإلسالم االليكتروني،  موقع تفسير القرطبي، :104عمران، آل ) 5(
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أهل  ويجمع كل ذلك القول أنهم كل الناس كونهم شاركوا بالرضا عن أهلية وشرعية، ")1(َوالُْعلََماء

  . الشورى

نقل وقد ، ")2(َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي الَْأْمرِ ِمنْكُْم" قوله تعالى: الثالثة

، أهل الفقـه والـدين  أنهم  "أولي األمر"في معنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ابن كثير عن 

  . ")3(يعني العلماء والظاهر واهللا أعلم أنها عامة في كل أولي األمر من األمراء والعلماء كما تقدم

أهـل  عن مالك والضحاك ومجاهد أنهـم   هفقد نقل آراء كثيرة أهمها ما نقل، أما القرطبي

الرأي الذين  وأولو العقل إنهم : أما ابن كيسان فقال، يعني الفقهاء والعلماء في الدين، القرآن والعلم

أما اإلمام محمد عبده فيـرى  ؛ وهذا معنى أكثر انسجاما مع سياق ما تقدم، )4(يدبرون أمر الناس

أما محمود شـلتوت  ؛ )5(أولي األمر أنهم أهل الحل والعقد الذين إذا اتفقوا على أمر كان ملزما

دارك مصالحها والغيـرة  إفرأى أنهم أهل النظر الذين عرفوا في األمة باالختصاص بشؤونها و

و بما يتـرجح   ،عليها وكانت طاعتهم هي األخذ بما يتفقون عليه بالمسألة ذات النظر واالجتهاد

  . )6(البرهان فيها عن طريق األكثرية أو قوة

نحى مؤسسي لذلك فمـن خـالل اختيـار مجموعـة     فيذهب م الوهاب خالفأما عبد 

رئيس الدولة بعض مع رأيه بأن يعطى ، منهم جمعية تشريعية أن تتكونللشورى مؤهلة يمكن 

أخطأهم اإلنتخاب الحـر وكانـت   ما ن بعض الكفاءات الممتازة إذا يصالحيات تقديرية في تعي

   )7(للقرار إثراءالن بذلك  الدولة بحاجة لهم فيجب ضمهم إلى مجلس الشورى

                                                 
 . ، مرجع سابقتفسير القرطبي :104عمران، آل ) 1(

 . 59النساء، ) 2(

 . وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية) 3(

 . مرجع سابق) 4(

 . 108، مرجع سابق، ص 5ج ،)تفسير المنار(تفسير القران الحكيم  :محمد رضا) 5(

 . 462مرجع سابق، ص ، اإلسالم عقيدة وشريعةشلتوت،  محمود) 6(

ص  ، 1982مؤسسـة الرسـالة،  : ، بيـروت 1، طوالحكم خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة، فتحي الدرينيمحمد  -

417 .  

  . 15 -12، مرجع سابق، صمصادر التشريع فيما ال نص فيهعبد الوهاب خالف، ) 7(

 . 48 – 44، مرجع سابق، ص عيةالسياسة الشرعبد الوهاب خالف،  -
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، والعقدبتقرير أن أهل الشورى هم أهل الحل بعد من ذلك أمذهبا فتحي الدريني ويذهب 

ن الفقهاء المجتهدين هم من عناصر تكوين مجلس الشورى ومهمـتهم االضـطالع بقضـايا    أو

ذلك بتنوع مطالب الحيـاة ومرافقهـا ومصـالحها     معلالً، )1(التشريع بالتعاون مع ذوي الخبرة

الشامل لكـل   تنوع مهام مجلس الشورى مما يفرض ضرورة النهوض و بالتالي، هاوتخصصات

حينما يجعـل  المجد كمال أبو  والى ذلك يذهب، )2(والفقهاء ليسوا إال جزء منهم، صاحب خبرة

، تدور كلها في فلك مبـدأ الشـورى   أهل الشورى وأهل الحل والعقد وأهل االجتهاد مصطلحات

د الفكر اإلسالمي من أزمته التي تسبب بها برأيه ثبـات المعـاني   كونه الطريق الرشيد لترشي

  . )3(كتب األقدمين على

باإلجمال التقريب الذي ذهب إليه الدريني وأبو المجد مفيد في حسم المسـألة وتبيـان   

كما توافـق  ، الحد الفاصل بين التعارضات وبذلك يتفق أن يكون أهل اإلجماع هم أهل الشورى

وبذلك يكون اإلجماع إسالميا هو نظـام الشـورى   ، ع هو بالضرورة شورىمن قبل أن اإلجما

وأهل اإلجماع هم المنتخبون من األمة والذين ، النصلياته فيما سكت عنه أو اختلف فيه من آو

يضمون أيضا أهل العلم والدراية والكفاية في مجمل التخصصات والشؤون ونيابتهم عن األمة 

وملزمـة   وانين التي يرونها لصالح األمة وهي صـحيحة شـرعاً  تعطيهم األهلية في تقرير الق

  . )4(لألمة جمعاء

وقد نقل محمد عمارة عن دراسة تاريخية تأكيدها وجـود  ، في السيرة النبوية دما ور: الرابعة

كان يوم بيعة العقبة الثانيـة   وكذا، )5(ًمجلس للشورى في العهد النبوي مكون من سبعين عضوا

                                                 
 . 437مرجع سابق، ص  ، خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم،فتحي الدرينيمحمد ) 1(

 . 438مرجع سابق، ص ) 2(

 . 114 -113مرجع سابق، ص  الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،راشد الغنوشي، ) 3(

   .83 – 81ص  ،1963 دار الكاتب العربي،: صر، م2ط نظام الحكم في اإلسالم،محمد موسى، ) 4(

 . 113مرجع سابق، ص  الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،راشد الغنوشي،  -

 . 150مرجع سابق، ص ،معالم المنهج اإلسالمي،محمد عمارة، ) 5(



  127

من مجتمع األنصار ألخذ الـرأي   )1(صلى اهللا عليه وسلم اثني عشر نقيباحيث اختار الرسول 

  . )2(وثالثة من األوس تسعة من الخزرج

لـذلك  ختير إوفي دولة المدينة المنورة شكل مجلس شورى من المهاجرين واألنصار ف

  . )3(األنصار و سبعة من المهاجرين سبعة منعشر رجال  أربعة

وهو اليوم الذي بويع فيـه أبـو   ، لفاء الراشدين يوم بيعة السقيفةما ورد في عهد الخ: الخامسة

بكر خليفة للمسلمين وهو أول تشاور في أمر الخليفة على مستوى المهاجرين األوائل ونقبـاء  

إال أن ، ورغم ترشـيحهم ألبـي بكـر   ، األنصار الموكلين في عهد رسول اهللا بإدارة الشورى

وكذا خالفة عمر وعثمان ، ناس على بيعتهم له في المسجداختياره خليفة تم فقط بعد مصادقة ال

                                                 
 ِني ِإْسَرآِئيَل َوَبَعثْنَا ِمـنُهُم اثْنَـْي َعشَـَر نَِقيًبـا    َولَقَْد َأخَذَ اللُّه ِميثَاقَ َب"؛ قال تعالى والنقيب هو كبير القوم المهتم بشؤونهم) 1(

   .)12المائدة، (

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير ابن كثير :12المائدة،  -

ر الكتـب  دا: بيـروت  ،2ج،1، تحقيق احمد أبو ملحـم، ط البداية والنهاية، كثير، الملك المؤيد إسماعيل أبو الفداء أبن) 2(

  .198ص  ، 1985 ،العربية،

الريح الباردة وال أحسب األوس في اللغة إال العطية خاصـة  : أيضا، والخزرجالذئب والعطية : والخزرج، واألوساألوس و 

ولـيس أوس إذا أردت  . األسـد أسامة في اسـم  : كقولكوهي مصدر أسته وأما أوس الذي هو الذئب فعلم كاسم الرجل وهو 

أوسة كما يقال : كما يفعل بأسماء األجناس ولقيل في األنثى -قال  -ئب وأسد، ولو كان كذلك لجمع وعرف ذ: كقولكالذئب 

ولم  "ال تطيب له أنفسنا بشيء" :فقالوا "هذا أويس يسألكم من أموالكم" ذئبة وفي الحديث ما يقوي هذا، وهو قوله عليه السالم

مين بالسباع وال منقوال من األجناس إال من العطية خاصة وفيه عمرو، يقل هذا األوس فتأمله وليس أوس على هذا من المس

ابن حارثة الغطريف بن امرئ القيس . ابن عامر وهو ماء السماء. كان يمزق كل يوم حلة -فيما ذكروا  -وهو مزيقياء ألنه 

  . قال لثعلبة ابن عمرو جد األوسوهو البهلول بن ثعلبة الصنم بن مازن السراج ابن األسد ويقال لثعلبة أبيه الصنم وكان ي

ثعلبة العنقاء وكأنهم ملوك متوجون ومات حارثة بن ثعلبة العنقاء والد األوس والخزرج بالمدينة بعد ظهـورهم  : والخزرج 

وكان موت حارثة وجذع بن سنان من صيحة كانت بين السـماء واألرض  الروم، على الروم بالشام ومصالحة غسان لملك 

لخيل وبعد موت حارثة كان ما كان من نكث يهود العهود حتى ظهـرت األوس والخـزرج علـيهم بمـن     سمع فيه صهيل ا

قاله وثيمة بن موسـى بـن   . الغوثاستنصروا به من ملوك جفنة ويقال في األسد األزد بالسين والزاي واسمه االزدراء بن 

وكهالن كان ملكا سبأ، ع في النسب إلى كهالن بن ورف. األياديوقال غيره سمي أسدا لكثرة ما أسدى إلى الناس من . الفرات

ثم في بنيهم وهم وائـل ومالـك وعمـرو    حمير، ثالثمائة سنة ثم تحول الملك إلى أخيه  -فيما ذكروا  -وعاش حمير، بعد 

  . وعوفوعامر وسعد 

ـ  كتاب الروض األنف،، أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللالسهلي،  -   ع اإلسـالم االليكترونـي،  زاوية السيرة النبوية، موق

)al- islam. com(.  

 . 81، مرجع سابق، ص ، هل اإلسالم هو الحلمحمد عمارة) 3(
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األول مجلس ، وتذكر المصادر التاريخية أن عهد عمر بن الخطاب كان فيه مجلسان، )1(وعلي

خاص للتعرف على ما استجد من األمور االجتهادية والفقهية مكون من مجتهدي الصـحابة ذو  

  . )2(س عام يلجأ إليه في األمور الخطيرةالثاني مجل، االختصاص باألمور الشرعية الفقهية

 للمجالس النيابيـة  مشابهاً من سياق ما تقدم يمكننا القول أن تنظيم أهل الشورى نظاماً

ـ  ، )4(وهذا األمر يتفق معه معظم المفكرين اإلسالميين المعاصرين ، )3(جائز  يولكن هـذا ال يعن

 تتكرر أبدا في التاريخ ولكن ربمـا  كون الحاالت االجتماعية ال الجمود على شكل نيابي محدد

ولكـل جيـل أن يبـدع نظمـه     ، وعليه فالمجتمع له عدة صور تاريخية، تتشابه مجرد تشابه

  . )5(االجتماعية

                                                 
 . الفصل الثالث من هذا البحث) 1(

 . 418، مرجع سابق، ص، خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكمفتحي الدرينيمحمد ) 2(

 . 114مرجع سابق، ص إلسالمية،الحريات العامة في الدولة اراشد الغنوشي، ) 3(

  . 83 -82، مرجع سابق، صنظام الحكم في اإلسالممحمد موسى، ) 4(

 . 111و ص 89ص  1964دار العلم للماليين،، : منصور ماضي، بيروت ، ترجمةمنهاج الحكم في اإلسالممحمد أسد،  -

 1985والتوزيـع،  الدار السعودية للنشر : ةجد، 1، طوهدية في السياسة والقانون اإلسالمنظرية المودودي، أبو األعلى  -

 .58ص 

 . 651 -636ص ص  ، 2جمرجع سابق، فتاوى معاصرة،يوسف القرضاوي،  -

 . 25، مرجع سابق، صالشورى و الديمقراطيةحسن الترابي،  -

 . 58مرجع سابق، ص  السياسة الشرعية،عبد الوهاب خالف،  -

  .34ص  ،1993 ،والترجمةللنشر  األهراممركز : القاهرة، 1ط ،والديمقراطية اإلسالم، هويديفهمي  -

 . 150، مرجع سابق، صمعالم المنهج اإلسالميمحمد عمارة،  -

 .239ص ، 1988مطابع الوفاء، : ، المنصورة2، طمجموعة رسائل اإلمام الشهيدحسن البنا،  -

 .61-46و ص ص  54 - 53ص ص  ،1969 :مكتبة األقصى: ، عمان1، طنحو مجتمع إسالميسيد قطب، ) 5(
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  اآلخر: الباب الخامس

ويكونان مـن جـنس   ، انه احد الشيئيين لاألو، بمعنيين "اآلخر"أورد معجم الوسيط معنى 

ن اختلفوا بينهم في الشكل والعقـل  إنفيه و نال يستبط خر إسالمياًوهذا داللة أن معنى اآل، )1(واحد

إنمـا  ، بين المعنيين ضال تعار وقرآنياً، )2(غيرالبمعنى  "اآلخر" في المعنى الثاني ورد،والمشاعر

  . خر فاآلخر هو غيرآهما تعبير عنه بشكل أو ب

ِإنَّ َربََّك َيْعلَـُم  "الى وفي هذا المعنى قال تع؛ يبقى من جنس واحد والغير هو مختلف ولكنه

للَّْيَل َوالنََّهاَر َعِلَم َأن َأنََّك تَقُوُم َأْدنَى ِمن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ َوِنْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ مَِّن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه ُيقَدُِّر ا

ن َعِلَم َأن َسـَيكُوُن ِمـنكُم مَّْرَضـى َوآخَـُروَن     لَّن تُْحُصوُه فَتَاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُؤوا َما تََيسََّر ِمَن القرآ

 ِمنْـُه  َيْضرُِبوَن ِفي الَْأْرضِ َيْبتَغُوَن ِمن فَْضلِ اللَِّه َوآخَُروَن ُيقَاِتلُوَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَاقَْرُؤوا َما تََيسََّر

َسنًا َوَما تُقَدُِّموا ِلَأنفُِسكُم مِّْن خَْيرٍ تَجُِدوُه ِعنَد اللَِّه َوَأِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوَأقْرُِضوا اللََّه قَْرًضا َح

، اآلية علة تخفيف قيام الليـل تبين ، ")3(ُهَو خَْيًرا َوَأْعظََم َأْجًرا َواْستَغِْفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم

، )4(اهللا عن الكل ألجـل هـؤالء   فخفف المجاهدومنهم ، المسافر ومنهم، فإن الخلق منهم المريض

، دون تحفظ لتمييـز ذلـك   "اآلخر"واستخدم مصطلح ، فكلهم مؤمنون ولكنهم يختلفون في قدراتهم

َوآخَُروَن اْعتََرفُـواْ  "الذي ورد بحق الذي خلطوا العمل الصالح بالسيء  "اآلخرون" وحتى مصطلح

ومعنى ، ")5(ًئا َعَسى اللُّه َأن َيتُوَب َعلَْيهِْم ِإنَّ اللَّه غَفُوٌر رَِّحيٌمبِذُنُوبِهِْم خَلَطُواْ َعَمالً َصاِلًحا َوآخََر َسيِّ

فـاآلخر وان  ، فباب التوبة لهم الزال مفتوحا إلى أن اآلخرين رغم أنهم فعلوا ذنوباً راآلية ال يشي

  . غير مؤمن ال يعني إغالق الباب بوجه ومقاطعته والتحريض عليه

                                                 
 . 8، مرجع سابق، صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ) 1(

 . مرجع سابق) 2(

 . 20المزمل، ) 3(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :20المزمل، ) 4(

 . 102التوبة، ) 5(
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بمعنى أن يكـون غيـر    "أهل الذمة" أطلق عليهم إسالمياً غير المسلمين أيواآلخرون 

 ن لهـم أو)1(المسلمين وجميع أصنافهم وأفكارهم واتجاهاتهم في عقد ذمة مع الدولة اإلسـالمية 

  . )2(ولهم الحق في اإلقامة في دولة إسالمية على الدوام، العهد واألمان والضمانة

 وعندما تحدث دستور المدينة المنـورة ، ")3(علينالهم ما لنا وعليهم ما " حسب القاعدة اإلسالمية

 )4(وإن يهود بني عوف أمة" فانه اعتبر عن ذلك العقد - الذي مثل الدستور اإلسالمي األول  - 

مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتـغ إال  

  . ")5(بيته نفسه وأهل

                                                 
  . 1982، 30 -26ص ص ، مؤسسة الرسالة: وت، بير1، طوالمستأمنينالذميين  أحكامزيدان، عبد الكريم ) 1(

أما فيما عدا ذلك . للمرتدكما اتفقوا على عدم جوازه والمجوس، اتفق الفقهاء المسلمين على جواز عقد الذمة ألهل الكتاب  -

 :تعـالى قوله بدليل والمجوس، ال يجوز عقد الذمة لغير أهل الكتاب : عندهمفقال الشافعية والحنابلة في المشهور : اختلفوافقد 

وخص مـنهم  التوبة، وهذا عام خص منه أهل الكتاب بآية الجزية في سورة ؛ )5التوبة، ( "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"

الحنفية، وقال . العمومفمن عداهم من الكفار يبقى على بقية  "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" :والسالمالمجوس بقوله عليه الصالة 

ألن عقـد الذمـة   العرب؛ إال عبدة األوثان من الكفار، يجوز عقد الذمة لجميع : أحمدورواية عن كية، المالوهو رواية عند 

العرب؛ وهذا ال يحصل بعقد الذمة مع مشركي الدين، لرجاء اإلسالم عن طريق المخالطة بالمسلمين والوقوف على محاسن 

فتعين السيف داعيا لهم إلى ورسوله، ي رفضهم اإليمان باهللا فليس لهم أدنى شبهة فالرسالة، وحملوا بلغتهم، ألن القرآن نزل 

ال فـرق  الكفار، يجوز عقد الذمة لجميع أصناف : المالكيةوفي المشهور عند . الجزيةولهذا لم يقبل رسول اهللا منهم اإلسالم، 

  . عربيووثني غير عربي، وال فرق بين وثني وغيره، بين كتابي 

   .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  ، زاوية الفقه،الذمةبحث أهل  -

 . 129 – 128ص صدون تاريخ، دار المعرفة، : ، بيروتلخراجايعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري، ، يوسف وأب -

 . 110 – 109، ص 8مرجع سابق، ج  ،)تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القران ، عبد اهللا األنصاري القرطبي، أبو -

       دون تـاريخ،  المكتبـة العلميـة،   : بيـروت  ،3، جزاد المعاد في هدى خير العباد، محمد بن أبي بكرلقيم الجوزية، ابن ا -

 . 224ص 

  . 23، مرجع سابق، ص والمستأمنينالذميين  أحكام، زيدان عبد الكريم) 2(

 . 74 -71، مرجع سابق، ص صالسياسة الشرعيةعبد الوهاب خالف،  -

؛ "فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسـلمين  " رسول صلى اهللا عليه وسلموكذا قول ال) 3(

 ". للمسلمين وعليهم ما على المسلمينإنما قبلوا عقد فأعلمهم أن لهم ما " وكذا قول الخليفة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

جميعاً، وحديثه عن كون اليهود امة مع المسلمين رغم اختالفهم عـنهم  ونها الناس على مقاصد حياة يؤم األمة هي وحدة) 4(

  . مةأبه في مجتمع الدولة اإلسالمية يمكنهم أن يكونوا  نبالديانة، داللة على أن مساحة ما يشتركو

 . 10رجع سابق، ص م، المصطلحات السياسية في اإلسالمحسن الترابي،  -

  . المدينةبين المهاجرين واألنصار وموادعة يهود  صلى اهللا عليه وسلم بحث كتابه) 5(

           زاوية السيرة النبويـة، موقـع اإلسـالم االليكترونـي،      السيرة النبوية،كتاب عبد الملك بن هشام المعافري، ابن هشام،  -

)al- islam. com(. 
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، تلك الدار التي تجري عليها أحكام اإلسـالم " المسلمين دار اإلسالم وقد عرف العلماء

  . )1(ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أو ذميين

من ذلك نخلص إلى أن نظام الدولة اإلسالمية ال يمنع من رغب من الناس أن يحمـل  

بل إن المطلوب  )2(إكراه أو تسلط  أو بعقد الذمة معها دون، جنسيتها إما باالنتماء إلى إسالمها

لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعـنِ الَّـِذيَن لَـْم    " ومثال ذلك قوله تعالى، )3(قرآنيا في العالقة مع اآلخر القسط

ُيِحـبُّ  ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َأن تََبـرُّوُهْم َوتُقِْسـطُوا ِإلَـْيهِْم ِإنَّ اللَّـَه     

  . ")4(الُْمقِْسِطيَن

ويرى سيد قطب صاحب تفسير الظالل أن هذه اآلية داللة على العدل اإلسـالمي فـي   

، إقامة مجتمع إنساني حر مفتوح تمتلك فيه جميع العقائد والمذاهب واآلراء أن تعيش في ظلـه 

اقد حر قـائم  وأساسه تع، كونه مجتمع قائم على أساس التآخي واإليجاب ال على أساس اإلكراه

على مبادئ العدل والمساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة في الشؤون العامة وعلى أساس 

واالشتراك في المواطنة على أساس المساواة إال من بعض االستثناءات علـى  ، الكفاءة واألمانة

  . )5(مستوى العقائد والشعائر التي لو حمل عليها أهل الذمة لكان في ذلك ظلم لهم

                                                 
ر العهد، ودار الحرب هي التـي ال سـلطان   يقسم الفقهاء العالم إلى دارين دار اإلسالم ودار الحرب ويضيف البعض دا) 1(

  . للمسلمين عليها أما دار العهد هي الدار التي دخلت في سلطان اإلسالم يصلح ال يفتح وال عنده

 . 69، مرجع سابق، ص السياسة الشرعيةعبد الوهاب خالف،  -

  . 59ابق، ص، مرجع س حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي،: حقوق المواطنةراشد الغنوشي، ) 2(

  . أو نظر في أن عقد الذمة قائم على القبول واإليجاب دونما إكراه 

 . مرجع سابق والمستأمنين،الذميين  أحكامزيدان،  عبد الكريم -

  القسط بر فوق العدل في معنى القسط ) 3(

دار القلـم،  : ، دمشـق 2، تحقيـق صـفوان داوودي، ط  مفردات ألفاظ القـرآن ، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد -

 . 670ص

 . 8الممتحنة، ) 4(

 . 125 - 124، مرجع سابق، ص ص نحو مجتمع إسالميسيد قطب، ) 5(
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  الدين :السادسالباب 

َمِلـِك  " مثل قوله تعالى، في القرآن الكريم في أول سورة فيه "دين"وردت كلمة  قرآنياً

 ودينـا  "بفـتح الـدال  " دنته بفعله ديناوأشار القرطبي في تفسيره إلى أن دين أي، ")1(َيْومِ الدِّينِ

قيل و؛ القضاء هيوقيل ؛ يان في صفة الرب تعالى أي المجازيالّد اومنه؛ جزيتهأي  "بكسرها"

 "ديـن " أدى إلى إرباك في فهم كلمـة  )3(هذا االختالف التفسيري لكلمة دين )2(الطاعةهوالدين 

  . تؤلف وحدة كلية كلمة الدين في القرآن أن الذي اعتبر الدراز رفضه

يشـير إلـى    ختالف الظاهراإلف، عن جانب من المعنى المطلق لها المعانيكل جزء من  يعبر

ي التفاوت مرده إلى أصل الفعل من حيـث التعـد   و، جوهر المعنى فيبل صلة تامة ، تقارب

عني به أنه ملكـه وحكمـه وقهـره    "دانه دينا" فإذا تعدى الفعل بنفسه، بالغير يبالنفس والتعد

دان ، باليـاء وإذا تعـدى  ؛ أطاعه وخضـع لـه  أي دان له وإذا تعدى بالالم ؛ وحاسبه وجازاه

يسـير عليهـا المـرء نظريـا      التيفهو الطريقة ، نه اتخذه دينا ومذهباكان معناه أو، ءيبالش

الـواردة   مشابها يشير فيه إلى الحركات تأويالً عن األصمعيالفيروز آبادي  وينقل؛ )4(وعمليا

وان كسـرت  ؛ أي الن صاحبه يعلو المدين، فان فتحت دال الدين، على كلمة دين لدى العرب

  . )5(دال الدين دلت على الخضوع

، إلى عالقة بين طرفين يعظم أحـدهما اآلخـر   كلمة دين عند العرب وباإلجمال تشير

وإذا وصف بهـا الطـرف   ، نقياداًأوفإذا وصف بها الطرف األول كان خضوعا ، لهويخضع 

الجامع بـين الطـرفين    الرابطوإذا نظر بها إلى أمر ، وإلزاماً وحكماً وسلطاناً الثاني كان أمراً

 وقد يكـون هـذا الخضـوع   ؛ )6(يعبر عنها يظم لتلك العالقة أو المظهر الذكانت الدستور المن

                                                 
 . 4الفاتحة، ) 1(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :4الفاتحة، ) 2(

 . 166، ص 13، ج ، مرجع سابقلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ) 3(

  .)alazhr. org(، ، مفهوم الدينموسوعة األزهر االليكتروني، زاوية مفاهيم إسالمية) 4(

  .1079ص، 1995دار الفكر، : ، بيروتالقاموس المحيط، الفيروز آبادي) 5(

  .)alazhr. org. (، مفهوم الدين: موسوعة األزهر االليكتروني، مفاهيم إسالمية) 6(
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َوَمـن َيْبتَـغِ   " وقوله تعالى؛ يقول تعالى عن الكافرين، حقا كان أم باطالًألمر وضعي أو وحي 

  . ")1(غَْيَر اِإلْسالَمِ ِدينًا فَلَن ُيقَْبَل ِمنُْه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن

وبالتـالي  ، بأنه ديـن  لإلسالم اًغايروان كان مكل معتقد ممكن أن يطلق على إذا من ال

للتأكيد  ولكن الكلمة تستخدم إسالمياً، حيادية في وصف مذهب أو فكر بعينه "دين" كلمة تصبح

إلقامة مجتمعات مدنية أو الخضوع لحاكم أو الباحث عن سـلطة مـا    على ميل اإلنسان طبيعياً

 "ديـن "ولعل إشارة ابن منظور إلى معنى الفطرة كوجه من معاني ، )2(يةإنسانية كانت أم سماو

وهذا يفيد أيضا في التأكيد على أن الدولة فـي  ؛ )3(كما وردت في القرآن الكريم يتسق مع ذلك

  . اإلسالم تأتي من تأكيده لهذه الرغبة

 تعبير إسالمي عن حـال فطـري   بالعموم حيادية مصطلح دين تجاه الوصف هو فعلياً

فانه يعاود تذكير اإلنسان بميزاته ، ولكن القرآن عندما يؤكد هذه الفطرة اإلنسانية، لدى اإلنسان

 "الدين" محالة باأللف والالم "دين"إذا وردت كلمة  فمثالً، عن غيره فيه وتمييزاً كإسالم ترغيباً

لـوق لخـالق   للتعبيرعن فطرة تتسق مع اإلسالم وفي حاجة ذلك اإلنسان المخ استخدمت قرآنياً

فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّينِ َحِنيفًا ِفطَْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا تَْبِديَل " قال تعالى، يحكمه ويوجهه

  . ")4(َيْعلَُموَن النَّاسِ لَاِلخَلِْق اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ َأكْثََر 

                                                 
 . 85 آل عمران،) 1(

 .81ص، 2000، مرجع سابق، والعلمانية اإلسالممداخالت فلسفية في سعيد محمد العطاس،  )2(

 . 166ص ، 13ج ، مرجع سابق، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ) 3(

 . 30الروم، ) 4(
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  استخالفمفهوم اإل: األولالمطلب 

خلف فالن فالنا في هذا األمر إذا قام مقامه فيه  ويقال، هو من الخليفة ستخالف إسالمياًاإل  

ثُمَّ َجَعلْنَاكُْم خَلَاِئفَ ِفي الَْأْرضِ ِمـْن َبْعـِدِهْم ِلنَنْظُـَر كَْيـفَ     " كما قال ورد في قوله تعالى، )1(بعده

ألنه خلف الذي ، خليفة وسمي الخليفة، نهم فجعلكم خلفاء بعدهمعم في األرض أي أبدلك ")2(تَْعَملُوَن

ـ   : يقال منه، فكان منه خلفا، فقام باألمر مقامه، كان قبله . )3(اخلف الخليفة يخلـف خالفـة وخليف

ةً قَـالُواْ َأتَْجَعـُل   َوِإذْ قَاَل َربَُّك ِللَْمالَِئكَِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرضِ خَِليفَ"ووردت خليفة في قوله تعالى 

َوَعلََّم ، تَْعلَُموَنِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك قَاَل ِإنِّي َأْعلَُم َما الَ 

، ")4(بَِأْسَماء َهـُؤالء ِإن كُنـتُْم َصـاِدِقينَ   آَدَم اَألْسَماء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْمالَِئكَِة فَقَاَل َأنبُِئوِني 

  . )6(أو غيرهم )5(من المالئكة وجاعل أي خالق خليفة ممن كان قبلة

                                                 
 . 9 -8ص  صمرجع سابق،  المصطلحات السياسية في اإلسالم،حسن الترابي، ) 1(

 . 10ونس، ي) 2(

 ) al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري، :30البقرة، ) 3(

 . 31 - 30البقرة، ) 4(

كما أن لفظ ملك يشعر بأنـه رسـول   ، مالئكة ومالئك، جنس نورانى لطيف من خلق اهللا تعالى وجمعها: الملك والمالك) 5(

  . 27، األنبياء "ه يعملونال يسبقونه بالقول وهم بأمر"، منفذ ألمر مرسله

القرآن الكريم ثمانيا وثمانين مرة، لما لهم من دور عظـيم   فيوالمالئكة حقيقة مؤكدة من حقائق هذا الكون وقد ورد ذكرهم 

خلقهم اهللا تعالى من نور، فهم من أشـرف  محسوس، غير  غيبيوالمالئكة عالم لطيف ؛ هذا الكون، حسب المشيئة اإللهية في

ومنزهـون  الشـهوات،  مبرءون من الميول النفسية واألهواء الشخصية، ومطهرون من مكرمون، الى، وهم عباد خلق اهللا تع

حالـة   بـأي ؛ وليسوا كالبشر يأكلون ويشربون وينامون، وهم أيضا ال يتصفون بذكورة وال بأنوثة، وال .عن الخطايا واآلثام

لقد جاء جبريل ؛ ورة بشرية أو غيرها مما يأذن به اهللا عز وجلوللمالئكة قدرة على التمثل بص؛ مادية مما يتصف به البشر

فاتخذت مـن دونهـم حجابـا    . الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فيواذكر : "صورة بشرية فيإلى مريم متمثال 

 الثانيألنه يمثل الركن ؛ واجب: إسالميا وحكم اإليمان بالمالئكة؛ 17 -16: مريم "فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا

: البقرة "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله: "كما قال تعالىباهللا، بعد اإليمان 

285 .  

وقاتـه  الكـون ومخل  في إيجابي رالروح، ودووقد أوجب اهللا تعالى، اإليمان بالمالئكة هكذا، لما لهم من شأن كبيرفى عالم  

تطهيـر للقلـب   ذلك إسـالميا  وفى بشمائلهم، وإن اإليمان بهم يدفع إلى محاولة المعرفة بأوصافهم والتخلق . ومنها اإلنسان

  . الخيروهو من عالمات البر، ومن دالئل الصدق والتقوى والتعاون على للنفس، وتصفية 

  .)alazhr. org. (، مفهوم المالئكةموسوعة األزهر االليكتروني، مفاهيم إسالمية،  -

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :30البقرة، ) 6(
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وذلك ، )1(أن يكون هللا خلق يعصيها ستفظعإولكن المالئكة عبرت كما يقول الطبري عن 

كة أن فيهـا اإلصـالح   أو لكون لفظة خليفة تعلم المالئ، )3(أو غيره )2(إما لتجربة سابقة مع الجن

  . )4(واإلفساد

                                                 
  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير الطبري :30البقرة، ) 1(

: الجـن، يقـال  الواحد من : اإلنس، والجانالجن خالف : أوردت الموسوعة الفقهية اإلسالمية، كلمة جن بالمعاني التالية) 2(

وبه سـمي الجـن السـتتارهم    : منظورقال ابن . عنكوكل شيء ستر عنك فقد جن . سترهإذا : وأجنهجنه الليل وجن عليه 

ل الجاهلية يسمون المالئكة جنا الستتارهم عـن  : والجن. أمهومنه سمي الجنين الستتاره في بطن األبصار، واختفائهم عن 

الجـن  : البيضاويقال ". جان خلقناه من قبل من نار السموموال" :تعالىقال اهللا . نارية لها قوة التشكلأجسام : والجن. العيون

وال . مختلفـة الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال : سيناوقال أبو علي بن . الهوائيةأجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية أو 

  . ذلكيخرج االصطالح الفقهي عن 

كل " :الكلياتوقال في . آدموهم بنو بالتحريك، الواحد إنسي وأنسي . البشر: أناس، واإلنسوالجمع اس، النجماعة : اإلنس -

  . التضادن الجن واإلنس : الشياطين". ما يؤنس به فهو إنس

. بعد عن الخير، أو من الحبل الطويل كأنه طال في الشـر : من شطن إذا بعد أي) فيعال(جمع شيطان وصيغته : الشياطين -

قـال  . زائـدة وهذا فيمن جعل النون واحترق، الشيطان فعالن من شاط يشيط إذا هلك : أصال، وقيلهذا فيمن جعل النون و

أو المتمادي فـي الطغيـان الممتـد إلـى     ومكرا، العصي األبي الممتلئ شرا : العموموهو من حيث . أكثراألول : األزهري

  . فبين الجن والشيطان عموم وخصوص وجهي. يطانشوكل عات متمرد من الجن واإلنس والدواب . العصيان

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، زاوية الفقه، بحث الجن -

  . 1998، مكتبة الشباب: القاهرة، 1ط ،قصة الخليقة بين األسطورة والحقيقة: أبي آدم، عبد الصبور شاهين) 3(

ى تأليف هذا الكتاب، الذي استغرق تأليفه خمسة وعشرين عاما، كما يقـول،  الدكتور عبد الصبور شاهين أن ما دعاه إل يقول

نظرة القدماء إلى قصة الخلق قد تأثرت بالتصور اإلسرائيلي لها، وهو الوارد في سفر التكوين، حيث يختزل  ..".أنه وجد أن

 ،)22ـ 21ص ص "( ...].هكذا[راهيمالزمان كله إلى أقل من ثالثة آالف سنة تستغرق عشرين جيال هم المسافة بين آدم وإب

انتزاع العقل المسلم من براثن النقول اإلسرائيلية المحشوة بالخرافات المنافية لكـل   ..".لذلك فإن هدفه من تأليف الكتاب هو 

فـي محاولـة لفهـم     .قضـاها مسألة شغلته ربع قرن أو يزيـد  كما يصرح بأن هذه ال .)17ص" (ما هو عقل، وعلم، ونور

تي جاءت في القرآن الكريم، وهي قطعية تروي وقائع قصة الخلق، وأيضا للتوفيق بـين التصـوير القرآنـي،    النصوص ال

   .)9ص "( ...واالتجاه العلمي في تصوير الحياة البشرية على هذه األرض

هم بنو آدم الـذين   أول نبي وهو بداية الدين ومرحلة النبوة وبداية الحضارة اإلنسانية فاإلنسان المكلّفويتساءل شاهين أن  

كيف حدث هذا في خطواته " شاهين ويتساءل ...آدمشاء اهللا تعالى لهم أن يتلقوا علم الدين وحضارة السماء عن طريق نبوة 

وهو يـرى أن   "بشراًهذا شأن اهللا تعالى لكن المهم أن آدم البشر دخل في مرحلة اإلنسانية فصار إنساناً " ، ويجيب" األولى؟

بحسب األصل أي أنا من البشر الذين خلقهم اهللا للتكليف وإنمـا   ،)مثلكمقل إنما أنا بشر (قول القرآن للنبي أن يالصحيح هو 

الدين لينقلكم من المرحلة البشرية إلى المرحلة اإلنسانية وقد جئت خاتماً للنبوات وداعياً إلى توحيد اهللا باإلسـالم ديـن كـل    

 . أنه قبل آدم كان هناك أوادم كثيرة منهم" ه قالوامثلقالوا األنبياء؛ ويعتبر شاهين إن كثر 

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني تفسير القرطبي، :30البقرة، ) 4(
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من  آدم على المالئكة بل استمر في إثبات شرف، لم يتوقف القرآن عن تأكيد علمه تعالى 

َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء كُلََّها ثُـمَّ َعَرَضـُهْم َعلَـى    "خالل منافسة المعرفة بين آدم والمالئكة قال تعالى 

في محضر ابن عباس  وينقل ابن كثير عن، "َصاِدِقيَنالَِئكَِة فَقَاَل َأنبُِئوِني بَِأْسَماء َهُؤالء ِإن كُنتُْم الَْم

إن كنتم صادقين في قيلكم أني ؛ المالئكةأنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها  أي فقال" هذه اآلية

  . ")1(وسفكوا الدماء إن جعلت خليفتي في األرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا

ْيـَب  قَاَل َيا آَدُم َأنبِْئُهم بَِأْسَمآِئهِْم فَلَمَّا َأنَبَأُهْم بَِأْسَمآِئهِْم قَاَل َألَْم َأقُل لَّكُْم ِإنِّي َأْعلَُم غَ" ثم جاء قوله تعالى

  . ")2(السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَأْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما كُنتُْم تَكْتُُموَن

كما لم تعلموا : للمالئكةفقال اهللا  تفسيره لهذه اآلية قوله أيزيد في  الطبري عن ابن وينقل

أما ما أخفاه ، وهذا ما علمتموهليفسدوا فيها وان اهللا جعل من بني ادم ، علمهذه األسماء فليس لكم 

فلما ، وهيدرولم تعلم المالئكة ذلك ولم ، يطيعومن ، يعصىفيها من  ه تعالى جعلأن هو، اهللا عنكم

وهو بذلك استحق سجود المالئكة والجـن  ؛ )3(رأوا ما أعطى اهللا آدم من العلم أقروا آلدم بالفضل

َوِإذْ قُلْنَا ِللَْمالَِئكَِة اْسُجُدواْ آلَدَم فََسَجُدواْ ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسـتَكَْبَر َوكَـاَن ِمـَن    "كما في اآلية التالية 

  . ")4(الْكَاِفرِيَن

السجود معناه التذلل والخضـوع وغايتـه وضـع الوجـه     د كما يورد القرطبي والسجو

واستحقاق آدم للسـجود بينتـه اآليـة    ، )5(إدامة النظر: واإلسجاد. ذلوكل ما سجد فقد ، باألرض

السَّـَماَواِت َواَألْرضِ   فَلَمَّا َأنَبَأُهْم بَِأْسَمآِئهِْم قَاَل َألَْم َأقُل لَّكُْم ِإنِّي َأْعلَُم غَْيـبَ " السابقةفي قوله تعالى

فكان ، وعلو شأنه اإلنسان فضل وقد استدل منها القرطبي على، "َوَأْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما كُنتُْم تَكْتُُموَن

                                                 
  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني تفسير ابن كثير،:  32البقرة، ) 1(

 . 33البقرة، ) 2(

  .)al- islam. com(إلسالم االليكتروني، ، موقع اتفسير الطبري :33البقرة، ) 3(

 . 34البقرة، ) 4(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :34البقرة، ) 5(
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بدليل قولـه تعـالى   اإللهي شمولي لكل الناس والتكريم ، )1(ختصاصه بالعلمإل المالئكة أفضل من

َحَملْنَاُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَرَزقْنَاُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلْنَاُهْم َعلَى كَِثيرٍ مِّمَّـْن  َولَقَْد كَرَّْمنَا َبِني آَدَم َو"

هنا للعقل والبصيرة سواء في مناط التكليف بالخالفة أو بمناط المعرفي  متيازفاإل" )2(خَلَقْنَا تَفِْضيالً

فبعد أن يستعرض عـدة  ، تفسيرالطبري للتفضيل ويتوافق مع ذلك، تحمل المسؤولية عن األعمال

ـ والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقـل الـذي   ، أقوال ينتهي للجزم مـدة  عو ه

  . ")3(التكليف

كما ، األرضستخالف لكي يقيم الحق في حاجة اإلنسان لمقام اإل هوف، وحاجةفالعقل حجة 

ُووُد ِإنَّا َجَعلْنَاَك خَِليفَةً ِفي الَْأْرضِ فَاْحكُم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َيا َدا" لداوودبينا في خطاب اهللا عز وجل 

 بَِمـا نَُسـوا   َولَا تَتَّبِعِ الَْهَوى فَُيِضلََّك َعن َسبِيلِ اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب شَِديٌد

وقولـه  ، ")5(ِإنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيَل ِإمَّا شَاِكًرا َوِإمَّا كَفُوًرا"حجة على الناس  وهو أيضاً، ")4(َيْوَم الِْحَسابِ

والنجدين كما يورد ابن كثير في تفسيره عن الرسول صلى اهللا عليـه  ، ")6(َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْينِ"تعالى 

 جد الشر أحب إليكم مـن نجـد  يا أيها الناس إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل ن" وسلم

  . ")7(الخير

                                                 
  .)al- islam. com(، اإلسالم االليكتروني موقع تفسير القرطبي :334البقرة، ) 1(

 . 70اإلسراء، ) 2(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  ،تفسير الطبري: 70اإلسراء، ) 3(

 . 26ص، ) 4(

 .3اإلنسان، ) 5(

 . 10البلد، ) 6(

قال الخير والشر وكذا روي عـن   "وهديناه النجدين" قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد اهللا هو ابن مسعود) 7(

والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين وقـال   علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك 

  . "نجد الخير هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من" وسلم

  .)al- islam. com(، ونيموقع اإلسالم االليكتر، تفسير ابن كثير :10البلد،  -
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  السادسالفصل 

  أنظومة المفاهيم اإلضافية اإلسالمية وموقع الشوى منها

 وظائف اللغة والتواصل أهمعن  التعبير الحقيقيالعامل الرئيس في  األساسييمثل المعنى 

، األساسـي معناها  إلى باإلضافةفهو المعنى الذي تملكه الكلمة  اإلضافيالمعنى  اأم، األفكارونقل 

  . )1(تلك اللغة الذي تحيا فيه المناخ الثقافيتبعا لتغير  آخر إلى من عصروهو ربما يتغير 

  األمة: الباب األول

أساسا فـي تـوجههم    ووحدتهم تبدأ، )2(ألمة تعبير عن وحدة الناس على مقاصد يؤمونهاا

وهذا يفيد هنـا فـي   ، ")3(ِإنَّ َهِذِه ُأمَّتُكُْم ُأمَّةً َواِحَدةً َوَأنَا َربُّكُْم فَاْعُبُدونِ" نحو خالقهم مثل قوله تعالى

  . ارتباط هذا المفهوم بأصل التوحيد اإلسالمي

 تعالىمنها قوله ، موضعاًي القرآن بما يقارب األربعين ف "ألمةا" ورد مصطلحبالعموم 

مة األم في الوالدة أو هـي جماعـة   أكلمة  وأصل" )4(َما تَْسبِقُ ِمْن ُأمٍَّة َأَجلََها َوَما َيْستَْأِخُروَن"

أو حتى هو فرد قـدوة  ، أو هي طائفة من الناس أو وظيفة مشتركة في الحياة، ذات اتجاه معين

نَّ ِإْبَراِهيَم كَاَن ُأمَّةً قَاِنتًـا ِللّـِه   ِإ" ومثال ذلك قوله تعالى للناس كافة كالنبي إبراهيم عليه السالم

  . ")5(َحِنيفًا َولَْم َيُك ِمَن الُْمشْرِِكيَن

وتعتبر األمة بهذا المعنى الوعاء الذي تدور فيه شورى الناس كون الشورى وردت فـي  

شُوَرى َوَأْمُرُهْم "مثل قوله تعالى  جماعي في األسرة والمجتمعوشأن  همعن  صيغها الثالث تعبيراً

فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمـرِ فَـِإذَا   " وقوله تعالى" )6(َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن

                                                 
 . ضرورة منهاجية، مرجع سابق: ، بناء المفاهيم اإلسالميةسيف الدين عبد الفتاح) 1(

 . 11 -10رجع سابق، ص صم المصطلحات السياسية في اإلسالم،حسن الترابي، ) 2(

 . 92األنبياء، ) 3(

 . 43المؤمنون، ) 4(

  : ، للتوسع حول مصطلح األمة120النحل، ) 5(

 . 10رجع سابق، ص م المصطلحات السياسية في اإلسالم،ن الترابي، حس -

 . 38الشورى، ) 6(
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َعن تََراضٍ مِّنُْهَما  فَِإْن َأَراَدا ِفَصاالً"وقوله تعالى " )1(َعَزْمتَ فَتََوكَّْل َعلَى اللِّه ِإنَّ اللَّه ُيِحبُّ الُْمتََوكِِّليَن

وهذا هو أصل معنـى  ، األمة عما تنتهي إليه هذه وما تنتهي إليه الشورى تعبر الحقاً، ")2(َوتَشَاُورٍ

َولَْو شَاء َربَُّك لََجَعَل "قال تعالى ، حتمالية خالفهم عليهإرغم  في التوجه نحو مقصد، ومفهوم األمة

  . ")3(وَن ُمخْتَِلِفيَنالنَّاَس ُأمَّةً َواِحَدةً َوالَ َيَزالُ

قـال تعـالى   ، مة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر أأن تكون هناك  والمطلوب إسالمياً

ـ      " ُم َولْتَكُن مِّنكُْم ُأمَّةٌ َيْدُعوَن ِإلَى الْخَْيرِ َوَيْأُمُروَن بِـالَْمْعُروِف َوَينَْهـْوَن َعـنِ الُْمنكَـرِ َوُأْولَِئـَك ُه

َوِممَّْن خَلَقْنَـا ُأمَّـةٌ َيْهـُدوَن بِـالَْحقِّ َوبِـِه      "قال تعالى ، إلى الحق والعدل به تنتهي، ")4(الُْمفِْلُحوَن

  . ")5(َيْعِدلُوَن

  الشرعية: ثانيالباب ال

؛ كان أم عرفـاً  من كلمة شرع قانوناً للشرعية مستمداً تورد موسوعة السياسية تعريفاً

يفرق سيف الدين عبد الفتـاح بـين مفهـومي    و؛ )6(لعالقة الحاكم بالمحكوم كان أم دينياً مدنياً

أمـا  ؛ عتبار األول يدور حول رضا الناس ومقبوليتهم لـذلك الحكـم  إب، الشرعية والمشروعية

  . )7(الثاني فعنده يفيد خضوع الناس لقانون وضعي

الشـرعية  يـرى  : تجاه قانونيإ، )8(بالعموم توزعت تعريفات الشرعية في ثالثة أوجه

الشرعية بأنها تنفيذ  يرى: تجاه دينيإ؛ وبالتالي خضوع الناس له، الوضعي بأنها سيادة القانون

تقاس برضا النـاس ومقبـوليتهم   الشرعية  يرى أن: سياسي وجتماعي إتجاه إ؛ القانون اإللهي

  . لذلك الحكم

                                                 
 . 159آل عمران، ) 1(

 . 233البقرة، ) 2(

 . 118هود، ) 3(

 . 104آل عمران، ) 4(

 . 181األعراف، ) 5(

 . 451، ص3مرجع سابق، ج  السياسية،الموسوعة والنشر، المؤسسة العربية للدراسات ) 6(

 .                                مرجع سابق مفهوم الشرعية،، الدين عبد الفتاحسيف ) 7(

 . مرجع سابق) 8(
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، تعاملت مع المفهوم دون تحرير المعاني المطلوب اأنه، تجاهات الثالثةالمالحظ في اإل

، نعكس على التفريق ما بين الديني والمدني كمـا ورد إاألمر الذي ، صطلح دينفي م وتحديداً

جعل الناس ومدى مقبوليتهم الحكم بمعنى  وأخيراً، فصل القانون الوضعي عن اإللهي ثم الحقاً

ومـع أن المفهـوم   ، االنحياز لما تراه عقولهم أو تتواضع عليه رغباتهم ومصالحهم وواقعهـم 

إال أن ذلك رهـن تحريـر معنـى الـدين     ، تجاه السياسي واالجتماعياإلسالمي يقترب من اال

  . نطالق في فهم وضبط الشرعية إسالمياًلإل

والتي تعبر عن ، اإلنكليزي "religion" مع مفهوم قال يتطاب كون مفهوم الدين إسالمياً

  . )1(تراث وفلسفة ونظرة الغرب تجاه الدين

َوَأنَزلْنَا ِإلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ "  قال تعالى ، "عشر" ولغة أتت من الجذر الشرعية إسالمياً

ـ  ْع َأْهـَواءُهْم  ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحكُم َبْينَُهم بَِما َأنَزَل اللُّه َوالَ تَتَّبِ

ِشْرَعةً َوِمنَْهاًجا َولَْو شَاء اللُّه لََجَعلَكُْم ُأمَّةً َواِحَدةً َولَِكـن   َعمَّا َجاءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلْنَا ِمنكُْم

"  تَخْتَِلفُـونَ  لَِّيْبلَُوكُْم ِفي َمآ آتَاكُم فَاْستَبِقُوا الخَْيَراِت ِإلَى اهللا َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَُينَبُِّئكُم بَِما كُنتُْم ِفيِه
)2(" .  

ولو جمعت الشرعة شرائع كان ، الشريعة شرائعفاعتبر أن  هنا "ِشْرَعةً"وفسر الطبري 

وكـل مـا   ، فيردها عند الجمع إلى لفـظ نظيرهـا  ، ألن معناها ومعنى الشريعة واحد، صوابا

ا ِمـنكُْم  ِلكُلٍّ َجَعلْنَ"وينقل الطبري عن ابن قتادة قوله في آية ، شرعت فيه من شيء فهو شريعة

، )3(شـريعة  القرآنو، إلنجيل شريعةاو، شريعةوالتوارة هنا ، وسنة سبيالً أي، "ِشْرَعةً َوِمنَْهاًجا

وهذا ال يعني إقرار القرآن بالشرائع السابقة ، وإذا كان ذلك في المعنى العام للشريعة والشرعة

ـ  ولكنـه قرآنيـاً  ، أو صحتها والسيما ما حرف منها وهو ما عبرت عنه اآلية بالهوى  يال ينف

                                                 
 . 179 ص، 1مرجع سابق، ج ،السياسيةالموسوعة والنشر، العربية للدراسات المؤسسة ) 1(

 . 48المائدة، ) 2(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير الطبري :48المائدة، ) 3(
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فالقرآن يوضح لرسوله صلى اهللا عليه وسلم في موضع آخـر  ، هاوجودها وإمكانية التعامل مع

  . ")1(ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى شَرِيَعٍة مَِّن الَْأْمرِ فَاتَّبِْعَها َولَا تَتَّبِْع َأْهَواء الَِّذيَن لَا َيْعلَُموَن"

مم وهذا الهدى هو الـدين المـت  ، )2(أي على هدى من األمر "َعلَى شَرِيَعٍة" ابن عباس قال

لما كان الناس عليه وتوارثوه من دين وأخالق ومن وصايا أتى بها األنبياء إبـراهيم وموسـى   

شََرَع لَكُم مَِّن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا ِإلَْيَك َوَما َوصَّْينَا بِـِه  " وعيسى قال تعالى

والدين هنا هو اإلسـالم بـدليل   ، ")3(يَن َولَا تَتَفَرَّقُوا ِفيِهِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ

تعليقه علـى  عن محمد بن جعفر بن الزبير وينقل الطبري ، ")4(اِإلْسالَُم ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد اللِّه"قوله 

  . )5(للرسل أي ما أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب والتصديق، هذه اآلية

عمـا   الم هي الدين المتمم لما أتت به الرسل فهو لـيس غريبـاً  الشرعية في اإلس إذاً

ـ ، تعارفت عليه اإلنسانية ولكنه جديد متجدد ، اآلخـر  يوهو رغم انه دين مهيمن إال انه ال ينف

بـل  ، على الشؤون التعبدية والروحية روهو ال يقتص، وهو يتعامل معه بحدود المشترك النافع

، على الجوانب األخالقية واالجتماعية رعية فيه ال تقتصوالشر، )6(هو دين شامل واقعي وسطي

بل وتشمل القضايا القانونية والسياسية في الدولة اإلسالمية بمـا يعـزز دور األمـة ويقـوي     

قـال  ، المنزلة في كتابه المحكم القرآن الكريم، )7(اجتهادها الجماعي في قضايا التشريع اإللهي

َك الِْكتَاَب ِمنُْه آَياتٌ مُّْحكََماتٌ ُهنَّ ُأمُّ الِْكتَابِ َوُأخَُر ُمتَشَـابَِهاتٌ فََأمَّـا   ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعلَْي" تعالى

ـ  ُم تَْأوِيلَـُه ِإالَّ  الَِّذيَن في قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعوَن َما تَشَاَبَه ِمنُْه اْبِتغَاء الِْفتْنَِة َواْبِتغَاء تَْأوِيِلِه َوَما َيْعلَ

  . ")8(لرَّاِسخُوَن ِفي الِْعلْمِ َيقُولُوَن آَمنَّا بِِه كُلٌّ مِّْن ِعنِد َربِّنَا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْولُواْ األلَْبابِاللُّه َوا
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  الحكم: لثالباب الثا

ارتبط الحكم في الخبرة الغربية في عدة مصطلحات أهمها الديمقراطية المرتكزة علـى  

أي الحكومة الدينية كما فـي  ، ومصطلح الثيوقراطية؛ )1(يةحكم الشعب للشعب بالشعب باألكثر

ومع انحياز الخبـرة الغربيـة   ، )2(الخبرة الغربية التي يعلن فيها الحاكم انه ظل اللهفي أرضه

فـي  ، تأتي هذه المعالجة لفهم الحكم والحاكمية إسالمياً، لألول وذم الثانيوإسقاطه على اإلسالم

ختلف كليا عن الفهم الغربي وفهـم الشـرعية المرتبطـة بهـا     ضوء ما تقدم من فهم للدين الم

  . والمختلفة أيضا عن الفهم الغربي

وعرف األصفهاني في ، في القرآن في العديد من المواضع "حكم" بالعموم ورد الجذر 

ومنـه سـميت   ، أي منع منعا إلصـالح " ،مفردات ألفاظ القرآن الكريم أصل الحكم فقال حكم

ولكن معادلة ، "واقعاً وإتقانهاضبطها  األمورإحكام "بأنه  عرف الترابي الحكمولذلك ، ")3(اللجام

وهذه المعاني مـن  ، السلطانو القرآن والوعي الضبط والربط اإلسالمي ترتبط في ثالثة أوجه

َيا َيْحَيى خُِذ الِْكتَـاَب  "منها قوله تعالى ، "حكم"فرز اآليات التي جاءت بجذر  السهل تلمسها عند

  . ")4(ٍة َوآتَْينَاُه الُْحكَْم َصبِيابِقُوَّ

فهـو   )5(قرأ القرآن قبل أن يحـتلم وينقل القرطبي في تفسيره عن ابن عباس أن يحيى 

َو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْـُأمِّيِّيَن  " أو قوله تعالى؛ )6(األحكام والمعرفة بهاأي ، ممن أوتي الحكم صبياً

آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوِإن كَانُوا ِمن قَْبُل لَِفي َضلَالٍ  َرُسولًا مِّنُْهْم َيتْلُو َعلَْيهِْم

َوشََدْدنَا ُملْكَـُه  " أو قوله تعالى؛ أي القرآن "َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب"ذكر القرطبي في تفسيره ، ")7(مُّبِينٍ

قويناه بالحرس  أي "وشددنا ملكه" السيوطي والمحلي فسرها ")8(طَابَِوآتَْينَاُه الِْحكَْمةَ َوفَْصَل الِْخ
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البيان الشـافي  أي " وفصل الخطاب"؛ النبوة واإلصابة في األمور أي "وآتيناه الحكمة"؛ والجنود

ـ   " أو قوله تعالى؛ )1(في كل قصد اسِ َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعلْنَاَك خَِليفَةً ِفي الَْأْرضِ فَـاْحكُم َبـْيَن النَّ

اٌب شَِديٌد بِالَْحقِّ َولَا تَتَّبِعِ الَْهَوى فَُيِضلََّك َعن َسبِيلِ اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَ

  . ")2(بَِما نَُسوا َيْوَم الِْحَسابِ

تَاَب بِالَْحقِّ ِلتَْحكَُم ِإنَّا َأنَزلْنَا ِإلَْيَك الِْك" والذي انزل بالحق هو القرآن كما في قوله تعالى

أنزلنا إليك يا محمـد  فسرها الطبري أي ، ")3(َبْيَن النَّاسِ بَِما َأَراَك اللُّه َوالَ تَكُن لِّلْخَآِئِنيَن خَِصيًما

نَا َمـَع  فَفَهَّْمنَاَها ُسلَْيَماَن َوكُلًّا آتَْينَا ُحكًْما َوِعلًْما َوَسـخَّرْ " أو قوله تعالى؛ )4(يعني القرآن، الكتاب

َولَقَْد آتَْينَا َبِني ِإْسَراِئيَل الِْكتَـاَب  " أو قوله تعالى؛ ")5(َداُووَد الْجَِباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِليَن

  . ")6(َوالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ َوَرَزقْنَاُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلْنَاُهْم َعلَى الَْعالَِميَن

وهـذا الفهـم الواسـع بتوسـع     ، تأكد دور اإلنسان في فهم القرآن، الوحي بعد انقطاع

وتؤمن بما عنـده  ، الظنيات فيه يحتاج إلى قراءة تتسم باإليمان بالغيب وبالحكم األعلى وهو اهللا

أي تفاعل النص اإللهـي الثابـت مـع الواقـع     ، وتقرأ ذلك القرآن قراءة الشاهد، وهو القرآن

هذا التفاعل هو ادعى وأقوى واشرع إذا ما عبر عـن وعـي وعقـل    والن ، اإلنساني المعقد

لذا يأتي دور ومركزية وسلطان األمة التي تحتاج إلى المقومات المادية باإلضافة إلى ، جماعي

وهـي كمـا   ، "الحكم اإلسالمي" أي إلى ما نسميه، العقلية الجماعية للضبط والربط واإلصالح

  . حاكمية إلهيةوصفه جابر علواني حاكمية كقران ال 
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ِإنَّا َأنَزلْنَا ِإلَْيَك "ويدل على ذلك قوله تعالى ، )1(كما ذهب إلى ذلك سيد قطب والمودودي

قال  "بما أراك اهللا" ،")2(الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ِلتَْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِما َأَراَك اللُّه َوالَ تَكُن لِّلْخَآِئِنيَن خَِصيًما

عليـه   دعى في حياة النبي صلى اهللاأوإذا كان هذا ، )3(اهللا إليك من كتابه بما أنزل أي الطبري

فحاكميـة اهللا  ، نقطاع الوحي عن العـالمين إدعي بعد مماته وأزل فهو والوحي الزال يتنّ وسلم

ِإنَّا نَْحُن نَزَّلْنَـا  "ولكن حاكمية القرآن إقرار بمعجزة النبي ، تفترض وجود وحي يتنزل كل يوم

الَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُـْم ِديـنَكُْم َوَأتَْمْمـتُ    "وختم الرساالت السماوية به ، ")4(َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُوَن الذِّكَْر

مما يمكن لتفاعل حي ودائم ما بين النص واألمـة  ، ")5(َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُُم اِإلْسالََم ِدينًا

الَِّذَي َأنَزَل َعلَْيَك الِْكتَاَب ِمنُْه آَياتٌ مُّْحكََماتٌ ُهـنَّ ُأمُّ   ُهَو" تأويال واجتهاداوتجديدا كما في قوله

ِفتْنَِة َواْبِتغَاء الِْكتَابِ َوُأخَُر ُمتَشَابَِهاتٌ فََأمَّا الَِّذيَن في قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعوَن َما تَشَاَبَه ِمنُْه اْبِتغَاء الْ

يلَُه ِإالَّ اللُّه َوالرَّاِسخُوَن ِفي الِْعلْمِ َيقُولُوَن آَمنَّا بِِه كُلٌّ مِّْن ِعنـِد َربِّنَـا َوَمـا    تَْأوِيِلِه َوَما َيْعلَُم تَْأوِ

  . ")6(َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْولُواْ األلَْبابِ

  التعددية: رابعالباب ال

فهنـاك كـان   ، بل ال بد منهـا ، طبيعة إنسانية ال ضير فيها ختالف إسالمياًبالعموم اإل

شَاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّـةً   َولَْو" تالف اإلنسان مع نفسه ومع غيره ومثال ذلك قوله تعالىاخ

  . ")7(َواِحَدةً َوالَ َيَزالُوَن ُمخْتَِلِفيَن

، بالمجادلة والحوار؛  ختالف لينظر إليهم خالقهم كيف يتصرفونمفطورون على هذا اإل ناسفال

َوَجاِدلُْهم بِـالَِّتي ِهـَي   "الف إلى قوة وتكامل مثل قوله تعالى أي بالتي هي أحسن وتوظيف الخ

                                                 
 ، 1995المعهد العالمي للفكر اإلسـالمي، : ، فرجينيا1، طرؤية معرفية: الحاكميةاألبعاد السياسية لمفهوم هشام جعفر، ) 1(

  .38 -19ص  ص

 . 105النساء، ) 2(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير الطبري : 105النساء، ) 3(

 . 9الحجر، ) 4(

 . 3المائدة، ) 5(

 . 7آل عمران، ) 6(

 . 118هود، ) 7(



  146

أم بـالمكر والهـوى   ؛ ")1(َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعلَُم بِالُْمْهتَـِدينَ 

َأنَّـا َدمَّْرنَـاُهْم َوقَـْوَمُهْم     فَانظُْر كَْيفَ كَاَن َعاِقَبةُ َمكْـرِِهمْ "ومثال قوله تعالى  )2(لتصفية اآلخر

َولَْوالَ َدفُْع اللِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَّفََسَدِت اَألْرُض َولَِكنَّ اللَّه ذُو " أو قوله تعالى، ")3(َأْجَمِعيَن

حسـب  ويمكننا تصنفيها ، مجبول عليها الناس إذا التعددية واقعة فعالً. ")4(فَْضلٍ َعلَى الَْعالَِميَن

  . )5(أوجه إلى عدة ما وردت قرآنياً

َوِمْن آَياِتِه خَلْقُ السََّماَواِت َوالَْأْرضِ َواخِْتلَافُ َألِْسنَِتكُْم َوَألْـَواِنكُْم ِإنَّ ِفـي   " تعددية القوميات - 

  . ")6(ذَِلَك لَآَياٍت لِّلَْعاِلِميَن

َعةً َوِمنَْهاًجا َولَْو شَاء اللُّه لََجَعلَكُـْم ُأمَّـةً   َجَعلْنَا ِمنكُْم ِشْر ِلكُلٍّ" تعددية المناهج والحضارات - 

َما كُنـتُْم  َواِحَدةً َولَِكن لَِّيْبلَُوكُْم ِفي َمآ آتَاكُم فَاْستَبِقُوا الخَْيَراِت ِإلَى اهللا َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَُينَبُِّئكُم بِ

 . ")7(ِفيِه تَخْتَِلفُوَن

لَكُـْم ِديـنُكُْم   " أو في قوله تعالى ")8(النَّاسِ َولَْو َحَرْصتَ بُِمْؤِمِنيَنَوَما َأكْثَُر "تعددية الديانات  - 

 . ")9(َوِلَي ِدينِ

 ذاتـه إال أن التصـور اإلسـالمي يطـرح    ، واالختالفاتبالعموم رغم هذه التعدديات 

ِديـنِ الَْحـقِّ   ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهَدى َو"كمهيمن على الدين كله ومثال ذلك قوله تعالى 

َوَأنَزلْنَا ِإلَْيَك الِْكتَـاَب بِـالَْحقِّ   " أو قوله تعالى، ")10(ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمشْرِكُوَن
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َوالَ تَتَّبِـْع َأْهـَواءُهْم    ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحكُم َبْينَُهم بَِما َأنَزَل اللُّه

َولَِكـن   َعمَّا َجاءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلْنَا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمنَْهاًجا َولَْو شَاء اللُّه لََجَعلَكُْم ُأمَّةً َواِحَدةً

  " )1(فَُينَبُِّئكُم بَِما كُنتُْم ِفيهِتَخْتَِلفُوَنلَِّيْبلَُوكُْم ِفي َمآ آتَاكُم فَاْستَبِقُوا الخَْيَراِت ِإلَى اهللا َمْرجُِعكُْم َجِميًعا 

رغـم انـه ال ينفـي    ، فكره كحل وخالص لإلنسانية جمعـاء  ماإلسال يطرحباختصار 

 علـى  من خالل إعالنه بـل وحثـه   وهذا التعارض نجد حله إسالمياً، اختالف الناس وتعددهم

والضمانات واآلليات الكفيلة  ووضع السبل؛ حترام خصوصية اآلخرين وتوظيفها بالبر والقسطإ

لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجـوكُم مِّـن   " بالمحافظة عليها وتنظيمها

بوي واضـح ضـد   وهناك تهديد ن، "الُْمقِْسِطيَن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ

من قتل معاهدا له ذمة اهللا وذمة رسوله لـم   " من ينتهك هذه القاعدة بقوله صلى اهللا عليه وسلم

  . ")2(يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما

  الدولة: خامسالباب ال

َعلَى َرُسوِلِه مَّا َأفَاء اللَُّه " في قوله تعالى، جاء ذكر كلمة دولة في القرآن في موضع واحد

وَن ُدولَةً َبْيَن ِمْن َأْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكينِ َواْبنِ السَّبِيلِ كَْي لَا َيكُ

" )3(تَّقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه شَِديُد الِْعقَـابِ الَْأغِْنَياء ِمنكُْم َوَما آتَاكُُم الرَُّسوُل فَخُذُوُه َوَما نََهاكُْم َعنُْه فَانتَُهوا َوا

جعلنا ما أفـاء علـى    جاء في تفسير الطبري أي، "كَْيلَا َيكُون ُدولَة َبْين الَْأغِْنَياء ِمنْكُْم" وفي معنى

، األغنياء مـنكم بيـنهم   تداولهيكيال يكون ذلك الفيء ُدولَة ، رسوله من أهل القرى لهذه األصناف

فيجعلون ذلـك حيـث   ، وهذا مرة في أبواب البر وسبل الخير، مرة في حاجات نفسهيصرفه هذا 

  . )4(شاءوا

قولـه  ف؛ تفسـيرهما الطبري والقرطبـي فـي    ذكرها "دولة"قراءة في لكن هنا اختالف و

قال ؛ بالنصبوقرأها السلمي وأبو حيوة ، الدالبضم  "دولة" العامة أتهاقر "كي ال يكون دولة":تعالى

                                                 
 . 48المائدة، ) 1(

 . al- islam. com)( سنن ابن ماجة،االليكترونية، زاوية الحديث،  موسوعة موقع اإلسالم) 2(

 . 7الحشر، ) 3(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري، :7الحشر، ) 4(
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 الدولـة : العـالء وقال أبو عمرو بن ؛ واحدهما لغتان بمعنى : واألصمعير ويونس عيسى بن عم

؛ األمـوال اسم الشيء الذي يتداول مـن   المصدر وبالضموهي ، وغيرهالظفر في الحرب  "بالفتح"

  . )1(والدولة الفعل، الدولة اسم الشيء الذي يتداول: وكذا قال أبو عبيدة

في مفهوم الدولة الذي رآه يؤسس من خالل جماعـة   وفي مقدمة ابن خلدون نلحظ تطوراً

ورغم تركيز ابن خلدون على ، سياسية منظمة في مجتمع يتألف من العديد من الجماعات السكانية

  . )2(بالضرورة عليها رإال أن التضامن االجتماعي ال يقتص، آصرة النسب والعصبية

أنها العقبة في  "الدولة"تعريف  ويذكر الترابي في كتابه المصطلحات السياسية في اإلسالم

، أدال، انـدال ، داول، دال؛ وكل تصريفات الكلمة حول حركة التعاقب ودورتـه ، المال والحرب

  . دواليك

تسمى باسم من كـان  ، في العربية لتعني التعاقب على السلطان "الدولة" وقد تطورت كلمة

ويـرى  ؛ باألمر العام فقداشتقت من القيام "State" أما الكلمة الالتينية؛ له الدور في الغلبة والوالية

 مما جعل الكلمة من وصف لعنصر المعاقـب سياسـياً  ، العربية متأثرة بالثقافة الغربية الترابي أن

انتهاء بوصف كل النظام والهيكـل للشـأن السـلطاني    ، على والية األمر العام استالباً أو انتخاباً

  . )3(العام

اإلسالمية بتعريف الدولة غربيا من السهل مالحظته من خالل إن تأثر الكتابات العربية و 

بينما ؛ )4(دوران معظم التعريفات للدولة في مركبات أربعة هي الشعب واإلقليم واألرض والسلطة

ألنه يرى في هـذا  ، يرفض إدخال العناصر األربعة في تركيبته لتعريف الدولة المفهوم اإلسالمي

صطفاء القومي اإل وتوافقا مع، م السياسي الحالي للمناطق اإلسالميةالتعريف تسليما بشرعية التقسي

  . والعرقي المرفوض إسالمياً

                                                 
  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  لقرطبي،تفسير ا :7الحشر، ) 1(

 . 125مرجع سابق، ص  العقيدة و السياسة،لؤي صافي، ) 2(

 . 25 -24رجع سابق، ص ص م، المصطلحات السياسية في اإلسالمحسن الترابي، ) 3(

 . 703 - 702ص ص ، 2ج، مرجع سابق، الموسوعة السياسيةالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) 4(



  149

أقرب إلى التعاقب والتدوالية ورفض المزاجية من محتكر  وعليه فان مفهوم الدولة إسالمياً

 وبالتالي هي صفة حياديـة تنظيميـة لشـان   ، "دولةكي ال يكون "سلطة أو مال كما في تفسير آية 

وهذا المفهوم األقرب ، الناس في السياسة واالقتصاد بما يمنع التسلط واالحتكار والفوضى والهوى

الن كل هذه المعاني تشير بشكل أو بآخر إلـى  ، )1(الستيعاب الحرية والتعددية والمواطنية والمدنية

َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح مِّثْلُُه َوِتلَْك األيَّاُم  ِإن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد" التدوالية المشتقة من الدولة كما فيقوله تعالى

  . ")2(ِميَننَُداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلََم اللُّه الَِّذيَن آَمنُواْ َوَيتَِّخذَ ِمنكُْم شَُهَداء َواللُّه الَ ُيِحبُّ الظَّاِل

والدولـة  ؛ نـى وفقـر  من فرح وغم وصحة وسقم وغ "بين الناس نداولها"تفسير  القرطبي فيقال 

وإنما كانت هذه المداولـة ليـرى   ؛ "فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نسر" قال الشاعر، الكرة

  . )3(ن من المنافق فيميز بعضهم من بعضوالمؤمن

الملـك  " لحالـة في بعدها األول هي المقابـل الموضـوعي التـاريخي    ، التداوليةوعليه ف

ي أيضاً ه و؛ "العهدوالية " وما سمي راشدة على أساس التعيينبعد الخالفة ال الذي جاء" العضوض

هـي  و؛ نجح أو أخفق، أحسن أو أساء، المقابل الموضوعي لحاكم يقوم على أمر األمة مدى الحياة

ثقافـة األمـة الغالبـة    في إطار  واألحزاب المناهج والبرامج والرؤى واالجتهادات أيضا تداولية

 . )4(فس يقوم على الصدق واألمانة وعدالة الفرصوإرادتها الوطنية من خالل تنا

                                                 
الترجمة  يتشير كلمة المدنية في المفهوم الغربي إلى ساكن المدينة أو ذلك المواطن الروماني المتعالي على البربري، وف) 1(

العربية للمدنية المنقول من الغرب استعمل المفهوم إما بمعنى مدنية أو حضارة، والمقصود بمعنى حضر أو مّدن أو عكـس  

سّمى المدينة يثـرب  من " جاء فيه مي، أطلق النبي لفظة المدينة على يثرب، وينقل ابن حنبل حديثاًالبداوة، في المفهوم اإلسال

، والمقصود في الفهم اإلسالمي ارتباط المكان بما جاء فيه اإلسالم من تصورات وتنظيمات وعمران، والجـذر  "فليستغفر اهللا

  . ع وأطاعيرتبط بمصدر دان من الدين أي خض اللغوي للمدينة إسالمياً

 . 1994المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : ، فرجينيا1ط المدنية، -الثقافة -الحضارة، فنصر عار: للتوسع

 . 140آل عمران، ) 2(

  .)al- islam. Com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :140آل عمران، ) 3(

   .، مركز الشرق العربي االليكتروني،ةمدنيـالدولـة المسـلمة دولـة خالد أحمد الشنتوت، ) 4(

http: //www. asharqalarabi. org. uk/r- m/b- mushacat- d- m. htm)(  
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  األقلية واألكثرية: السادسالباب 

  األقلية واألكثرية مفاهيم: المطلب األول

عتبر األصفهاني الكثير كالكبير يستخدم كليهما في األجسـام المتصـلة كاألجسـام    إ لغوياً

ونََك َعنِ الْخَْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُْل ِفيهَِما ِإثْـٌم  َيْسَألُ"بل انه أورد قوله تعالى ، واألجسام المنفصلة كاألعداد

َك ُيبيُِّن اللّـُه لَكُـُم   كَبِيٌر َوَمنَاِفُع ِللنَّاسِ َوِإثُْمُهَمآ َأكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما َوَيْسَألُونََك َماذَا ُينِفقُوَن قُلِ الَْعفَْو كَذَِل

فتـراض  إو، "كثير قُْل ِفيهَِما ِإثٌْم"راءة حمزة والكسائي واألعمش فأورد ق، ")1(اآلَياِت لََعلَّكُْم تَتَفَكَُّروَن

خـتالف  إوالصـفات يوجـب    ختالف العبارات واألسماءإيخالفه العسكري ف الترداف في القرآن

ن صـدق  إو، )2(واحد يقتضي خالف ما يقتضيه اآلخر و إال كان زيادة ال فائدة منها فكل، المعاني

الذي يعتبره المسلمون المعجزة الخالـدة   صدق في القرآن الكريمأفهو هذا في عموم اللغة العربية 

َأفَالَ َيتََدبَُّروَن القرآن َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِد غَْيرِ اللِّه لََوَجـُدواْ ِفيـِه اخِْتالَفًـا    " "والباقية حتى يوم القيامة

  . ")3(كَِثيًرا

تخصيصات مختلفـة فصـفة   نجد أنها وردت في ) كبير وكثير (وحتى في تتبعنا لكلمات 

َواْستَِعينُواْ بِالصَّْبرِ َوالصَّالَِة َوِإنََّها " وأمثلة ذلك قوله تعالى، الكبير دلت على قياس القضايا النوعية

ن ِفتْنَـةٌ ِفـي   َوالَّذيَن كَفَُرواْ َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعضٍ ِإالَّ تَفَْعلُوُه تَكُ"وقوله ، ")4(لَكَبِيَرةٌ ِإالَّ َعلَى الْخَاِشِعيَن

َوالَ ُينِفقُوَن نَفَقَةً َصِغيَرةً َوالَ كَبِيَرةً َوالَ َيقْطَُعـوَن َواِدًيـا ِإالَّ   " وقوله تعالى، ")5(اَألْرضِ َوفََساٌد كَبِيٌر

جـر  فالمقصود ليس حجم النفقة إنما حجـم األ ، ")6(كُِتَب لَُهْم ِلَيْجزَِيُهُم اللُّه َأْحَسَن َما كَانُواْ َيْعَملُوَن

ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُرواْ َوَعِملُواْ الصَّاِلَحاِت ُأْولَِئَك لَُهـم مَّغِْفـَرةٌ َوَأْجـٌر    "ويعزز ذلك قوله تعالى ، الرباني

 َوقََضْينَا ِإلَى َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي الِْكتَابِ لَتُفِْسُدنَّ ِفي اَألْرضِ َمـرَّتَْينِ َولَـتَْعلُنَّ  "وقوله تعالى ، ")7(كَبِيٌر
                                                 

 . 219البقرة، ) 1(

         ، 2000دار الكتـب العلميـة،  : ، بيـروت 1، طمحمد باسل عيون السـود  تحقيق الفروق اللغوية،أبو هالل العسكري، ) 2(

 .33ص 

 . 82النساء، ) 3(

 . 45البقرة،  )4(

 . 73األنفال، ) 5(

 . 121التوبة، ) 6(
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ا إنما ابعد من ذلك نوعي فحجم إسرائيل اليوم ليس كثيـرً ، فالعلو هنا ليس فقط كمي ")1(ُعلُوا كَبِيًرا

  . وهكذا، بل كبيرا كون قوتهم تعادل عدة دول عربية

 َوَمغَاِنَم كَِثيَرةً َيْأخُذُونََها َوكَـاَن اللَّـهُ  "بالمقابل وردت كثير في قياس القضايا الكمية مثل قوله تعالى

َولَقَْد َأَضلَّ ِمنكُْم جِبِلًّا كَِثيًرا َأفَلَْم تَكُونُـوا  "وقوله تعالى ، )2(مغانم محسوسة ومعدودة" َحِكيًماَعزِيًزا 

َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد َوُسلَْيَماَن ِعلًْما َوقَالَا الَْحْمـُد ِللَّـِه الَّـِذي    "وقوله تعالى ، أمم وخلق كثير" )3(تَْعِقلُوَن

ليس كل عباده المؤمنين بل أكثرهم التعبير هنا كمـي   أي، ")4(ا َعلَى كَِثيرٍ مِّْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمِنيَنفَضَّلَنَ

  . "مؤمنين"إتباعها بصفتهم النوعية  مع

 لَقَْد نََصَركُُم اللُّه ِفي َمَواِطَن كَِثيَرٍة َوَيْوَم ُحنَْينٍ ِإذْ َأْعَجَبـتْكُمْ "ويعزز فهمنا لكثير قوله تعالى 

اإلعجـاب هنـا    ")5(كَثَْرتُكُْم فَلَْم تُغْنِ َعنكُْم شَْيًئا َوَضاقَتْ َعلَْيكُُم اَألْرُض بَِما َرُحَبتْ ثُمَّ َولَّْيتُم مُّْدبِرِيَن

مع منطـق   قالن صفة اإليمان مختصة بالصفات النوعية وهي ال تتف، بالعدد وليس بأنهم مؤمنين

َصَل طَالُوتُ بِالُْجنُوِد قَاَل ِإنَّ اللَّه ُمْبتَِليكُم بِنََهرٍ فََمن شَـرَِب ِمنْـُه   فَلَمَّا فَ" وكذا قوله تعالى، الغرور

ـ  يالً مِّـنُْهْم فَلَمَّـا   فَلَْيَس ِمنِّي َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَِإنَُّه ِمنِّي ِإالَّ َمنِ اغْتََرفَ غُْرفَةً بَِيِدِه فَشَرُِبواْ ِمنُْه ِإالَّ قَِل

قُـو  لَِّذيَن آَمنُواْ َمَعُه قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الَْيْوَم بَِجالُوتَ َوُجنوِدِه قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأنَُّهم مُّالََجاَوَزُه ُهَو َوا

قـائم  فالتفريق واضح انـه  ، ")6(اللِّه كَم مِّن ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلََبتْ ِفَئةً كَِثيَرةً بِِإذْنِ اللِّه َواللُّه َمَع الصَّابِرِيَن

  . على أساس الكم والعدد وليس سواه

وفي معنى ، )7(ففي معنى األكثر جاء انه ما فوق النصف، وورد في المعجم المحيط ما يعزز ذلك

وهـي داللـة   ، )8(بل إن المعجم الوسيط ساوى بين األغلبية واألكثرية، نماء العدد الكثرة جاء أنه

عظم وجسم فالقضية هنـا   أيمعنى كبر وكبارة  في؛ على أن األغلبية مرتبط بالعدد وليس بالقوة
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) بضم الكـاف (العظمة والتجبرو أي) بكسر الكاف (ومنها األكبر والكبر، نوعية وليست فقط كمية

كبر منه ليس فقط في أ أيكما في قوله كبره في السن ) تفتح الكاف (وعندما ، الشرف والرفعة أي

  . )1(عدد السنين بل في طبيعة الجسم وتغيراته

غالبوهم ورجل مكثر  أيفالكثرة فيه نقيض القلة وكاثروهم  وكذا ورد في المعجم المحيط

بينما جاء في معنى كبـر  ، وواضح أن قضية المال هي قضية كمية وليس نوعية، )2(ذي مال أي

عليـه   واالكبران هما أبو بكر وعمر صحابة رسـول اهللا صـلى اهللا  ، عظم وجسم أيكصغر  أي

  . ذوي شأن ومكانة لقربهم منهمأنهما  أي، )3(وسلم

  قرآنياأكثر : المطلب الثاني

في ثمانين موضـعا بـالمعنى السـلبي أو المـذموم      "أكثر"ورد مصطلح  بالعموم قرآنياً 

َألَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن خََرُجواْ ِمن ِدَيارِِهْم َوُهْم ُألُوفٌ َحذََر الَْمْوِت "مثل قوله تعالى  نفأكثرهم ال يشكرو

؛ ")4(وَناَل لَُهُم اللُّه ُموتُواْ ثُمَّ َأْحَياُهْم ِإنَّ اللَّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ َأكْثَـَر النَّـاسِ الَ َيشْـكُرُ   فَقَ

َوِإن تُِطْع َأكْثََر َمن ِفي اَألْرضِ ُيِضلُّوَك َعن َسبِيلِ اللِّه ِإن َيتَّبُِعوَن ِإالَّ الظَّـنَّ  "وأكثرهم في الضالل 

َوَما َوَجْدنَا َألكْثَرِِهم مِّْن َعْهـٍد َوِإن َوَجـْدنَا َأكْثَـَرُهْم    "وأكثرهم فاسقين ؛ ")5(َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيخُْرُصوَن

كُـلَّ   َولَْو َأنَّنَا نَزَّلْنَا ِإلَْيهُِم الَْمآلِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوتَى َوَحشَْرنَا َعلَـْيهِمْ " وأكثرهم جاهلين، ")6(لَفَاِسِقيَن 

  . ")7(شَْيٍء قُُبالً مَّا كَانُواْ ِلُيْؤِمنُواْ ِإالَّ َأن َيشَاء اللُّه َولَِكنَّ َأكْثََرُهْم َيْجَهلُوَن

َوَما َيتَّبُِع َأكْثَُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا َإنَّ الظَّنَّ الَ ُيغِْني ِمَن الَْحقِّ شَْيًئا ِإنَّ اللّـَه  " وأكثرهم يتبعون الظن

َأال ِإنَّ ِللِّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َأالَ ِإنَّ َوْعَد اللِّه َحقٌّ " نوأكثرهم ال يعلمو؛ ")8(َيفَْعلُوَن َعلَيٌم بَِما
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؛ ")2(َوَما َأكْثَُر النَّاسِ َولَـْو َحَرْصـتَ بُِمـْؤِمِنينَ   " نوأكثرهم ال يؤمنو؛ ")1(َولَِكنَّ َأكْثََرُهْم الَ َيْعلَُموَن

؛ ")3(َولَقَْد َصرَّفْنَا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا القرآن ِمن كُلِّ َمثَلٍ فََأَبى َأكْثَُر النَّاسِ ِإالَّ كُفُـوًرا " وأكثرهم كافرين

َولَِئن َسَألْتَُهم مَّن نَّزََّل ِمَن " نوأكثرهم ال يعقلو؛ ")4(ُيلْقُوَن السَّْمَع َوَأكْثَُرُهْم كَاِذُبوَن" وأكثرهم كاذبون

  . ")5(ْحَيا بِِه الَْأْرَض ِمن َبْعِد َمْوِتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َبْل َأكْثَُرُهْم لَا َيْعِقلُوَنالسََّماء َماء فََأ

فأقليـة  ، دل معظمها على مدح األقلية بالمقابل ورد مصطلح قليل في تسع وستين موضعاً

ي ِإْسَراِئيَل الَ تَْعُبُدوَن ِإالَّ اللَّه َوبِالَْواِلـَدْينِ ِإْحَسـاناً َوِذي   َوِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ َبِن"مثل قوله تعالى  ثابتة

ْيتُْم ِإالَّ قَِليالً مِّنكُْم الْقُْرَبى َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكينِ َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسناً َوَأِقيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تََولَّ

  . ")7(َوقَالُواْ قُلُوُبنَا غُلْفٌ َبل لََّعنَُهُم اللَّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليالً مَّا ُيْؤِمنُوَن"وأقلية مؤمنة ، ")6(ُضوَنَوَأنتُم مِّْعرِ

قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأنَُّهم مُّالَقُو اللِّه كَم مِّن ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلََبتْ ِفَئـةً  "وأقلية غالبة مثل قوله تعالى 

َولَْو َأنَّا كَتَْبنَا َعلَْيهِْم َأنِ اقْتُلُـواْ َأنفَُسـكُْم َأوِ   "وأقلية ملتزمة ؛ ")8(ةً بِِإذْنِ اللِّه َواللُّه َمَع الصَّابِرِيَنكَِثيَر

خَْيًرا لَُّهـْم َوَأشَـدَّ   اخُْرُجواْ ِمن ِدَيارِكُم مَّا فََعلُوُه ِإالَّ قَِليٌل مِّنُْهْم َولَْو َأنَُّهْم فََعلُواْ َما ُيوَعظُوَن بِِه لَكَاَن 

َوِإذَا َجاءُهْم َأْمٌر مَِّن اَألْمنِ َأوِ الْخَْوِف َأذَاُعواْ بِِه َولَْو َردُّوُه ِإلَى الرَُّسولِ َوِإلَى "وأقلية أمينة ، ")9(تَثْبِيتًا

اللِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه الَتََّبْعتُُم الشَّـْيطَاَن ِإالَّ   ُأْوِلي اَألْمرِ ِمنُْهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَنبِطُونَُه ِمنُْهْم َولَْوالَ فَْضُل

ِإنَّ الُْمنَاِفِقيَن ُيخَاِدُعوَن اللَّه َوُهَو خَاِدُعُهْم َوِإذَا قَاُمواْ ِإلَى الصَّـالَِة قَـاُمواْ   "وأقلية صادقة ؛ ")10(قَِليالً

  . ")11( قَِليالًكَُسالَى ُيَرآُؤوَن النَّاَس َوالَ َيذْكُُروَن اللَّه ِإالَّ
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أقلية ؛ ")1(َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي اَألْرضِ َوَجَعلْنَا لَكُْم ِفيَها َمَعاِيشَ قَِليالً مَّا تَشْكُُروَن"وأقلية شاكرة 

نَّاُس فَـآَواكُْم  َواذْكُُرواْ ِإذْ َأنتُْم قَِليٌل مُّْستَْضَعفُوَن ِفي اَألْرضِ تَخَافُوَن َأن َيتَخَطَّفَكُُم ال" مؤيدة بنصر اهللا

فَلَْوالَ كَاَن ِمَن الْقُـُرونِ ِمـن   "وأقلية ناجية ؛ ")2(َوَأيََّدكُم بِنَْصرِِه َوَرَزقَكُم مَِّن الطَّيَِّباِت لََعلَّكُْم تَشْكُُروَن

نَا ِمنُْهْم َواتََّبَع الَّـِذيَن ظَلَُمـواْ َمـا    قَْبِلكُْم ُأْولُواْ َبِقيٍَّة َينَْهْوَن َعنِ الْفََساِد ِفي اَألْرضِ ِإالَّ قَِليالً مِّمَّْن َأنَجْي

َوَما َيْستَوِي الَْأْعَمى َوالَْبِصيُر َوالَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا   "أقلية معتبرة ؛ ")3(ُأتْرِفُواْ ِفيِه َوكَانُواْ ُمْجرِِميَن

َسَيقُوُل الُْمخَلَّفُوَن ِإذَا انطَلَقْتُْم ِإلَى َمغَاِنَم " أقلية متبصرة، ")4(الصَّاِلَحاِت َولَا الُْمِسيُء قَِليلًا مَّا تَتَذَكَُّروَن

ُه ِمن قَْبُل فََسـَيقُولُوَن  ِلتَْأخُذُوَها ذَُرونَا نَتَّبِْعكُْم ُيرِيُدوَن َأن ُيَبدِّلُوا كَلَاَم اللَِّه قُل لَّن تَتَّبُِعونَا كَذَِلكُْم قَاَل اللَّ

  . ")5(فْقَُهونَِإلَّا قَِليلًاَبْل تَْحُسُدونَنَا َبْل كَانُوا لَا َي

  : إن تعليل ذم األكثرية ومدح األقلية فيه عدة مسائل

فمثال القرآن ذم األكثرية ألنها ، فالعبرة هي للسياق الذي أتت به، لم يجري ذم األكثرية لذاتها: أوالً

لُّوَك َعن َسـبِيلِ اللّـِه ِإن   َوِإن تُِطْع َأكْثََر َمن ِفي اَألْرضِ ُيِض" تعتمد على الظن كما في قوله تعالى

َوَما َيتَّبُِع َأكْثَُرُهْم ِإالَّ ظَنًّـا َإنَّ  " ويعزز ذلك قوله تعالى، ")6(َيتَّبُِعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيخُْرُصوَن

  . ")7(الظَّنَّ الَ ُيغِْني ِمَن الَْحقِّ شَْيًئا ِإنَّ اللَّه َعلَيٌم بَِما َيفَْعلُوَن

َوقَاَل الَِّذي اشْتََراُه ِمن مِّْصَر ِالْمَرَأِتِه َأكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى َأن َينفََعنَا َأْو "ذا في قوله تعالى وك

لَـى َأْمـرِِه   نَتَِّخذَُه َولًَدا َوكَذَِلَك َمكَّنِّا ِلُيوُسفَ ِفي اَألْرضِ َوِلنَُعلَِّمُه ِمن تَْأوِيلِ اَألَحاِديِث َواللُّه غَاِلٌب َع

أكثـر النـاس    أي ال يطلعيعني انه  وهنا أتت األكثرية في نطاق، )8("َولَِكنَّ َأكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُموَن

ِتلْـَك ِمـْن َأنَبـاء    " قوله تعالى والدليل على البعض قد يطلع على بعض غيبه، )9(على غيبه تعالى
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وكـذا   ")1( قَْوُمَك ِمن قَْبلِ َهذَا فَاْصبِْر ِإنَّ الَْعاِقَبةَ ِللُْمتَِّقيَنالْغَْيبِ نُوِحيَها ِإلَْيَك َما كُنتَ تَْعلَُمَها َأنتَ َوالَ

كَـانُواْ   َولَْو َأنَّنَا نَزَّلْنَا ِإلَْيهُِم الَْمآلِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوتَى َوَحشَْرنَا َعلَْيهِْم كُلَّ شَْيٍء قُُبالً مَّـا "قوله تعالى 

فاألكثرية جاهلة ألنها لم تؤمن بعد كـل هـذه   ، )2("شَاء اللُّه َولَِكنَّ َأكْثََرُهْم َيْجَهلُوَنِلُيْؤِمنُواْ ِإالَّ َأن َي

بدليل قوله  فاألكثرية هنا ليست جبرية بل هي اختارت الجهل رغم أن اهللا قد منحها العقل، الدالئل

  . ")3(اِإالَّ الْفَاِسقُوَنَولَقَْد َأنَزلْنَآ ِإلَْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيكْفُُر بَِه"تعالى 

فمثال فـي قولـه تعـالى    ، وما يصدق علة على األكثرية يصدق على مدح القرآن لألقلية

تعـرف   دليل أن على قلوبهم التـي ، ")4(َوقَالُواْ قُلُوُبنَا غُلْفٌ َبل لََّعنَُهُم اللَّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليالً مَّا ُيْؤِمنُوَن"

قُْل ُهَو الَِّذي َأنشََأكُْم َوَجَعَل لَكُُم السَّْمَع "وكذا قوله تعالى ، نهم فقط تؤمنجعلت أقلية م، الحق وتنكر

، دليل على نعم اهللا اليمكن ألحد أن يوفيها حقها من الشكر، ")5(َوالَْأْبَصاَر َوالَْأفِْئَدةَ قَِليلًا مَّا تَشْكُُروَن

فيه داللـة  ، ")6(َو بِقَْولِ شَاِعرٍ قَِليلًا َما تُْؤِمنُوَنَوَما ُه"وكذا قوله تعالى ، وان شكرها بحقها فهم أقلية

  . دليل على قلة إيمانهم، على أن القائلين انه شعر وليس قرآن استحقوا بجهلهم

 ،")7(" ِإنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الَْأْرضِ َوآتَْينَاُه ِمن كُلِّ شَْيٍء َسـَبًبا "  اآليات القرآنية تبين سننا وقوانين: ثانيا

َردَّ لَُه ِإنَّ اللَّه الَ ُيغَيُِّر َما بِقَْومٍ َحتَّى ُيغَيُِّرواْ َما بَِأنْفُِسهِْم َوِإذَا َأَراَد اللُّه بِقَْومٍ ُسوًءا فَالَ َم " من نماذجها

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيـل  " أو قوله تعالى، ")8( َوَما لَُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوالٍ

َولَْو َأنَّ َأْهَل الْقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَـْيهِم  " أو وقوله تعالى ، ")9(ن به عدو اهللا وعدوكمترهبو

  . ")10( " َبَركَاٍت مَِّن السََّماء َواَألْرضِ َولَِكن كَذَُّبواْ فََأخَذْنَاُهم بَِما كَانُواْ َيكِْسُبوَن

                                                 
 . 49هود، ) 1(

 . 111األنعام، ) 2(

 99البقرة، ) 3(

 . 88البقرة، ) 4(

 . 23الملك، ) 5(

 . 41الحاقة، ) 6(

 . 84الكهف، ) 7(

 . 11الرعد، ) 8(

 . 60األنفال، ) 9(

 . 96األعراف، ) 10(
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بـدليل قولـه   ، عجازات علمية ولغوية وتاريخيةإآياتها عن  وتكشف تبين مستقبالً هي كذلك: ثالثا

أعلم المشركين المكذبين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه  أي أن اهللا، ")1(َولَتَْعلَُمنَّ نََبَأُه َبْعَد ِحينٍ" تعالى

وقد علم نبأه من أحيائهم الذين عاشـوا إلـى ظهـور    ، بعد حين من غير حد منه لذلك الحين بحد

وينقل ابـن   ")3(ْعلَُموَنتَلِّكُلِّ نََبٍإ مُّْستَقَرٌّ َوَسْوفَ"وكذا قوله تعالى ، )2(ووضوح صحته في الدنيا ،حقيقته

كمـا   "يقة أي لكل خبر وقوع ولو بعد حينأي لكل نبأ حق" قوله في هذه اآليةابن عباس عن ، كثير

  . ")4(لكل أجل كتاب" وقال "ولتعلمن نبأه بعد حين" قال

َوِعنَدُه َمفَاِتُح الْغَْيبِ الَ َيْعلَُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعلَُم َمـا ِفـي   "إال هو  ه عنده الغيب وال يعلمصحيح أن اهللا

ـ  ابِسٍ ِإالَّ الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَما تَْسقُطُ ِمن َوَرقٍَة ِإالَّ َيْعلَُمَها َوالَ َحبٍَّة ِفي ظُلَُماِت اَألْرضِ َوالَ َرطْبٍ َوالَ َي

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفـي  "بدليل قوله تعالى  ولكنه أودع في هذا القرآن أسرارنا وغيبنا، ")5(بٍ مُّبِينٍِفي ِكتَا

َربِّهِـْم  اَألْرضِ َوالَ طَاِئرٍ َيِطيُر بَِجنَاَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا ِفي الِكتَابِ ِمن شَـْيٍء ثُـمَّ ِإلَـى    

  . "ُيْحشَُروَن

ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعلَْيـَك  " رآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات بدليل قوله تعالىوهذا الق

فََيتَّبُِعـوَن َمـا    الِْكتَاَب ِمنُْه آَياتٌ مُّْحكََماتٌ ُهنَّ ُأمُّ الِْكتَابِ َوُأخَُر ُمتَشَابَِهاتٌ فََأمَّا الَِّذيَن في قُلُوبِهِْم َزْيغٌ

بِـِه  لِْفتْنَِة َواْبِتغَاء تَْأوِيِلِه َوَما َيْعلَُم تَْأوِيلَُه ِإالَّ اللُّه َوالرَّاِسخُوَن ِفي الِْعلْمِ َيقُولُوَن آَمنَّا تَشَاَبَه ِمنُْه اْبِتغَاء ا

القرآن آيـات محكمـات هـن أم     هذا أن في أي، ")6(كُلٌّ مِّْن ِعنِد َربِّنَا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْولُواْ األلَْبابِ

شتباه في الداللـة  إينات واضحات الداللة ال التباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها الكتاب أي ب

 متشـابهة علـى   ةشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمأعلى كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما 

  . )7(نعكسإهتدى ومن عكس أعنده فقد 

                                                 
 . 88ص، ) 1(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  الطبري، تفسير :88ص، ) 2(

 . 67األنعام، ) 3(

 . 38الرعد، ) 4(

 . 59األنعام، ) 5(

 . 7آل عمران، ) 6(

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير ابن كثير :7آل عمران، ) 7(
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لية هي وصف دقيق من جملة ذلك يمكن القول أن اآليات التي مدحت األكثرية وذمت األق

وبالتالي يصدق القـرآن  ، )1(بل إن المسلمين في األرض أقلية، لعالم اليوم فليس كل الناس مسلمين

َوَما َأكْثَُر النَّاسِ َولَـْو َحَرْصـتَ   "بتأكيد رؤيته للمستقبل في أي زمن من األزمنة مثل قوله تعالى 

  . ")2(بُِمْؤِمِنيَن

قَْد َيْعلَـُم اللَّـُه   " وقوله تعالى، ")3(آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل َوَما" وكذا وصفه الفعلي لواقع قوم نوح

فيها إخبـار عـن صـفة    ، ")4(الُْمَعوِِّقيَن ِمنكُْم َوالْقَاِئِليَن ِلِإخَْواِنهِْم َهلُمَّ ِإلَْينَا َولَا َيْأتُوَن الَْبْأَس ِإلَّا قَِليلًا

َوَما ُيـْؤِمُن َأكْثَـُرُهْم بِاللّـِه ِإالَّ َوُهـم     "وله تعالى وكذا ق )5(مالزمة للمنافقين في أي زمان ومكان

المالزمة له كونه الذي يعلـم أن اهللا واحـد خـالق     فيها إخبار لصفات المشرك باهللا، ")6(مُّشْرِكُوَن

  . )7(وينكر

  حاالت األكثرية: الثالثالمطلب 

فهـذه  ، ثريـة أو األقليـة  كما يتضح من اآليات القرآنية المتقدمة ليس لألك العبرة إسالمياً

 قـال تعـالى  ، والحق هو العدل، العبرة هي في المدى الذي تقترب فيه من الحق، صفات محايدة

قد يكون مع أهـل اإلسـالم أو مـع     والعدل، ")8(َوِمن قَْومِ ُموَسى ُأمَّةٌ َيْهُدوَن بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُوَن"

فالمهم ، ")9(ع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالمالدنيا تدوم م" مثلما يقول ابن تيمية، غيرهم

هنا ال بأكثرية مسلمة مـن   ةبرعوبالتالي ال ، قرب للعدلأواإلسالم الحق هو ، االقتراب من العدل

  . قرب للعدل وبالتالي للحقأفالقياس أيهم ، الناس وال أقلية كافرة به

                                                 
  . 41ص ، 1997دار النفائس،: ، األردن1، طام السياسية لألقليات المسلمةاألحكسليمان توبولياك، ) 1(

 . 103يوسف، ) 2(

 . 40هود، ) 3(

 . 18األحزاب، ) 4(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري،: 18األحزاب، ) 5(

 . 106يوسف، ) 6(

  .)al- islam. com(تروني، موقع اإلسالم االليك تفسير الطبري، :106يوسف، ) 7(

 . 159األعراف، ) 8(

                   ، زاويـة كتـب ابـن تيميـة، موقـع اإلسـالم االليكترونـي،        كتاب مجموع الفتاوىأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، ) 9(

)al- islam. com(.  
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يمكن إال أن تعبر عمـا يرتضـيه    أما إذا كنا نتحدث عن مجتمع مسلم خالص فالعبرة ال

حد شاهد بنزول النبي صلى أولنا في غزوة ، أكثرية الناس بضوابط بيعتهم مع خليفتهم أو رئيسهم

الخروج لمالقاة قريش وتفضل انتظارها في  داهللا عليه وسلم عن رأيه مع أقلية من المسلمين ال تري

  . المدينة لصالح أكثرية رأت الخروج من المدينة

فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اللِّه ِلنتَ لَُهْم َولَْو كُنتَ فَظًّا غَِليظَ "يتلى في قوله تعالى  ناًآنزل اهللا قرأ ولذلك

كَّْل َعلَـى  الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعفُ َعنُْهْم َواْستَغِْفْر لَُهْم َوشَاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ فَِإذَا َعَزْمتَ فَتََو

حتكام أما إذا كان الحديث عن أغلبية مسلمة وأقلية غير مسلمة فاإل؛ ")1(اللَّه ُيِحبُّ الُْمتََوكِِّليَن اللِّه ِإنَّ

  . )2(هو للدستور ضمن احترام متبادل لثقافة األغلبية وخصوصية األقلية

أما إذا كانت األقلية مسلمة واألغلبية غير مسلمة فان لها أحكامها اإلسالمية التي تراعـي  

فهـي أقليـة   ، بنسيجها االجتماعي وواقعها القـانوني  لصيتها بما يحفظ عليها دينها وال يخخصو

ستشهاد بذلك حال المسلمين فـي  ويصلح لإل، )3(ايجابية في وطنها ولكنها متمسكة بدينها ودعوتها

قوانين الحماية واإلجارة التي يـتمكن فيهـا    من مكة في بداية دعوتهم حيث جرى االستفادة مثالً

  . )4(قوي لضعيف من االستجارة بعصبة رجلا

  

  

                                                 
 . 159آل عمران، ) 1(

 . باب التعددية: راجع الفصل الرابع) 2(

موقـع إسـالم اون   العصر،  زاوية اإلسالم وقضايا، الغربنحو تأصيل فقهي لألقليات المسلمة في د النجار، عبد المجي) 3(

  )http: //www. islamonline. net/Arabic/contemporary/2004/01/article02. shtml(الين االليكتروني،

موقـع إسـالم اون اليـن    ، قضـايا العصـر  زاوية اإلسـالم و ، األقلياتنظـرات تأسيسية في فقه طه جابر العلواني،  -

 )http: //www. islamonline. net/Arabic/contemporary/politic/2001/article1- 8. shtml(،االليكتروني

وص  74 -68ص ص  ،1990 ،، األردن مكتبة المنار،2+ 1، ج6، طالمنهج الحركي للسيرة النبويةمنير الغضبان، ) 4(

 .140 – 137ص 
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لقد شهدت في دار " بدليل قوله صلى اهللا عليه )1(وكذلك جرى االستفادة من حلف الفضول

وأال ، تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها؛ عبد اهللا بن جدعان حلفا لو دعيت به في اإلسالم ألجبت

 مـن لـدعوتهم  آعن مكان  إلى النجاشي بحثاًلتجاء المسلمين إوكذلك جرى ، ")2( مظلوم يعز ظالم

  . )3(ويحكم الحبشة المسيحية وكان النجاشي مسيحياً

  أي أكثرية: المطلب الرابع

يمكن االقتـراب منهـا    يوالت، رغم األهمية التي يعول عليها إتباع رأي األكثرية النوعية

ممثلة إمـا بـالقرب مـن    ، في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعهد الخالفة الراشدة إسالمياً

الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو ممن بشرهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالجنـة األخرويـة أو   

  . )4(ألسبقيتهم في اإلسالم

لكن بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وانقضاء عهد المبشرين بالجنة 

اإلسالمي المنظر أساسا لطبيعة الناس القائمـة  فان الشورى اليمكن أن تؤتي ثمارها في ظل الفهم 

َولَْو شَـاء َربُّـَك لََجَعـَل    "وفي هذا وردت آيات متعددة منها قوله تعالى ، علىالخالف واالختالف

َوَما " ")7(لٍ مُّخْتَِلٍفِإنَّكُْم لَِفي قَْو" ")6(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمخْتَِلفُوَن" ")5(النَّاَس ُأمَّةً َواِحَدةً َوالَ َيَزالُوَن ُمخْتَِلِفيَن

قُْل َمن َيْرُزقُكُم مَِّن السََّماَواِت َوالَْأْرضِ قُلِ اللَُّه َوِإنَّا َأْو ِإيَّاكُْم " ")8(َأكْثَُر النَّاسِ َولَْو َحَرْصتَ بُِمْؤِمِنيَن
                                                 

هشام الحلف الذي عقدته قريش بينها على نصرة كل مظلوم بمكة قال ويسمى حلف الفضول ولم يذكر سـبب  وذكر ابن ) 1(

فقال كان قد سبق قريشا إلى مثل هذا الحلف جرهم في الزمن األول فتحالف منهم ثالثة هـم  قتيبة، هذه التسمية وذكرها ابن 

وقال الزبير ؛ .القطبيهذا قول . الحارثوالثالث فضيل بن ة، وداعالفضل بن : فضالة، والثانيأحدهم الفضل بن تبعهم؛ ومن 

فلما أشبه حلف قريش اآلخر فعل هؤالء الجرهميين سمي حلف قضاعة، والفضل بن وداعة، الفضيل بن شراعة والفضل بن 

  : ذكرهمالفضول والفضول جمع فضل وهي أسماء أولئك الذين تقدم 

، زاوية السيرة النبوية، موقع اإلسـالم  الروض األنف، بد الرحمن بن عبد اهللاأبى القاسم عالسهلي، : بحث حلف الفضول  -

  .)al- islam. com(االليكتروني، 

  .)al- islam. com(زاوية السيرة النبوية، اإلسالم االليكتروني،  ابن هشام، ةسير، بحث حلف الفضول )2(

 . 67 -66ق، ص ص مرجع ساب النبوية،المنهج الحركي للسيرة ، الغضبانمنير ) 3(

 . 124 – 114، مرجع سابق، ص ص دور أهل الحل والعقد في النموذج اإلسالمي لنظام الحكمفوزي خليل، ) 4(

 . 118هود، ) 5(

 . 3النبأ، ) 6(

 . 8الذاريات، ) 7(

 . 103يوسف، ) 8(
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ن ُيرِيُد اآلِخَرةَ ثُمَّ َصـَرفَكُْم َعـنُْهْم   ِمنكُم مَّن ُيرِيُد الدُّنَْيا َوِمنكُم مَّ" ")1(لََعلَى ُهًدى َأْو ِفي َضلَالٍ مُّبِينٍ

َوقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّبِّكُْم فََمن شَاء فَلُْيْؤِمن َوَمن " ")2(ِلَيْبتَِلَيكُْم َولَقَْد َعفَا َعنكُْم َواللُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمِنيَن

  . ")3(شَاء فَلَْيكْفُْر

د تبادل الرأي وتمحيصه إال بحسـمه بـرأي   وعليه فال حل عملي إلنجاز شورى فاعلة بع

في تنصيب أبو  وكان ذلك الفعل أساساً، أحدوقد تقدم فعل ذلك في غزوة ، غلبهمأأكثرية الناس أو 

ويمكـن االستشـهاد هنـا    ، والعامةبيعتهم الخاصة  للمسلمين فيبكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء 

َوكَـذَِلَك  " والتي أتت في قوله تعالى، )4(هفبتشاور أهل المدينة بالتصرف الالئق تجاه أصحاب الك

ُهْم َأْمـَرُهْم فَقَـالُوا   َأْعثَْرنَا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعةَ لَا َرْيَب ِفيَها ِإذْ َيتَنَاَزُعوَن َبْينَ

وهي تبـين  ، ")5(الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى َأْمرِِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيهِم مَّْسجًِدا اْبنُوا َعلَْيهِم ُبنَْيانًا رَّبُُّهْم َأْعلَُم بِهِْم قَاَل

  . )6(تنازع أهل المدينة بين البناء العادي آلثارهم وبين رأي ثاني كان له الغلبة باتخاذ مسجد عليهم

مدينـة ال  مع أن التشاور الجاري بين أهل ال، )7(مفهوم الغلبة هنا فسره األصفهاني بالقهر

بل حدوث خالف بالرأي يدل على أن طرفي الرأي ذوي قوة متعادلة كمية أو ، منه قهر رأي ميفه

  . )8(وقد فرق العسكري بين القهر والغلبة جاعال ميزة الغلبة العلم وميزة القهر القوة، نوعية

ـ "القهر والتسلط قصة سبأ مع قومها  هويدل أيضا على أن التشاور ال يحكم ا َأيَُّهـا  قَالَتْ َي

قَالُوا نَْحُن ُأْولُوا قُوٍَّة َوُأولُوا َبْأسٍ شَـِديٍد  ؛ الَملَُأ َأفْتُوِني ِفي َأْمرِي َما كُنتُ قَاِطَعةً َأْمًرا َحتَّى تَشَْهُدونِ

                                                 
 . 24سبأ، ) 1(

 . 152آل عمران، ) 2(

 . 29الكهف، ) 3(

 . 25 -9الكهف، ) 4(

 . 21الكهف، ) 5(

 . 224 -222ص ص، 1997دار النفائس، : ، األردن1ط التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق،صالح الخالدي، ) 6(

  . 611مرجع سابق، ص ،القرآن ألفاظ تمفردا، األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد) 7(

 . 112مرجع سابق، ص  القاموس المحيط،، الفيروز آبادي  -

 . 121مرجع سابق، ص  الفروق اللغوية،سكري، أبو هالل الع) 8(
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فرغم أنهم أصحاب القوة والبأس إال أن مآل الـرأي كـان   ، ")1(َوالَْأْمُر ِإلَْيِك فَانظُرِي َماذَا تَْأُمرِيَن

  . )2(لكة سبألم

عكسيا مما فهم على انه تفضيل لألقلية على األكثريـة   وجالوت دليالبل في قصة طالوت 

 َيطَْعْمُه فَِإنَُّه فَلَمَّا فََصَل طَالُوتُ بِالُْجنُوِد قَاَل ِإنَّ اللَّه ُمْبتَِليكُم بِنََهرٍ فََمن شَرَِب ِمنُْه فَلَْيَس ِمنِّي َوَمن لَّْم"

ُه قَالُواْ الَ نِ اغْتََرفَ غُْرفَةً بَِيِدِه فَشَرُِبواْ ِمنُْه ِإالَّ قَِليالً مِّنُْهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُواْ َمَعِمنِّي ِإالَّ َم

قَِليلٍَة غَلََبتْ ِفَئةً كَِثيـَرةً  طَاقَةَ لَنَا الَْيْوَم بَِجالُوتَ َوُجنوِدِه قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأنَُّهم مُّالَقُو اللِّه كَم مِّن ِفَئٍة 

  . ")3(بِِإذْنِ اللِّه َواللُّه َمَع الصَّابِرِيَن

ولكن إن تساوى اإليمـان  ، بالكثرةهذه اآلية تدلل على أن العبرة باإليمان وليس بالقلة أو 

ارسـة  لمم ةوهذا يشرع آللية األكثرية الالزم، بالقلةوليس  عتبار بالكثرةاإلفالمعنى المعاكس هنا 

وال يقدح في اتفاق أهل الحـل والعقـد شـذوذ مـن     " تيمية بقولهوهذا ما يقرره ابن الشورى 

ختيـار وإذا  ويكون أهل المسجد أحـق فـي اإل  "وهو ما يذهب إليه الماوردي بقوله ، ")4(خالف

  . ")5(ختيار عمل على قول األكثرينإاختلف أهل المسجد ب

  

                                                 
 . 33 - 32النمل، ) 1(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير القرطبي :32النمل ) 2(

 . 249البقرة، ) 3(

  ، زاويـة كتـب ابـن تيميـة، موقـع اإلسـالم االليكترونـي،        كتـاب المنتقـى  أحمد بن عبـد الحلـيم،   ابن تيمية، ) 4(

)al- islam. com .( 

 . 98ص دون تاريخ،العلمية،دار الكتب : بيروت لدينية،والواليات ااألحكام السلطانية أبو الحسن حبيب،  ،الماوردي) 5(
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  السابعالفصل 

  بناء المفاهيم الشورية

وهي عملية متدرجة وفـق أولويـات   ، "المفاهيمية الهندسة" يطلق على عملية بناء المفاهيم

بمفهوم  فرز الباحث المفاهيم األساسية المرتبطة أساساًأوقد ، وضرورات مفاهيمية مرتبة ومتسلسلة

يأتي دور العمارة المفاهيميـة المسـتنبطة    خيراًوأ، ثم بين المفاهيم اإلضافية، الشورىوموضوعة 

األساسية التي تتعلق بأنظومـة   إلظهار األبعاد الكلية وتحديداً، والمشتقة من هذه العائلة المفاهيمية

  . من جهة ونسبتها لذاتها ولغيرها الشورى والتعددية

  ناألمة مصدر السلطا: الباب األول

ِإنََّما ُسلْطَانُُه َعلَـى  " منها قوله وضعا أيضاًورد مصطلح سلطان بما يقارب األربعين م

وزيادة األلف والنون ، القهر هي السلطة والسالطةو، ")1(الَِّذيَن َيتََولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمشْرِكُوَن

  . )2(والسلطان سياسياً وهو مصدر السلطة العامة ونظامها؛ بلغأتعريفا داللة على معنى 

، فهذا يعني أنها مصدر السلطة العامة ونظامهـا ، مة مصدر السلطانوعندما تكون األ

ـ   اولم؛ أكانت األمة على شاكلة دولة أو فئة أو مجتمع أو جماعة قليلـة   هكان اإلسـالم قطعيات

 مؤسسـياً  ولما كان نطاق ذلك يأخذ شكالً، فهذا يعني أن االجتهاد واسع وكبير، وظنياته كبيرة

ختيـار طريقـة مـا    إلحق باصاحبة ، ط بها هذا الفعل هي األمةفي ظل دولة فان الجهة المنا

ما يتمخض عن أمرهـا مـن   و، من أحكام وسياسيات تفاقها حول ما تراه صالحاًإللتعبير عن 

يصـدر التشـريعات   ، ويمكن أن يكونوا هنا على شاكلة مجلس نيابي ينتخبه النـاس ، شورى

وليس فقط مجـرد ممارسـة   ، كما تقدموهو شكل من أشكال اإلجماع ، المناسبة ويصوت عليها

  . تعبيرية

                                                 
 . 100النحل، ) 1(

 . 7 - 6رجع سابق، ص ص م المصطلحات السياسية في اإلسالم،حسن الترابي، ) 2(
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واالجتهـاد   ؛وهذا يعزز القول أن األمة هي مصدر التشريع كما هي مصدر السياسات

ومـا دام ذلـك   ، )1(ن معظم األحكام الشريعة مرتبطة بزمانها ومكانهـا أل فاإلسالمي ال يتوق

، ا بقرار شوري مسـتحدث ستبدالهإفالتشريعات الصادرة عن هيئة شورية سابقة يمكن  متغيراً

بوجود الظروف المالئمـة للتطبيـق    األمر على الزمان والمكان بل ارتبط إسالمياً فوال يتوق

وقد عرف عن عمر بن الخطـاب فـي هـذا اإلطـار عـدة       قرآنياً ذلك نصاً حتى وان كان

فضـه  ور، وحد السرقة في عام المجاعة)3(منها وقفه العمل في سهم المؤلفة قلوبهم)2(جتهاداتإ

رغم أن كل هذه الحاالت وما فيهـا  ، إعطاء الفاتحين المسلمين أربعة أخماس األرض المفتوحة

  . )4(من نصوص قرآنية واضحة

إن الشريعة مبناها واساها على الحكم ومصالح العباد وهي " ويقول ابن القيم حول ذلك

ة يتبع العوائـد يتغيـر   بل ما هو في الشريع"أما القرافي فقال عنه ، ")5(عدل كلها وحكمة كلها

 "حكم الوقـت " وأسماه الماوردي؛ ")6(الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة

                                                 
 . 218مرجع سابق، ص  من منظور إسالمي،في النظرية السياسية ، سيف الدين عبد الفتاح) 1(

        دار الفكـر،  : ، دمشـق 1، حوارات لقرن جديـد، ط النص، الواقع، المصلحة: االجتهادأحمد الريسوني، وجمال باروت ) 2(

 . 2000، 136ص 

: الزهـري قال . يقينهميتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف اإلسالم، وهم قوم كانوا في صدر اإلسالم ممن يظهر ) 3(

هم صـنف مـن   : صفتهم، فقيلاختلف في : المتأخرينعض : وقيل. غنياالمؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان 

هـم قـوم   : وقيل. واإلحسانولكن يسلمون بالعطاء والسيف، وكانوا ال يسلمون بالقهر اإلسالم، الكفار يعطون ليتألفوا على 

هم قوم من عظماء المشركين لهم أتبـاع  : قال. بهم، فيعطون ليتمكن اإلسالم في صدورهمأسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلو

وهذه األقوال متقاربة والقصد بجميعها اإلعطاء لمن ال يتمكن إسالمه حقيقـة إال  : قال. اإلسالميعطون ليتألفوا أتباعهم على 

  . بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد

  .)al- islam. Com(قع اإلسالم االليكتروني، ، موتفسير القرطبي :60التوبة،  - 

الْغَارِِميَن ِإنََّما الصََّدقَاتُ ِللْفُقََراء َوالَْمَساِكينِ َوالَْعاِمِليَن َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو" قوله تعالى في المؤلفة قلوبهم) 4(

   .)60التوبة، ( "فَرِيَضةً مَِّن اللِّه َواللُّه َعِليٌم َحِكيٌمَوِفي َسبِيلِ اللِّه َواْبنِ السَّبِيلِ 

فََأنَّ ِللَِّه خُُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكينِ َواْبـنِ   َأنََّما غَِنْمتُْم ِمْن شَْيٍء َواْعلَُموا" وفي األرض المفتوحة قوله

َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعواْ َأْيِدَيُهَما َجَزاء بَِما كََسَبا نَكَاالً مَِّن اللِّه َواللُّه َعزِيٌز  َوالسَّارِقُ"وفي السرقة قوله تعالى  ،)41األنفال، ( "السَّبِيلِ

 . 38المائدة،  "َحِكيٌم

 . 3ص ، 3ج، مرجع سابق، إعالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكرابن القيم الجوزية، ) 5(

: ، حلـب 2أبوغدة، ط ، تحقيق عبد الفتاحفي تمييز الفتاوى عن األحكام اإلحكام، شهاب الدين احمد بن ادريسالقرافي،  )6(

  .233 – 231ص ص ، 1995مكتب المطبوعات اإلسالمية، 
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ومـن  ، )1(أي أن تفهم الشريعة وتطبيقها في ظل الظروف القائمة التي يجري فيها هذا التطبيق

ـ  "رجال الوقت"عند الماوردي هم  يضاًيفهم ذلك أ ة اإلسـالمية فـي ذلـك    الذين تختارهم األم

تفاعل بين عقل المسلمين وأحكـام الـدين   " أما الترابي فعّرف الفكر اإلسالمي بأنه؛ )2(الزمان

ويتكيف بنوع وكميـة  ، عقل الجيل عنده هو الذي يتولى التفكير في اإلسالمو، "األزلية الخالدة

  . )3(سعت اتسعن اتإفإذا ضاقت هذه المعارف ضاق و، التجارب التي يحصلّها في كل زمان

جامدة أو مدونة قانونية وضعت لكل فعل  ويستنتج من ذلك أن الشريعة ليست نصوصاً

عن طريق استخدام العقل ، بل العكس من ذلك فمجال التفسير والتجديد فيها كبير، وحالة حكماً

وهي من تحدد مـن  )5(واألمة هنا هي من تفهم الكتاب والسنة وتعمل بها، )4(الفردي والجماعي

والشورى في كل ذلك هي المحـور الـذي   ، )6(مصدر السلطان ينوب عنها ليفهمه وبالتالي هي

وعليه فالحاكمية فـي اإلسـالم   ، )7(كل أمر ال فرق بين التشريع وغيره ينعقد به رأي األمة في

  . وما تقرره األمة من قواعد وأحكام في الظنيات ن المنزلة قرآنياًمتفاعلة بين قطعيات الدي

  الخالفة عقد: الثانيالباب 

َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهاَر " ومما جاء في القرآن، )8(الخالفة هي معاقبة خلف لسلف  

َوِإذْ قَـاَل  "لقوله تعالى ى قال الطبري في تفسيره، ")9(ِخلْفَةً لَِّمْن َأَراَد َأن َيذَّكََّر َأْو َأَراَد شُكُوًرا

في هذا األمر إذا  من خلف فالن فالناً، الخليفة، ")1( ِإنِّي َجاِعٌل ِفي الَْأْرضِ خَِليفَةًَربَُّك ِللَْملَاِئكَِة 

                                                 
 . 22، صمرجع سابق ،األحكام السلطانية والواليات الدينيةأبو الحسن حبيب،  ،الماوردي) 1(

 . 55، مرجع سابق، صاألحكام السلطانية والواليات الدينيةالحسن حبيب،  أبو ،الماوردي) 2(

 . 13 -9مرجع سابق، ص ص  تجديد أصول الفقه اإلسالمي،حسن الترابي، ) 3(

 . 121 -120مرجع سابق، ص ، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،راشد الغنوشي) 4(

 . مرجع سابق) 5(

  .380، ص 1975دار الكتاب الجامعي، : ، القاهرة1، طاإلسالميدولة في الفقه رياسة المحمد رأفت عثمان، ) 6(

  . 95مرجع سابق، ص  نظام الحكم في اإلسالم،محمد موسى،  -

 . 58، مرجع سابق، ص السياسة الشرعيةعبد الوهاب خالف،  -

 . 151، مرجع سابق، ص الم المنهج اإلسالميمحمد عمارة، مع) 7(

 . 9 -8رجع سابق، ص ص م صطلحات السياسية في اإلسالم،المحسن الترابي، ) 8(

 . 62الفرقان، ) 9(

 . 30البقرة، ) 1(
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ثُمَّ َجَعلْنَاكُْم خَلَاِئفَ ِفي الَْأْرضِ ِمْن َبْعـِدِهْم  " ورد في قوله تعالىكما قال ، )1(قام مقامه فيه بعده

هم فجعلكم خلفاء بعـدهم ومـن ذلـك قيـل     أبدلكم في األرض منأي ، ")2(ِلنَنْظَُر كَْيفَ تَْعَملُوَن

يقـال  ، فكان منه خلفـاً ، فقام باألمر مقامه، ألنه خلف الذي كان قبله، خليفة، للسلطان األعظم

  . )3(خلف الخليفة يخلف خالفة وخليفاً: منه

، )4(الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا ن الخالفة عنت إسالمياًأبالعموم يمكن القول 

 بِـالَْحقِّ َولَـا تَتَّبِـعِ    فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ ِفي الَْأْرضَِداُوُد ِإنَّا َجَعلْنَاَك خَِليفَةً يا " تعالى ومثال قوله

ولقد جرى استخدام ثالث ؛ )6(اك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرأي ملكنّ، ")5(الَْهَوى فَُيِضلََّك

 "أمير المؤمنين"و " الخلفية" اسة هيمصطلحات في العصر اإلسالمي للتدليل على منصب الرئ

  . ")7(اإلمام"و

، اإلنسانالعهد المغلظ المبرم المحكم بين أطرافه من بني  الحل أينقيض أما العقد فهو 

فـي الحيـاة   أما العهد العـام  ؛ ينقضال به و يوفي أن وأساسه، قبولثم ، عرض أو إيجابفي 

حسـب الشـكل   ، ناس أو من أهـل الشـورى  من البين السواد األعظم  فهو المعقود، السياسية

  . )8(أو دستوراً وبعد عقده وكتابته يصبح ميثاقاً، النظامي المتبنى

عقـد معاوضـة   ، واحدة البيـع  وهي، "البيعة" الخليفةمع  العقد إسالمياًوقد سمي هذا 

 كـان  إذا أما، سلعة أومقابل مال  أوسلعة ، مقايضة سواء أوكالتجارة في معاملة عطاء بعطاء 

ه بالتزامالخليفة ألمر  األمةلتزام طاعة من إ والمشارطة فيه، مة وخليفةأ خالفة بينعقد األمر 

                                                 
  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري، :30البقرة، ) 1(

 . 14يونس، ) 2(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الطبري، :30البقرة، ) 3(

 . 256ص ، 1976 ،دار العلم للماليين: ، بيروت3، ط النظم اإلسالميةحي الصالح، صب) 4(

  .26ص، ) 5(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي  :26ص، ) 6(

 . 286، مرجع سابق، ص النظم اإلسالميةصبحي الصالح، ) 7(

 . 24 -22رجع سابق، ص ص م ،اإلسالمالمصطلحات السياسية في حسن الترابي، ) 8(
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وحسب ما تفوض به األمـة  ى قد يكون ألجل مسّمو، نتخب على أساسهأالعقد والدستور الذي 

  . )1(أساساً

ـ اً لنجد تطور، ونبوياً ومن تتبع مسألة البيعة قرآنياً بعـد   ومـا  لهذه المشروعية ما قب

فيما سمي بيعة العقبة ، ويمكن تتبع هذه المشروعية زمنياً، الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة

وميثـاق المدينـة فـي الدولـة     ، )4(وبيعة شجرة الرضـوان ، )3(وبيعةالعقبة الثانية، )2(األولى

  . )5(اإلسالمية

  ستنتاجات عامة إ

تي يمكنها أن تؤدي لفهـم ميـزات   ما يهم الباحث هو الوقوف عند أهم االستنتاجات ال

  : والتي أهمها، البيعة اإلسالمية

وهـذا ال  ، في الشروط التبادلية بين طرفي العقد، البيعة اإلسالمية أخذت منحى تصاعدياً: أوال

الن ما حكم ظروف المسلمين من تعريف ، أن تأخذ البيعة في قضية الخالفة ذلك المنحى ييعن

ولكن الجوهر المقصود من كل ذلك أن الخالفـة  ، يحكمهم اآلنالناس بدعوتهم ليس شرطا أن 

  . )6(عقد يقوم على الشروط التبادلية والرضا التام من المتعاقدين دون إكراه أو طاعة مطلقة

                                                 
 . مرجع سابق) 1(

، زاوية السيرة النبويـة،  كتاب الروض األنف، أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللالسهلي،  :بحث العقبة األولى: للتوسع) 2(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني، 

          السـيرة النبويـة، موقـع اإلسـالم االليكترونـي،      السيرة، كتاب مختصرمحمد التميمي،  :بحث العقبة الثانية: للتوسع) 3(

)al- islam. com(.  

موقـع اإلسـالم    ،كتاب السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام المعافريابن هشام،  :بيعة شجرة الرضـوان بحث : للتوسع) 4(

  .)al- islam. com(االليكتروني، 

 . بق، مرجع سالمدينةابحث ميثاق : للتوسع) 5(

    موقع إسالم اون اليـن االليكترونـي،  إسالمية، مفاهيم  ، زاويةوالتنظيماتالتباسات البيعة بين السلطة سعيد حسن، ) 6(

//www. islamonline. net/arabic/mafaheem/2001/05/article2. shtml)(  
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سياسية عامة تـرتبط بشـؤون    :األولى، لقد استقر في الخبرة اإلسالمية نوعين من البيع: ثانيا

وهي مقصد الحديث ، )1(وهي عينية واجبة على كل مسلم وهذه مقصد الباحث، الحكم والسلطة

  . ")2(فقد مات ميتة جاهلية من مات وليس في عنقه بيعة" النبوي الذي يقول

أما البيعة الثانية فهي خاصة كفائية تجب على الـبعض دون بقيـة المسـلمين إذا مـا     

، ن على البر والتقـوى انتماء ألجل عمل معين يدخل في إطار التعاو أو قد تكون، اختاروا ذلك

  . )3(وهو باب كبير يدخل تحته ما ال ُيحصى من مجاالت العمل العام

ولـيس شـرطا أن   ، قريبة من عهد التفويض ويمكنها أن تكون باالنتخاب البيعة إسالمياً: ثالثا

، نظرا لكثرة األعداد وتعقـد الحيـاة وأسـاليبها   ، تكون كما توارثها المسلمون بالسالم اليدوي

أما آلياتهـا فـيمكن   ، فالمهم في البيعة اإلسالمية تحقق شروطها، بساطة الحياة الماضيةبعكس 

  . )4(االجتهاد فيها وابتداع الوسائل الكفيلة بها

لقد ركزت الكتابات اإلسالمية القديمة والحديثة على بعد السمع والطاعة في موضـوعة  : رابعا

 ودليل ذلـك ، اء الحاكم دوره كما عاهد وبايعمع أن أساس هذه البيعة هو الرضا وأد، )5(البيعة

من بايع أميرا من غير مشورة من المسلمين فال بيعة له وال الـذي  " قوله صلى اهللا عليه وسلم

  . بالرضا واإلرادة الحرة فهي بيعة عامه مرتبطة، ")6(بايعه

 يخطب المسلمين يوما وهوعلى ذلك في قوله  الخطاب دليلولعل ما ورد عن عمر بن 

كنا نقول : فقالفقام إليه رجل ، كذاماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا ، المسلمين ريا معش"

                                                 
، ص ص 1995مي للفكـر اإلسـالمي،   المعهد العال: ا، فرجيني1، طرؤية سياسية: المرأة والعمل السياسيهبة عزت، ) 1(

122- 123. 

 .240 ص، 1981، دار الفكر: بيروت، 12ج ، 1، طصحيح مسلم، بن الحجاج النيسابوريمسلم، ا) 2(

 . ، مرجع سابقوالتنظيماتالتباسات البيعة بين السلطة  ،حسنسعيد ) 3(

 . 61 -46ص  و ص 54 -53ص ص ، مرجع سابق، نحو مجتمع إسالميسيد قطب، ) 4(

، ص ص 1986، المنصـورة، دار الوفـاء،  1، طأهل السنة في العالقة بين الحاكم والمحكـوم  جمنهيحيى إسماعيل، ) 5(

159- 164. 

  . 493ص ، 2ج، مرجع سابق ،)تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القران ، عبد اهللا األنصاري القرطبي، أبو) 6(

 . 478، مرجع سابق، صالسياسة والحكمخصائص التشريع اإلسالمي في ، فتحي الدرينيمحمد   -
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، اهللارحمـك  : عمـر فقال ، بقولينعم إياك أعني : قالإياي تعني بقولك ؟ : فقال؛ بالسيف كذا

  . ")1(الحمد هللا الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني

وكذا البيعة واالنتخـاب المتفرعـة   ، لى الوعي والمسئوليةيؤسس ع  نتخاب إسالمياًاإل: خامسا

من مات ولم يعرف إمام زمانـه  " ودليل ذلك إسالميا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،عنها

  . ")2(مات ميتة جاهلية

بشأنها مبدأ األكثرية وهذا ما يفيد به قول الرسول صلى اهللا  البيعة يحسمالتقرير بشان : سادسا

وال يقدح في اتفاق "وهو ما يقرره ابن تيمية أيضا بقوله ، ")3(عليكم بالسواد األعظم" عليه وسلم

ويكون أهل المسجد " وهو ما يذهب إليه الماوردي بقوله، ")4(أهل الحل والعقد شذوذ من خالف

  . ")5(األكثرين ختيار عمل على قولأختيار وإذا اختلف أهل المسجد بأحق في اإل

ألن البيعـة  ، ألمة اإلسالمية بعد أن يصل ذلك الرئيس إلى سدة الحكـم حق ا عال ينقط: سابعا

  . )6(عبارة عن عقد وكالة بين األمة وحاكمها المنتخب إسالمياً

  حرية االعتقاد: الباب الثالث

جتهاده في الدين فال يكون لغيـره حـق فـي    إوهو حق اإلنسان في اختيار ما يؤدي إليه 

تغيير ما يعتقده بوسيلة من وسائل اإلكراه و إنما يكون له حـق  إكراهه على عقيدة معينة أو على 

                                                 
 . ، مرجع سابقمدنيـةالدولـة المسـلمة دولـة خالد أحمد الشنتوت، ) 1(

 . 428، مرجع سابق، صخصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم، فتحي الدرينيمحمد ) 2(

  .)alazhr. org(، أحمدمسند اإلمام كتاب زاوية الحديث الشريف، ، موسوعة األزهر االليكتروني) 3(

  .)al- islam. com(زاوية كتب ابن تيمية، موقع اإلسالم االليكتروني،  كتاب المنتقى،أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، ) 4(

 . 98، مرجع سابق، ص الدينيةاألحكام السلطانية والواليات أبو الحسن حبيب،  ،الماوردي) 5(

  . 313مرجع سابق، ص  ونتيجتها،م حكم الشورى في اإلسالفارس، أبو محمد ) 6(

 .247ص ، 1979مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط من أصول الفكر السياسي اإلسالمي،محمد فتحي عثمان،  -

 . 118مرجع سابق، ص  النظريات السياسية اإلسالمية،محمد ضياء الدين الريس،  -

 . 65ص يخ، دون تاردار طه، : لندن عندما يحكم اإلسالم،عبد اهللا النفيسي،  -

 . 55، مرجع سابق، صنظام الحكم في اإلسالممحمد موسى،  -
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ولذا اعتبر مفكرو اإلسالم حرية االعتقاد أسبق الحريـات  ، )1(في دعوته إليه باإلقناع بدليل العقل

  . )2(في سجل حقوقه كانسان توأول ما يثب

قاعدة كبرى مـن   ")3(ينِالَ ِإكَْراَه ِفي الدِّ" وتكاد تجمع كتب التفاسير والفقه على اعتبار آية

  . )4(من أركان سماحته عظيماً قواعد اإلسالم وركناً

الن في ذلـك  ، ويذهب الشاوي إلى اعتبار أن كل انحراف عن هذا األصل يجب استبعاده

إخالل بمبدأ المساواة بين المواطنين في حقوقهم اإلنسانية وحرياتهم الفطرية معتبرا تلك األحكـام  

أما المـودودي  ؛ )5(دعتها حالة الحرب التي كانت تسود بين المسلمين وغيرهمجتهادات ظرفية استإ

لَكُـْم  " وقوله تعـالى ، ")6(الَ ِإكَْراَه ِفي الدِّينِ" فرد على القائلين بالتعارض القائم ما بين قوله تعالى

ال يجبر أحـد علـى   معتبرا أن اإلسالم الذي ، بتأكيد المبدأ من خالل ذات اآلية ")7(ِدينُكُْم َوِلَي ِدينِ

الَ ِإكَْراَه " ويفسر قوله تعالى. ب أن يجبرنا أحد أن ندخل فيما ال نحبجفانه ال ي، الدخول في دينه

والقوة في اإلسالم لم تكن لفـرض  ، واإليمانفي كونه حق اإلنسان باالختيار بين الكفر  "ِفي الدِّينِ

و ، اإلسالميةحماية استقالل كيان الدولة إنما كانت ألمرين جهاد األعداء من أجل ، أحدإسالم على 

حماية األمن والنظام وتنفيذ اإلجراءات القانونية لمنع الجرائم والفتن أي كحال أي دولة ذات سيادة 

  . )8(تبدأ بالمسالمة ال بالعداء

يقرر مبدأ ، "الَ ِإكَْراَه ِفي الدِّينِ" أما سيد قطب صاحب تفسير الظالل فقد اعتبر قوله تعالى

يال للدعوة التي حاربت وتحملت األذى في سبيل فرض حرية االعتقاد وهم قلة مستضعفة فـي  أص

، ال يجوز لهم بل من غير المنطق أن ينتصب هؤالء في الغد وقد مكـّن لهـم فـي األرض   ، مكة

                                                 
 .6، ص2001دار المعارف، : ، القاهرة1، طالدينية في اإلسالم ةالحريحازم عبد المتعال الصعيدي، ) 1(

 . 45، مرجع سابق، ص الحريات العامة في الدولة اإلسالميةراشد الغنوشي، ) 2(

 . 256البقرة، ) 3(

 . 44مرجع سابق، ص  الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،الغنوشي، راشد ) 4(

، مرجع سابق، مقدمـة الشـاوي، ص ص   حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي: حقوق المواطنةراشد الغنوشي، ) 5(

21- 23 . 

 .مرجع سابق ،256البقرة، ) 6(

 . 6الكافرون، ) 7(

 .66، ص 1977المختار اإلسالمي،: ة، القاهر1احمد إدريس، ط ةترجم مية،الحكومة اإلسال، أبو األعلى المودودي) 8(
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يشـرع الجهـاد    ولم؛ جالدين مستبدين ألصحاب العقائد األخرى لحملهم على خالف ما يعتقدون

سر قوة ومنطق الطواغيت وإبطال استبدادهم وترك الناس بعد ذلك وما يريدون أو اإلسالمي إال لك

  . )1(أرض الحرية الدينية فدار اإلسالم عند قطب هي، يدينون

الَ ِإكْـَراَه ِفـي   " بالعموم يكاد يجمع المفكرين المسلمين المعاصرين على بطالن من قال بنسخ آية

  . )2(قاد هي األصلمعتبرين الحرية في حق االعت، "الدِّينِ

من قضايا الحقوق القانونيـة المتبدلـة حسـب     إسالمياً رباإلجمال حرية االعتقاد ال تعتب

الن اإليمان بها تصديق لمـا  ، الظروف والوقائع بل هي من مصنفات اإليمان والعقائد لدى المسلم

  . خلق اهللا من إنسان فيه عقل يملك حرية التفكير كما يملك حرية االعتقاد

  حرية التعبير: باب الرابعال

د القرآن العديد من وقد جّس، حرية التعبير عتقاد من حقه أن يملك أيضاًمن يملك حرية اإل

منها ، حتى مع الشيطان رغم كثرة اآليات التي تحدثت عن شروره ومكائده )3(المناظرات الحوارية

الْفَْحشَاء َواللُّه َيِعُدكُم مَّغِْفَرةً مِّنُْه َوفَْضالً َواللّـُه َواِسـٌع   الشَّْيطَاُن َيِعُدكُُم الْفَقَْر َوَيْأُمُركُم بِ" قوله تعالى

قَـاَل  " ومما ورد من جدل يمكننا الحديث عن مقطع ورد في سورة األعراف وقوله تعالى ")4(َعِليٌم

قَاَل فَاْهبِطْ ِمنَْها فََما ، نَّارٍ َوخَلَقْتَُه ِمن ِطينٍ َما َمنََعَك َأالَّ تَْسُجَد ِإذْ َأَمْرتَُك قَاَل َأنَاْ خَْيٌر مِّنُْه خَلَقْتَِني ِمن

قَاَل ِإنََّك ِمـَن  ، ُيْبَعثُوَن قَاَل فََأنِظْرِني ِإلَى َيْومِ، َيكُوُن لََك َأن تَتَكَبََّر ِفيَها فَاخُْرْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن

  . ")5(الُمنظَرِيَن

وفي حوارات األنبياء مع المخالفين هناك العديد منها ما دار بين إبراهيم عليه السالم وبين 

َألَْم تََر ِإلَى الَِّذي َحآجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي رِبِِّه َأْن آتَاُه اللّـُه الُْملْـَك ِإذْ قَـاَل    " طاغية بالده في قوله تعالى

قَاَل َأنَا ُأْحِيي َوُأِميتُ قَاَل ِإْبَراِهيُم فَِإنَّ اللَّه َيـْأِتي بِالشَّـْمسِ ِمـَن     ِإْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميتُ

                                                 
 . 105 - 104، مرجع سابق، ص ص نحو مجتمع إسالميقطب، سيد ) 1(

 . 44مرجع سابق، ص الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،راشد الغنوشي، ) 2(

 . 1996ك، دار المال: ، بيروت5ط الحوار في القرآن،محمد حسين فضل اهللا، ) 3(

 . 268األعراف، ) 4(

 . 15 -12األعراف، ) 5(
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وكذلك ما دار مـا  ؛ ")1(الَْمشْرِِق فَْأِت بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ فَُبهِتَ الَِّذي كَفََر َواللُّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِميَن

اش موسى وهارون عليهما السالم مع فرعون الموصوف ثم الحظ نق بين موسى وهارون من جهة

ورغـم  ، ")2(َوِإنَّ ِفْرَعْوَن لََعالٍ ِفي اَألْرضِ َوِإنَُّه لَِمَن الُْمْسرِِفيَن "قرآنيا بالطغيان والعلو واالستكبار

ـ " ثم يحدث الحوار بينهما، ")3(اذَْهْب ِإلَى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَى" يواضح ذلك فاألمر القرآن اَل فََمـن  قَ

قَـاَل  ، قَاَل فََما َباُل الْقُُرونِ الُْأولَى، قَاَل َربُّنَا الَِّذي َأْعطَى كُلَّ شَْيٍء خَلْقَُه ثُمَّ َهَدى، رَّبُّكَُما َيا ُموَسى

  . ")4(َولَا َينَسى ِعلُْمَها ِعنَد َربِّي ِفي ِكتَابٍ لَّا َيِضلُّ َربِّي

 عليه في سورة آل عمـران  د حثا على هذا الحوار وتأكيداًأما في سيرة محمد خاتم األنبياء نج -

َك بِِه شَْيًئا َوالَ َيتَِّخـذَ  قُْل َيا َأْهَل الِْكتَابِ تََعالَْواْ ِإلَى كَلََمٍة َسَواء َبْينَنَا َوَبْينَكُْم َأالَّ نَْعُبَد ِإالَّ اللَّه َوالَ نُشْرِ"

َيا َأْهَل الِْكتَابِ ِلَم تَُحآجُّوَن ، فَِإن تََولَّْواْ فَقُولُواْ اشَْهُدواْ بَِأنَّا ُمْسِلُموَن َبْعُضنَا َبْعضاً َأْرَباًبا مِّن ُدونِ اللِّه

  . ")5(ِفي ِإْبَراِهيَم َوَما ُأنزِلَِت التَّوَراةُ َواإلنجِيُل ِإالَّ ِمن َبْعِدِه َأفَالَ تَْعِقلُوَن

مثلة التي تدل على هذه المنهجيـة  وفي سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم تجد الكثير من األ

وجدنا ذلك فـي  ، ويعتقدبما يحمل المسلم  الحوارية المتقبلة لحق اآلخر في التعبير وان كان كافراً

رافع بن خزيمة ووهب بن زيد منها نموذج  واقع المدينة المنورة في ظل الدولة اإلسالمية األولى

 - أي لرئيس الدولة المسلم في حينـه   –يه وسلم اللذين قاال لرسول اهللا صلى اهللا عل، اليهوديان

َأْم " فكان الرد القرآني، كالمهمن اهللا كما تقول فقل هللا فيكلمنا ونسمع  محمد إن كنت رسوالًَ يا

لَّ َسَواء تُرِيُدوَن َأن تَْسَألُواْ َرُسولَكُْم كََما ُسِئَل ُموَسى ِمن قَْبُل َوَمن َيتََبدَّلِ الْكُفَْر بِاِإليَمانِ فَقَْد َض

فـي   رغم انه يشكك علناً أو سجناً أو نفياً أي لم يجري إنزال العقوبة باليهودي قتالً ")6(السَّبِيلِ

  . )7(صل إيمان المسلمين وفي دولتهمأ

                                                 
 . 258البقرة، ) 1(

 . 83يونس، ) 2(

 . 24طه، ) 3(

 .52 – 50طه، ) 4(

 . 65 – 64آل عمران، ) 5(

 . 108البقرة، ) 6(

ائتنـا  : لموسابن عباس أيضا أن سبب نزول هذه اآلية أن رافع بن خزيمة ووهب بن زيد قاال للنبي صلى اهللا عليه  قال) 7(

  : انظرنتبعك  وفجر لنا أنهاراًنقرؤه، بكتاب من السماء 

  .)al- islam. com(، موقع اإلسالم االليكتروني، تفسير القرطبي :108البقرة،  -
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وفي عهد الخلفاء الراشدين كانت تتم المناظرات داخل الفـرق اإلسـالمية أو بـين المسـلمين      -

فمثال في أحوال الخليفة علي بن ؛ )2(حضر الخلفاء وفي المساجدفي م )1(وغيرهم بمن فيهم الزنادقة

التي أعلنت الحرب على الدولة اإلسالمية واسـتخدمتها بـل وكفـرت    أبي طالب مع الخوارج 

وكـان  ، ورغم ذلك تركهم علي وشأنهم دون مطاردة أو مالحقة، الخليفة علي من على المنابر

مـا دامـت   ، وال نحرمكم من الفـيء ، من مساجد اهللا لكم علينا ثالث أال نمنعكم" :مما قال لهم

 أحوال عمر بن عبد العزيز مع حركـة الخـوارج   والحقاً؛ ")3(وال نبدأكم بقتال، أيديكم في أيدينا

بإقناعها  المسلحة التي لم تتوقف إال في زمانه بعد أن دعاها إلى عرض حججها وانتهى األمر فعالً

 . )4(العدول عن حروبها ضد خالفته

تقارب حرية التعبير أيضا مع ركن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ورد فـي  ت

َولْتَكُن مِّنكُْم ُأمَّةٌ َيْدُعوَن ِإلَى الْخَْيرِ َوَيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهـْوَن َعـنِ الُْمنكَـرِ    " قوله تعالى

نحـراف  إفأي  )6(الغزالي القطب األعظم للدين الذي اعتبره أبو حامد، ")5(َوُأْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوَن

في حـدود   في المجتمع أو الحكم أو لدى أي إنسان يستلزم االستنكار واإلزالة تعبيرا أو حتى فعالً

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع "  بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم، القدرة والمعقول

وفي مواطن أخرى هناك تحريض نبـوي  ، ")7(ك أضعف اإليمانفبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذل

                                                 
من يروج أفكارا فاسدة بين المسلمين وهـو  (االصطالح  فيالزنديق ) من يبطن الكفر ويظهر األيمان(اللغة  فيالزنديق ) 1(

فليس في كالم العـرب زنـديق   ) فارسي معرب(ولفظ الزنديق ) الكفر ويظهر األيمان وعالمات اإلسالم منه كاذبةمن يبطن 

  . ملحد: العامةفإذا أرادت العرب معنى ما تقوله 

 . 284، مرجع سابق، ص موسوعة األديان الميسرةدار النفائس،  -

 . 47مرجع سابق، ص ، الحريات العامة في الدولة اإلسالميةراشد الغنوشي، ) 2(

 . 662ص ، 2ج مرجع سابق،  فتاوى معاصرة،يوسف القرضاوي، ) 3(

ـ 101لسـنة   كتـاب البدايـة والنهايـة،   ، كثير، الملك المؤيد إسماعيل أبو الفداء أبن) 4(                     اإلسـالم االليكترونـي،   ع، موق

)al- islam. com(.  

 . 104آل عمران، ) 5(

 . 306دار المعرفة، ص: بيروت ،2ج ،إحياء علوم الدينحامد محمد، أبو الغزالي، ) 6(

  .)al- islam. com( كتاب صحيح مسلم بشرح النووي،موسوعة موقع اإلسالم االليكترونية، زاوية الحديث، ) 7(
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قال رسـول اهللا   يصل حد االستماتة في قول كلمة الحق وإنكار المنكر في وجه الطغاة والمتجبرين

  ")1(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" صلى اهللا عليه وسلم

حرية التي اعتبرها مكفولة عن اليؤيد ذلك ما أورده الماوردي في كتابه األحكام السلطانية 

عتناق اآلراء والتعبير عنها حتى لو كانت مخالفة لرأي الجماعة ما دامت ال تفـرض بـاإلكراه   إل

وكذلك دعا ابن قتيبة في كتابه اإلمامة والسياسة الناس إلى تمسك بحريـاتهم المكفولـة   ؛ )2(والقوة

  . )3(مهما حدث لهم من ضغوط إسالمياً

  الرأيتكوين : الباب الخامس

ن أل، عنـدهما  فبالعموم وحتى بإقرار حرية العقيدة والتعبير فان المبتغى اإلسالمي ال يق

َولَْو شَاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّةً َواِحـَدةً  " في طبيعة العقول المختلفة مرتبطة أساساً الحرية إسالمياً

جامدة لذا فالحث اإلسالمي متعـدد لإلنسـان علـى     ولكنه ال يريد عقوالً، ")4(َوالَ َيَزالُوَن ُمخْتَِلِفيَن

َأَولَْم َيتَفَكَُّرواْ َما بَِصاِحبِهِم مِّـن جِنَّـٍة ِإْن ُهـَو ِإالَّ نَـِذيٌر     " التدبر والتفكر والسعي لمعرفة الحقيقة

ز متالك كل األدوات الممكنة لذلك التفكر لتمييإمن  وليس فقط حث وتدبر بل البد إسالمياً، ")5(مُّبِيٌن

  . ")6(قُْل ِسيُروا ِفي الَْأْرضِ فَانظُُروا كَْيفَ كَاَن َعاِقَبةُ الُْمْجرِِميَن" ما أصاب منها وما أخطأ

، عنـدها بحرية التعبير ويقـف   يبذلك يمتلك اإلسالم ميزة عن الفكر الغربي كونه ال يكتف

ة بما تزينه وسـائل  فعنده ليس المهم أن تملك حرية التعبير ألن المعرفة قد تكون محدودة ومشوه

أوهي حرية مقيدة بإغراءات وليس فقـط   ")7(َأفَلَا َيتََدبَُّروَن القرآن َأْم َعلَى قُلُوبٍ َأقْفَالَُها" اإلعالم لهم

                                                 
  .)al- islam. com( كتاب شرح سنن ابن ماجه للسندي،موسوعة موقع اإلسالم، زاوية الحديث، ) 1(

 . 68ص ، مرجع سابق ،الدينية والوالياتألحكام السلطانية اأبو الحسن حبيب،  ،رديالماو) 2(

، 1980مؤسسة ناصـر للثقافـة،    :،بيروت1ج، 1ط اإلمامة والسياسة،أبو محمد عبداهللا بن مسلم الدينوري، ابن قتيبة، ) 3(

 .283ص 

 . 118هود، ) 4(

 . 184األعراف، ) 5(

 . 60النمل، ) 6(

 . 24محمد، ) 7(
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وإذا مـا  ؛ ")1(َونَْبلُوكُم بِالشَّرِّ َوالْخَْيرِ ِفتْنَةً َوِإلَْينَا تُْرَجُعوَن" بضغوط إكراه مثل استخدام سالح المال

يسهل السيطرة وتصبح غير الحرية التـي   حرية بحدود أو شوش عليها بإرهاب أو إغراءقيدت ال

َوِإذَا قُلْتُْم فَاْعِدلُواْ َولَْو "كونه يريد حرية تقوم على مساواة الفرص وعدالة المعلومة ، يريدها اإلسالم

وبـذلك  ، ا أي حريـة قرب إلى الحقيقة والمصلحة التي تنشدهأن تلك الحرية أل، ")2(كَاَن ذَا قُْرَبى

  . )3(يكون اإلسالم قد قرر حرية تكوين الرأي وهو معنى أعمق وأهم من حرية التعبير والعقيدة

  التعددية في إطار المسلمين: الباب السادس

َوَمـن  " استدل ابن تيمية على مشروعية األحزاب السياسية في اإلسالم من قوله تعالى

واعتبر أن الحزب الـذي يـدعو    "يَن آَمنُواْ فَِإنَّ ِحْزَب اللِّه ُهُم الْغَاِلُبوَنَيتََولَّ اللَّه َوَرُسولَُه َوالَِّذ

ُأْولَِئـَك  " إلى خير وحق ويؤدي وجوده إلى تحقيق مصالح الناس تدخل في نطاق قوله تعـالى 

مِّنكُْم ُأمَّـةٌ َيـْدُعوَن ِإلَـى     َولْتَكُن"أما قوله تعالى ؛ ")4(ِحْزُب اللَِّه َألَا ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحوَن

فاستخلص أبو حامد ، ")5(الْخَْيرِ َوَيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعنِ الُْمنكَرِ َوُأْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوَن

وهـو الـذي   ، )6(الغزالي منها أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب األعظم للدين

تعـددت   تدعو إليـه  جماعةيتم من خالل ، بالدرجة األولى سياسياً ي تكليفاًاعتبره فهمي هويد

  . )7(أشكالها ومؤسساتها في التاريخ اإلسالمي

على حالة الدعوة التي تسـبق  ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر رال يقتص وإسالمياً

يقة إسالمية مفادهـا  بل هو حالة سياسية وأخالقية مستمرة في ضوء حق، إقامة الدولة اإلسالمية

                                                 
 . 35األنبياء، ) 1(

 . 152األنعام، ) 2(

 . ، مرجع سابقاإلسالم والديمقراطيةقاسم،  عبد الستار) 3(

  : للتوسع .22المجادلة، ) 4(

  . 84مرجع سابق، ص في النظام السياسي للدولة اإلسالمية،محمد العوا،   -

  .)al- islam. com(زاوية كتب ابن تيمية، موقع اإلسالم االليكتروني،  حزب اهللا،بحث   -

 ، 104آل عمران، ) 5(

 . 306، ص2مرجع سابق، ج  إحياء علوم الدين،أبو حامد محمد، الغزالي، ) 6(

دراسـات  : ملف الحركات اإلسالمية والديمقراطية، سلسلة كتب المستقبل العربي، اإلسالم والديمقراطية: فهميهويدي، )7(

 .)63-17(ص ص ، 1999لوحدة العربية، مركز دراسات ا: ، بيروت1ط ،في الفكر والممارسة
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الَ  َربَّنَا" أن اإلنسان خطاء فردا كان أو جماعة بدليل صيغة الجمع التي أتت فيها اآليات التالية

  . ")1(تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأْو َأخْطَْأنَا

ـ  -   ةأما الدليل القرآني على تأكد حالة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل حالة منظم

الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي الَْأْرضِ َأقَـاُموا  "ما جاء في سورة الحج من قوله تعالى ةكالدولممكن لها 

  . ")2(الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ َوَأَمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعنِ الُْمنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ الُْأُمورِ

َوِإن طَاِئفَتَانِ ِمـَن الُْمـْؤِمِنيَن اقْتَتَلُـوا    " أما ما ورد في سورة الحجرات من قوله تعالى

للَّـِه  فََأْصِلُحوا َبْينَُهَما فَِإن َبغَتْ ِإْحَداُهَما َعلَى الُْأخَْرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإلَى َأْمـرِ ا 

فيمكن أن يستنبط منه ، ")3(َه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطيَنفَِإن فَاءتْ فََأْصِلُحوا َبْينَُهَما بِالَْعْدلِ َوَأقِْسطُوا ِإنَّ اللَّ

مشروعية وجود طائفتين وصل الخالف بينهما حد الصدام المسلح ورغم ذلك لم تخرج الفئات 

  . لحة عن دائرة المؤمنيناصتالمتحاربة أو الفئة الم

 ،رج عن اإليمان بالمعصية وإن عظمتعلى أنه ال يخمنها استدل البخاري وغيره وقد 

وهكذا ثبت في صحيح البخاري مـن  ، ج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهمال كما يقوله الخوار

 حديث الحسن عن أبي بكرة رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب يوماً

إن ابني هذا " ومعه على المنبر الحسن بن علي فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول

فكان كما قـال صـلى اهللا    "اهللا تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمينسيد ولعل 

عليه وسلم أصلح اهللا تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلـة والواقعـات   

  . )4(المهولة

                                                 
 . 286البقرة، ) 1(

 . 41الحج، ) 2(

 . 9الحجرات، ) 3(

 وإني أرجو أن سيد هذا ابني إن "  علي للحسن بن    وسلم عليه اهللا صلى    اهللا قال رسول :  قال    أبي بكرة    عن    الحسن    عن ) 4(

  ". عظيمتين المسلمين من فئتين به بين يصلح أن اهللا ولعل   حماد    ديث وقال في ح   من أمتي  فئتين به بين اهللا يصلح

  .)al- islam. com( عون المعبود شرح سنن أبي داود،الحديث،  زاويةاالليكترونية،  موسوعة موقع اإلسالم -
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يه وسلم صلى اهللا عل   النبي   عن عمر  ابن على ما نقله  في السيرة النبوية يمكن القياس أيضاً - 

فأدرك بعضـهم العصـر فـي     بني قريظة    يصلين أحد العصر إال في  ال" األحزابيوم    قوله

الطريق فقال بعضهم ال نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلـك  

رة النبـي  فإذا كان اإلسالم وفي حض؛ ")1( منهم واحداً   يعنف    فلم    صلى اهللا عليه وسلم    للنبي 

في أمور دينهم فأولى أن يرضى اإلسالم باالختالف في  ختالفاًإصلى اهللا علي وسلم قد احتمل 

  . )2( أمور الدنيا ممثله في األحزاب السياسية

في التاريخ اإلسالمي وعندما فتح المسلمون في خالفة عمر بن الخطـاب العـراق والشـام     - 

، )3(جند الفاتحين حول كيفية توزيع الفـيء  ومصر حدثت معارضة شديدة من جمهور كبير من

حتى قيل أن عمر كان يستجير باهللا من شدة المعارضة وقسوتها عليه ثم حسم الخالف بعـد أن  

  . )4(تأزم بالشورى والتحكيم

أوضـح فـي حالـة     وفي عهد الخليفة المسلم الرابع علي بن أبي طالب نجـد مثـاالً  

رت الخليفـة  بل وكفّالسالح  ة اإلسالمية واستخدمتالتي أعلنت الحرب على الدول )5(الخوارج

وكان مما قـال  ، ورغم ذلك تركهم علي وشأنهم دون مطاردة أو مالحقة، علي من على المنابر

                                                 
  .)al- islam. com(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتابزاويةالحديث، االليكترونية،  موسوعة موقع اإلسالم) 1(

  . 666 - 652ص ص  ،2ج مرجع سابق، فتاوى معاصرة،يوسف القرضاوي، ) 2(

 . 92 -86، مرجع سابق، ص ص هل اإلسالم هو الحلمحمد عمارة،  -

َولَا رِكَابٍ َولَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َوَما َأفَاء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمنُْهْم فََما َأْوَجفْتُْم َعلَْيِه ِمْن خَْيلٍ "وهي مما ورد في قوله تعالى ) 3(

كُّل َمال ُأِخذَ ِمْن الْكُفَّار ِمْن غَْير ِقتَال َولَا ِإيَجاف خَْيل : والفيءإسالميا ،)6، الحشر(" َعلَى َمن َيشَاء َواللَُّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء قَِديٌر

بِخَْيلٍ َولَا رِكَاب َأْي لَـْم ُيقَـاِتلُوا الَْأْعـَداء ِفيَهـا بِالُْمَبـاَرَزِة       اُيوجِف الُْمْسِلُموَن َعلَْيهِ َهِذِه لَْمفَولَا رِكَاب كََأْمَوالِ َبِني النَِّضير 

 . هيبة المسلمين َوالُْمَصاَولَة َبْل نََزَل ُأولَِئَك ِمْن الرُّْعب الَِّذي َألْقَى اللَّه ِفي قُلُوبهْم ِمْن

  .)al- islam. com(ع اإلسالم االليكتروني، ، موقتفسير ابن كثير : 6الحشر،  -

 . 635 - 630، مرجع سابق، ص ص دراسة في منهاج اإلسالم السياسيأبو حبيب، سعدي ) 4(

ثم خروجهم على كـل مـن لـم    ، علي رضي اهللا عنهعلى الخليفة الخوارج هم الطائفة الخارجة سموا بذلك لخروجهم ) 5(

وصفة الخروج على األئمة من غير موافقيهم هي أخص أوصافهم، حتى نـص  ؛ جائرينيوافقهم من األئمة، عدوال كانوا أم 

بعض العلماء على أنه ال يصح إطالق وصف الخوارج إال على من كفَّر المسلمين، وسلَّ سيفه عليهم، وأراد تغيير السـلطة  

  . شرعيوجه  الحاكمة من غير

 . 235 -234ص  ، مرجع سابق، صموسوعة األديان الميسرةدار النفائس،  -
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ما دامت أيـديكم فـي   ، وال نحرمكم من الفيء، لكم علينا ثالث أال نمنعكم من مساجد اهللا" :لهم

  . ")1(وال نبدأكم بقتال، أيدينا

اعتبر يوسف القرضاوي تعدد األحزاب كتعدد المذاهب حيث كل فريق  ،لمعاصرفي الفكر ا - 

نه يمكننا مقايسة ذلك على مـا  أ معتبراً، يطرح أفكاره ويسندها بالدالئل ويراه األصح واألصلح

حيث كان أبرزها مدرستين وحركتين حركة الـرأي فـي العـراق     )2(نشأ من مذاهب إسالمية

  . )3(جازوحركة الحديث واألثر في الح

  غير اإلسالميين عالتعددية م: سابعالباب ال

وما يخلقه من ، التأكيد اإلسالمي على اختالف الناس الفطري باختالف العقول واألفهام

إسالمي بحق اآلخـر الفكـري والـديني     رإقرا، تعددية الديانات والمناهج والشرائع والقوميات

ا يربط المسلمين بـاآلخرين هـو عقـد الذمـة     وفي ضوء ما تقدم أن م، وتجمعاً وقوالً تعبيراً

  . )4(ولجميع أصناف غير المسلمين وجميع األفكار والرؤى

وقد بين دستور المدينة للدولة اإلسالمية األولى أن جميع من فيها من مسلمين ويهـود  

معنى ذلك أن جميع مـن  ، ")6(النصح"و " )5(بينهم النصر"ن أو"  مة واحدةأ"ومشركين ومنافقين 

قول الرسول صـلى اهللا عليـه   وهذا ما يؤكده ، متساويين في الحقوق والواجبات ا مواطنينفيه

وكـذا قـول    "فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وسلم

فأعلمهم أن لهم ما للمسـلمين وعلـيهم مـا علـى     ؛ إنما قبلوا عقد" الخليفة علي بن أبي طالب

  . ")7(المسلمين

                                                 
 . 662ص ، 2ج مرجع سابق،  فتاوى معاصرة،يوسف القرضاوي، ) 1(

  . المشهور من المذاهب الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية نسبة إلى أئمتها) 2(

 . 444 - 443ص ص  مرجع سابق، موسوعة األديان الميسرة،دار النفائس،  -

 . 656ص  ،2ج  بق،مرجع سا فتاوى معاصرة،يوسف القرضاوي، ) 3(

 . 30 -26، مرجع سابق، ص ص والمستأمنينالذميين  أحكام، زيدان عبد الكريم) 4(

 . أي الحرب على من يدهمه أو السلم مع من سالمه) 5(

 . 150 – 147ص ص ، 2ج  مرجع سابق، السيرة النبوية،عبد الملك بن هشام المعافري، ابن هشام، ) 6(

  . 111 - 100 ص ص، 7ج ، مرجع سابق، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عود الحنفيأبو بكر بن مس، الكاساني) 7(

 . 70ص مرجع سابق ، الذميين والمستأمنين أحكام، زيدان عبد الكريم  -
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وما يطرحه اإلسالم كدين يملك الحقيقة ، ويمكن التوفيق بين ما تقدم حول حقوق اآلخر إسالمياً

َوَأنَزلْنَا ِإلَْيـَك الِْكتَـاَب بِـالَْحقِّ    " "بدليل قوله تعالى، الكاملة والرسالة الخاتمة والهيمنة المطلقة

ْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحكُم َبْينَُهم بَِما َأنَزَل اللُّه َوالَ تَتَّبِـْع َأْهـَواءُهْم   ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَابِ َوُمَه

َولَِكـن   َعمَّا َجاءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلْنَا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمنَْهاًجا َولَْو شَاء اللُّه لََجَعلَكُْم ُأمَّةً َواِحَدةً

تَبِقُوا الخَْيَراِت ِإلَى اهللا َمـْرجُِعكُْم َجِميًعـا فَُينَبِّـُئكُم بَِمـا كُنـتُْم ِفيـِه       لَِّيْبلَُوكُْم ِفي َمآ آتَاكُم فَاْس

  . ")1(تَخْتَِلفُوَن

وهـي  ، إن هذه اآلية التي تعترف بتعددية اآلخر مع أنها تقدم هيمنة اإلسالم على غيره

سـتثناءات  احترام اإلبالتالي توفق بين األمرين من خالل التأكيد على مبدأ المساواة من جهة و

من جهة مقابلة فيما يخص النظام العام أو الهوية الثقافية للمجتمـع أو حتـى الخصوصـيات    

ويحكم كل ذلك ما تقره األمة أو الشعب من دستور يحكم نظمهـا ويضـبط   ، الدينية لكل طرف

  . وعندها على األغلبية واألقلية االلتزام به، عالقاتها

فليس مـن حـق   ، حترام خصوصية وحقوق األقليةإثرية وهنا كما هو مطلوب من األك

نقالب المسـلح أو التـآمر الخـارجي أو    فمثال اإل، األقلية أن تهدم أو تنقص من ثقافة األكثرية

كما هو مرفوض في كل دول العالم  الدعوى إلى نقد الدستور أو خرق الهوية مرفوض إسالمياً

  . )2( بل في أكثرها ليبرالية وديمقراطية

رفع منه وهو البر ألم يقصد بها التساوي وإنما العدل أو ما هو  المساواة إسالمياً ولكن

لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجـوكُم مِّـن   " والقسط بدليل قوله تعالى

كون التسـوية إذا كانـت بـين    ، ")3(اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطيَن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ

أما أن تكون التسوية في األوضاع غير المتساوية فهذا ظلم ينفي صـفة  ، المتساويين فهي عدل

                                                 
 . 48المائدة، ) 1(

 561 -555، مرجع سابق، ص دراسة في منهاج اإلسالم السياسيأبو حبيب، سعدي ) 2(

 . 8الممتحنة، ) 3(
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وهكذا فحمل المسلمين أو الذميين على ما يخالف عقائدهم هو مس في ، العدل المطلوبة إسالمياً

  . )1(مبدأي العدل والبر

كانـت أفكـارهم    وعليه فمقتضى العدل هو لكل المواطنين في الدولة اإلسـالمية أيـاً  

ولعل ربط ابن تيميـة  ، وتصوراتهم بل هو لكل الناس حتى لو انصرفت عنه الدولة اإلسالمية

أن اهللا ينصـر الدولـة العادلـة وإن     " نصر المسلمين بتحققه داللة كبيرة على أهميته في قوله

  ")2(ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنةوال ، كانت كافرة

على  دليالً، ")3(الدِّينِ الَ ِإكَْراَه ِفي" وقد اعتبر سيد قطب ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى

تملك فيه جميع العقائد والمذاهب واآلراء أن تعيش فـي ظلـه علـى     أن اإلسالم يريد مجتمعاً

كراه فهو تعاقد حر قـائم علـى مبـادئ العـدل     أساس التراضي واإليجاب ال على أساس اإل

  . )4(والمساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة في الشؤون العامة على أساس الكفاءة واألمانة

ومثال ذلـك   ،ويعزز ذلك المقاطع القرآنية التي تبين آليات الحوار اإلسالمية مع اآلخر

لَّا بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم َوقُولُـوا آَمنَّـا   َولَا تَُجاِدلُوا َأْهَل الِْكتَابِ ِإ" قوله تعالى

أو قوله في سـورة آل   ")5(بِالَِّذي ُأنزَِل ِإلَْينَا َوُأنزَِل ِإلَْيكُْم َوِإلَُهنَا َوِإلَُهكُْم َواِحٌد َونَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن

اْ ِإلَى كَلََمٍة َسَواء َبْينَنَا َوَبْينَكُْم َأالَّ نَْعُبَد ِإالَّ اللَّه َوالَ نُشْرَِك بِـِه  قُْل َيا َأْهَل الِْكتَابِ تََعالَْو"عمران 

 إذاً ")6(ُموَنشَْيًئا َوالَ َيتَِّخذَ َبْعُضنَا َبْعضاً َأْرَباًبا مِّن ُدونِ اللِّه فَِإن تََولَّْواْ فَقُولُواْ اشَْهُدواْ بَِأنَّا ُمْسـلِ 

، يقوم على التحاور الفاعل والمتفاعل وليس على القطعيـة والتـآمر   إسالمياًالمجتمع المقصود 

                                                 
 .307ص مرجع سابق، ، في السياسة والقانون هوهدي اإلسالمنظرية المودودي، و األعلى أب) 1(

  زاويـة كتـب ابـن تيميـة، موقـع اإلسـالم االليكترونـي،        ، الفتـاوى كتـاب  أحمد بن عبـد الحلـيم،   ابن تيمية، ) 2(

)al- islam. com .( 

 . 256البقرة، ) 3(

  . 135 – 134و ص ص  125 – 124ص ، مرجع سابق، ص نحو مجتمع إسالميسيد قطب، ) 4(

 . 48 – 47مرجع سابق، ص ص  حقوق غير المسلم في المجتمع اإلسالمي،: حقوق المواطنةراشد الغنوشي،  -

 . 46العنكبوت، ) 5(

 . 64آل عمران، ) 6(
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اْدُع ِإِلى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة َوَجاِدلُْهم بِالَِّتي ِهَي "وهذا ما يجمله قوله تعالى 

  . ")1(َوُهَو َأْعلَُم بِالُْمْهتَِديَنَأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه 

هو تحقيق مجتمع إنسـاني علـى يقـوم أسـاس الحـوار       ختالف إسالمياًفمقتضى اإل

َأيَُّهـا   َيـا " ودليل ذلك قوله تعـالى ، والتعارف والتعاون لمعرفة الحق والعمل به والتنافس فيه

اكُْم شُُعوًبا َوقََباِئَل ِلتََعاَرفُوا ِإنَّ َأكَْرَمكُْم ِعنَد اللَِّه َأتْقَاكُْم النَّاُس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ َوُأنثَى َوَجَعلْنَ

وعليه فالهدف اإلسالمي هو جمع الناس تحت لواء من األخوة والتعـاون   ")2(ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَبِير

ى في حالـة  وحت ،بها بالخصومة وال متطوعاً كون اإلسالم ليس راغباً، والتحابب دونما عوائق

ينبغي على المسلم نظافة السلوك في التعامل وعدالة المعاملة وتقديم الحجـج   إسالمياً الخصومة

 ،ومثال ذلك طلبه من المسلمين العدل مع العدو والصديق، إلقناع الخصوم بالوصول إلى الحق

لِّه شُـَهَداء بِالِْقْسـِط َوالَ َيْجـرَِمنَّكُْم    َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ كُونُواْ قَوَّاِميَن ِل" ومثال ذلك قوله تعالى

  . ")3(ْعَملُوَنشَنَآُن قَْومٍ َعلَى َأالَّ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو َأقَْرُب ِللتَّقَْوى َواتَّقُواْ اللَّه ِإنَّ اللَّه خَبِيٌر بَِما تَ

م وجـد النبـي   وقبل إعالن الدولة اإلسالمية األولى بقيادة الرسول صلى اهللا عليه وسل

الدولة ورغم ذلك قبلت بهم ، صلى اهللا عليه وسلم وصحبه يهودا متوطنين ومشركين مستقرين

الذي نظـم عالقـة   ، )4(عترافها الرسمي بوجودهم وحقوقهم في ميثاقاوأكدت ذلك ب ،اإلسالمية

بـل  ؛ "أمة واحدة من دون النـاس " وأصبح الجميع بمقتضاه، المسلمين مع بعضهم ومع غيرهم

وأن بينهم النصر على من حـارب  "لجميع مطلوب منه الدفاع عن هذا الدستور وتلك الدولة وا

 ومما ورد فيـه مؤكـداً  ، المجتمع قائم على الحرية مع تأكيده على أن هذا "أهل هذه الصحيفة

                                                 
 . 125النحل، ) 1(

  . 13الحجرات، ) 2(

 . 53، مرجع سابق، ص سالميحقوق غير المسلم في المجتمع اإل: حقوق المواطنةراشد الغنوشي،  -

  : ، للتوسع8المائدة، ) 3(

 . مرجع سابق نحو مجتمع إسالمي،سيد قطب،  -

 . ، مرجع سابقالسيرة النبويةعبد الملك بن هشام المعافري، ابن هشام، ) 4(
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بل ولكل الحـق بتقـديم رؤيتـه    ، "وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن إال من ظلم وأثم  " لذلك

  . ")1(ينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثمن بأو" لإلصالح

سلم الحق في إذاعة قيم مالفاروقي يرى أن لغير ال وجدنا إسماعيل في الرصيد الفكري

نتهاك اإلطار القانوني الذي يخضع له إهويته في وسطه الخاص أو في الوسط العام شرط عدم 

، رأيهـا حق األقلية في التعبير عن  بتداًءإحترمت أالجميع وبما ال يجرح مشاعر األغلبية التي 

، الحـق على غير المسلم فإن لغير المسـلم ذات   أفكارهوإن كان هناك حق للمسلم أن يعرض 

، حرياتهموفي حال خشي المسلمون على إيمانهم فان الحل ليس منع غير المسلمين أو تقويض 

 ظـل التقـدم  زلة فـي  ي عألنه ال مجال في أ معتبراً، علمائهمبل التعمق في إيمانهم وسؤال 

  . )2(الحديث لوسائل االتصال والتواصل

  الدستور المكتوب: ثامنالباب ال

فان بـاب االجتهـاد والتجديـد    ، في ظنياته في قطعياته متعاظماً لما كان اإلسالم مقالً

يمكن أن تعايش حالة من  ال يعني أن الدولة إسالمياً ولكن هذا، )3(تقدم ذلك دوق، مفتوح ومتعدد

، فيما يخص شؤونها وإدارة أمورها السياسية واالجتماعية واالقتصـادية  )4(ى االجتهاديةالفوض

فاألولى أن يضبط كل ذلك فـي مواثيـق   ، والتعددية والحرية فإذا قامت على التعاقد والمبايعة

بينهم أو بإجماع أهل الشورى مـنهم أو علـى    جامعة يتعاهد عليها الناس ويقرونها في استفتاء

إطار جامع يحدد للناس مقاصدهم الكلية وشؤونهم  ن الدستورأل نظراً، )5(ادهم األعظماألقل سو

                                                 
 . ، مرجع سابقالسيرة النبويةعبد الملك بن هشام المعافري، ابن هشام،  )1(

  . 48 – 47مرجع سابق، ص ص ت العامة في الدولة اإلسالمية،الحرياراشد الغنوشي، ) 2(

  . 11، مرجع سابق، ص والمستأمنينالذميين  أحكام، زيدان عبد الكريم -

وقع عليه  ،57  – 56دار الشروق، ص : ، القاهرة1، طإعالن مبادئ: رؤية إسالمية معاصرةكمال أبو المجد وآخرون،  -

  . سالميينمائتان من الباحثين والمفكرين اإل

 . 361مرجع سابق، ص والقانون،وهدية في السياسة  اإلسالمنظرية المودودي، أبو األعلى  -

 . الفصل الثاني: للتوسع) 3(

 . 4، صدون دار نشر، القدس، 2ط منهجية التشريع اإلسالمي،حسن الترابي، ) 4(

،          2003دار السـاقي، : ، لنـدن 1ط لواقـع، النظم السلطانية بـين األصـول وسـنن ا   : السياسة والحكمحسن الترابي، ) 5(

 . 46ص
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وبالتالي هي تختلف عن القـرارات  ، وهو يستلزم حالة من التوافق الداخلي عالي القابلية، العليا

علـى األمـة اإلسـالمية فـي المـدى       رة العادية التي تتطلب قرارات أكثرية وال تؤثيالسياس

   .)1(األبعد

يعد اآلن الدستور المكتوب من أهم مبادئ التماسـك االجتمـاعي فـي المجتمعـات      

 توالجماعات ال ترك األمور للمصادفات أو النوايا الحسنة و الظنون الطيبة يؤدي إلى إشكاليا

وكلما كانت القواعد التعاقدية واضـحة سـليمة قلـت    ، واضطرابات بل وصراعات واستبداد

وعليه فالدستور ضـروري  ، )2(تقويم سهلة وحالة األمن والتوافق أعلىاألخطاء وكانت عملية ال

حسب القاعدة اإلسـالمية التـي   ، وعليه فهو واجب إسالمياً، لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية

  . ")3(ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" تقول

قانونية التـي  نه مجموعة من القواعد الأفت الموسوعة السياسية الدستور باإلجمال عّر

وطبيعة النظام السياسي وهيئاته وسلطاته ووظائفه وعالقاته وأصوله ، تحدد نظام الحكم وشكله

  . )4(وحقوق المواطنين وواجباتهم، واختصاصاته

فجاءت كلمة دستور في عـدة  ، أما الترابي في كتابه المصطلحات السياسية في اإلسالم

والمبرم عقداً ، ة أو العهد المتبادل بين الخليفة وأمتهالبيعمواضع كلها تشير إلى كون الدستورهو 

ولكن يمكـن اسـتخدام    "كتاب"قرب إلى كلمة أوهو بالعربية ؛ بين السواد األعظم للجمهور وميثاقاً

                                                 
 . 47مرجع سابق، ص النظم السلطانية بين األصول وسنن الواقع،: السياسة والحكمحسن الترابي، ) 1(

                     ،2003دار الفكــر، : ، دمشــق1ترجمــة ســرمد الطــائي، ط الديمقراطيــة و حاكميــة األمــة،محمــد خــاتمي، ) 2(

 . 56 -55ص  ص

، بدليل ظني أو قطعي، ويثاب على فعله ويعاقـب  جازماً هو ما طلب الشارع اإلسالمي من المكلف فعله طلباً: الواجب) 3(

  . على تركه بال عذر

 . 466، مرجع سابق، ص معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  -

 . 680 -679ص ص ، 2ج ابق، مرجع سالموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) 4(
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وهـو   "Constitution"وهي الكلمة المقابلة للغربية ، ")1(ًدستورا"للفظة الفارسية الشائعة عربياً  ا

  . )2(المعايير السياسية األساسية للمجتمع لة الذي يجسدالبناء األساسي في الدو

ن عوما يتولد ، تأسيساًوشرعاً وتشريعاً ، بشتى مستوياتها األحكاملكل والدستور يشير 

تعبير عن اإلجماع وهو ؛ )3(والتنفيذية والقضائية من قوانين وأوامر ولوائح التشريعية أجهزتها

 بما تعلـق بـه مـن   ، شورى كل المجتمع أو ممثليه خاللمن ، ً كان أم معروفا مكتوباًالموثق 

  . )4(وقضاًء تشريعاً وتنفيذاً وآجال وواجبات وسلطات حريات وحرمات وحقوق

  : من خالل القياس على اآلتي ويمكن االستدالل على مشروعية هذا الدستور إسالمياً

وجمعه من قبل صـحابة  الذي بين أيدي المسلمين جرى كتابته )5(من المعلوم أن القرآن: األول

قال  فهو لم ينزل على النبي صلى اهللا عليه وسلم جملة واحدة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . ")6(َوقُْرآنًا فََرقْنَاُه ِلتَقَْرَأُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث َونَزَّلْنَاُه تَنْزِيلًا"تعالى 

قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من  إذا "وقرآنا فرقناه" قولهيقول ابن كثير في تفسيره في 

على الوقائع إلى رسـول   منجماً اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفرقاً

أنه قرأ فرقناه بالتشديد  ابن عباسعن  ثم نقل؛ اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ثالث وعشرين سنة

 أي لتبلغه الناس وتتلـوه علـيهم أي   "على الناسلتقرأه " :ولهذا قال مفسراً مبيناً أي أنزلناه آية

ِإنَّ َعلَْينَا َجْمَعُه " أما في قوله تعالى؛ )7(أي شيئا بعد شيء "اه تنزيالًونزلنّ" أي مهل "على مكث"

                                                 
ضمن آلية الوصل والفصل التي تمكننا ، تحديداًستخدام كلمة الدستور ما دامت تعني الصيغة التعاقدية إال مانع عندنا من ) 1(

  : من توظيف هذا المفهوم الفرعي في المقصد اإلسالمي الكلي

 . 24 -22رجع سابق، ص ص مالمصطلحات السياسية في اإلسالم، حسن الترابي،  -

 . 102 -101مرجع سابق، ص ص المعجم الحديث للتحليل السياسي دوارد، إليستر إجيفري روبرتس و) 2(

 . 60 -59ص ص مرجع سابق، ، فقه الخالفةعبد الرزاق السنهوري، : يمكن تسميته القانون العامما ) 3(

 . 17 -14رجع سابق، ص صمالمصطلحات السياسية في اإلسالم، حسن الترابي، ) 4(

 . لكالم اهللا تعالى وجعل اسماً المصدريبمعنى تال، ثم نقل من هذا المعنى " قرأ"مصدر للفعل : لغة: الكريمالقرآن ) 5(

 .106النحل، ) 6(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير ابن كثير، :106النحل، ) 7(
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ِإنَّا نَْحُن نَزَّلْنَـا الـذِّكَْر   " أما في قوله؛ )1(فداللة على تأكيد حفظه وجريانه على األلسن "َوقُْرآنَُه

  . )2(تبديل وتحريف وزيادة ونقص من أي، "ا لَُه لََحاِفظُوَنَوِإنَّ

الداللة في ما تقدم ال تقصد مقايسة القرآن الكريم بواقع كتابة دستور يختلط فيه القطعي 

اإلسالمي مع الظني المؤول العرضة للنسيان واالختالف بحكم طبيعة اإلنسان قال تعالى علـى  

هـي أن   ولكن العبرة إسالمياً، ")3(اِنيُه ِإلَّا الشَّْيطَاُن َأْن َأذْكَُرُهَما َأنَس"َلسان موسى عليه السالم 

 ومن بعده المسـلمين  عليه القرآن جرى حفظه بعد تعهد اهللا به بتيسير تعاهد الرسول صلى اهللا

سـتجد  أوالمعنى عندنا أن حفظ العقود وكتابتها وبالتالي القوانين ومـا  ، )4(وترتيباً كتابة وجمعاً

  . هو أولىمنها

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُـواْ ِإذَا تَـَداَينتُم   " قال تعالى، وما يؤكد األولى آية الدين األطول قرآنياً: الثاني

َمـُه  َما َعلَّبَِدْينٍ ِإلَى َأَجلٍ مَُّسمى فَاكْتُُبوُه َولَْيكْتُب بَّْينَكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َوالَ َيْأَب كَاِتٌب َأْن َيكْتَُب كَ

 الَِّذي َعلَْيـِه  اللُّه فَلَْيكْتُْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َولَْيتَِّق اللَّه َربَُّه َوالَ َيْبخَْس ِمنُْه شَْيًئا فَإن كَاَن

اْستَشْهُِدواْ شَهِيَدْينِ مـن  الَْحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيفًا َأْو الَ َيْستَِطيُع َأن ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِلْل َوِليُُّه بِالَْعْدلِ َو

َما رَِّجاِلكُْم فَِإن لَّْم َيكُونَا َرُجلَْينِ فََرُجٌل َواْمَرَأتَانِ ِممَّن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء َأن تَِضـلَّ ْإْحـَداهُ  

َأن تَكْتُُبْوُه َصِغيًرا َأو كَبِيـًرا  فَتُذَكَِّر ِإْحَداُهَما اُألخَْرى َوالَ َيْأَب الشَُّهَداء ِإذَا َما ُدُعواْ َوالَ تَْسَأُمْواْ 

ةً َحاِضـَرةً  ِإلَى َأَجِلِه ذَِلكُْم َأقَْسطُ ِعنَد اللِّه َوَأقْوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدنَى َأالَّ تَْرتَاُبواْ ِإالَّ َأن تَكُوَن ِتَجـارَ 

هُِدْواْ ِإذَا تََباَيْعتُْم َوالَ ُيَضآرَّ كَاِتٌب َوالَ شَـهِيٌد  تُِديُرونََها َبْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح َأالَّ تَكْتُُبوَها َوَأشْ

  . ")5(َوِإن تَفَْعلُواْ فَِإنَُّه فُُسوقٌ بِكُْم َواتَّقُواْ اللَّه َوُيَعلُِّمكُُم اللُّه َواللُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم

وهذا النهـي عـن   ؛ أي ال تملوا "ًراكَبِيَولَا تَْسَأُموا َأْن تَكْتُُبوُه َصِغيًرا َأْو "قال القرطبي 

هذا قليـل ال  : أحدهم فيقولالسآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتب 

                                                 
  .)al- islam. com(الليكتروني، موقع اإلسالم ا تفسير الجاللين، :17القيامة، ) 1(

  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير الجاللين، :9الحجر، ) 2(

 . 63الكهف، ) 3(

  . ه كما هو أم هو أمر حدث باجتهاد الصحابةترتيب السور فيه اختالف بين العلماء المسلمين حول وقفيتّ) 4(

 . 153 -116مرجع سابق، ص ص  ،مباحث في علوم القرآنالقطان،  محمد -

 . 282البقرة، ) 5(
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 "اللَّـهِ  ذَِلكُْم َأقَْسـطُ ِعنْـدَ  " أما قوله؛ والكثيرفأكد تعالى التحضيض في القليل ، كتبهأحتاج إلى 

دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم  "ِللشََّهاَدِة َوُمَوَأقْ"ومعنى ، وأحفظأصح  و، أعدلمعناه 

هـذا  : يقـول وال يؤدي إال ما يعلم لكنه ، فيهايذكر الشهادة ال يؤديها لما دخل عليه من الريبة 

أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنـع  " المنذر ويقول ابن؛ فيهخطي وال أذكر اآلن ما كتبت 

  . ")1(لم يذكر الشهادة أن يشهد الشاهد على خطه إذا

إلـى كـل    حتاج إسالمياًاين على قلة أهميته الدنيوية والمراد من كل ذلك القول أن الّد

إذا فالعقود العامة بـين  ، كان أم كبيراً هذا التفصيل في التشديد على كتابة المتفق عليه صغيراً

بـالحفظ والكتابـة    هي أولى، األمة والحاكم وما يتمخض عن أهل الشورى من قوانين وأنظمة

  . )2(خطرأعم وأكونها أهم و إسالمياً

صـلى اهللا عليـه وسـلم بـين     الرسـول   بوكتا، ما تقدم بشأن دولة المدنية المنورة: الثالث

داللة بالغة على مشروعية المكاتبـة والكتابـة    هفي،المدينة المهاجرين واألنصار وموادعة يهود

  . )3(لدستورية للدولة اإلسالميةوتأكيد الصفة ا، في حفظ الحقوق والواجبات

  التوالي السياسي: تاسعالالباب 

حيـث  التداول السلمي للحكم بمصطلح التوالي السياسي  ىيستبدل حسن الترابي ما يسم

وإذا مـا  ، )4(السياسـي  تساوي والتشاركيعني الالتساند والتناصر في صراعات الحياة العامة 

إلكـراه   لى ما تقدم في التعددية رفضـاً ع د تأسيساًنج فإننا جرى تفحص هذه القضية إسالمياً

َولَْو شَاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعـا  " بحقيقة ذلك قرآنيا مسلماً الناس على أفكاره

أو قولـه  ، ")6(بمسـيطر لَّْستَ َعلَْيهِم " أو قوله تعالى ")5(َأفََأنتَ تُكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُونُواْ ُمْؤِمِنيَن

  . ")7(ُهَداُهْم  لَّْيَس َعلَْيَك" تعالى

                                                 
  .)al- islam. com(موقع اإلسالم االليكتروني،  تفسير القرطبي، :282البقرة، ) 1(

 . 45، مرجع سابق، صالنظم السلطانية بين األصول وسنن الواقع: والحكمالسياسة حسن الترابي، ) 2(

 . 140 – 125جع سابق، ص ص مر السياسي،نظرات في الفقه الترابي،  حسن) 3(

 . 20 -18مرجع سابق، ص ص المصطلحات السياسية في اإلسالم،حسن الترابي، ) 4(

 . 99يونس، ) 5(

 . 22الغاشية، ) 6(

 . 272البقرة، ) 7(
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ستبداد وجدنا ذلك في نموذج فرعون الملك المصري الـذي يزخـر   مع تنديد مقابل لإل

قَاَل ِفْرَعْوُن َما ُأرِيكُْم ِإلَّا َمـا  " القرآن بقصصه وطغيانه واستكباره ومثال ذلك عنه قوله تعالى

 حديثه لنبيه موسـى  أو قوله في سورة النازعات موجهاً؛ ")1(َسبِيَل الرَّشَادَأَرى َوَما َأْهِديكُْم ِإلَّا 

عن الضغوط  من الحرية بعيداً اإلسالم يريد ألفكاره جواً إذاً، ")2(اذَْهْب ِإلَى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَى"

 أو االستبداد بحيث يكون على أصول متينة وليس على إيمان مهتز ضعيف ومثال قوله تعـالى 

ارٍ َأفََمْن َأسََّس ُبنَْيانَُه َعلَى تَقَْوى ِمَن اللِّه َورِْضَوانٍ خَْيٌر َأم مَّْن َأسََّس ُبنَْيانَُه َعلََى شَفَا ُجُرٍف َه"

  . ")3(فَانَْهاَر بِِه ِفي نَارِ َجَهنََّم َواللُّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِميَن

وعليه فـإذا مـا   ، )4(للقياس على الحكم القرضاوي يصلح اإليمان يراهوما يقاس على 

لظـروف تتعلـق بـذات البيئـة السياسـية أو       فشل المسلمون في إقناع الناس في بـرامجهم 

ن هو أجدر منهم بالسلطة فالمناص من تقبلهم مّم واقتنع الناس بغيرهم، بالمسؤولية الستهتارهم

  . امهما كان اعتزازهم بفكرتهم أو قناعتهم بصحتها وصالحيته، لذلك

وهذا ينسجم أكثر مع محاور ركيزة الحرية وتأسيس إسالم قائم فـي البـاطن ولـيس    

َولَْيْعلََم الَِّذيَن نَـافَقُواْ  " ومثال ذلك قوله تعالى الواضح للنفاقبالظاهر ودليل ذلك رفض القرآن 

لَْو نَْعلَُم ِقتَاالً الَّتََّبْعنَاكُْم ُهْم ِللْكُفْـرِ َيْوَمِئـٍذ   َوِقيَل لَُهْم تََعالَْواْ قَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللِّه َأوِ اْدفَُعواْ قَالُواْ 

واألفضـل  ؛ ")5(َأقَْرُب ِمنُْهْم ِلِإليَمانِ َيقُولُوَن بَِأفَْواِههِم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم َواللُّه َأْعلَُم بَِما َيكْتُُموَن

ُروَن النَّاَس بِالْبِرِّ َوتَنَسْوَن َأنفَُسـكُْم َوَأنـتُْم   َأتَْأُم"إسالميا اتهام الذات قبل الغيربدليل قوله تعالى 

ُهَو َأْعلَُم بِكُْم ِإذْ َأنشََأكُم مَِّن الْـَأْرضِ َوِإذْ َأنـتُْم   " أو قوله تعالى، ")6(تَتْلُوَن الِْكتَاَب َأفَالَ تَْعِقلُوَن

                                                 
 . 29غافر، ) 1(

 . 17النازعات، ) 2(

 . 109التوبة، ) 3(

 . 171مرجع سابق، ص ،والديمقراطية اإلسالم، هويديفهمي ) 4(

 . 167آل عمران، ) 5(

 . 44البقرة، ) 6(
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َأَولَمَّا َأَصاَبتْكُم " أو قوله تعالى ")1(َو َأْعلَُم بَِمنِ اتَّقَىَأجِنَّةٌ ِفي ُبطُونِ ُأمََّهاِتكُْم فَلَا تَُزكُّوا َأنفَُسكُْم ُه

  . ")2( قَِديٌرمُِّصيَبةٌ قَْد َأَصْبتُم مِّثْلَْيَها قُلْتُْم َأنَّى َهذَا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأنْفُِسكُْم ِإنَّ اللَّه َعلَى كُلِّ شَْيٍء

ن تقييم حسـاباتهم والتفتـيش عـن    وبعد اتهام الذات يرى القرضاوي أن على المسلمي

حد القهر والتسلط بحجة خشيته على ذاتـه  أأن يعلل  رافضاً، هنا أو هناك أخطائهم فلعل خلالً

والمطلـوب أن  ، ذلك يناقض منهج الثقة الذي يؤسس عليه إيمان المسـلم  نأل، من أفكار غيره

َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإن تَنُصـُروا اللَّـَه    َيا" لى القاعدة القرآنيةع قياساً يتأكد المسلم من إيمانه أوالً

للناس من بـاب قولـه    هثم بعدها يعيد ترتيب صفوفه وتقديم ما لدي ")3(َينُصْركُْم َوُيثَبِّتْ َأقَْداَمكُْم

ـ   "تعالى  اِلمِ الْغَْيـبِ  َوقُلِ اْعَملُواْ فََسَيَرى اللُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمنُوَن َوَسـتَُردُّوَن ِإلَـى َع

ويبقى المسلم كذلك يعيد الكرة حتى يرضى الناس عنـه   ")4(َوالشََّهاَدِة فَُينَبُِّئكُم بَِما كُنتُْم تَْعَملُوَن

َولَْو شَاء َربَُّك آلَمَن َمـن ِفـي اَألْرضِ كُلُُّهـْم    "لقاعدة قرآنية أساسية  ابالقهر تطبيقبالحرية ال 

  . ")5(ُمْؤِمِنيَن اَس َحتَّى َيكُونُواَْجِميًعا َأفََأنتَ تُكْرُِه النَّ

باختصار إن مقتضى تأسيس اإلسالم على إيمان صحيح والثقة به وعدم إكراه النـاس  

على ما يريدون والقناعة أن االستبداد هو نقيض الحرية والتعددية فطـرة اإلسـالم ومحـور    

س وانعقد على أساسه الرضا حترام شرعة المتعاقدين مما اتفق عليه الناإوالتأكيد على ، دعوته

التقبل لقاعدة التوالي السياسي في كل أبعاده شرط أن تجري على أسس الحرية  يقتضي إسالمياً

  . واحترام الدستور وعدالة الفرص ونظافة األسلوب ودون تدخل خارجي

                                                 
 . 32النجم، ) 1(

 . 165آل عمران، ) 2(

 . 7محمد، ) 3(

 . 105التوبة، ) 4(

  : ، انظر بتوسع لفتوى الشيخ يوسف القرضاوي حول ذلك99يونس، ) 5(

 . 171ص مرجع سابق، والديمقراطية،  هويدي، اإلسالمفهمي  -
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  التوحيـد 
  

  العـدل
  

  الحـرية 
  

  اإلجمـاع 
  

  اآلخـر
  

  الديـن
  

 االستخـالف 

  األمة مصدر السلطان
  الخالفة عقد
  الحريات

  الشـورى
  تكوين الرأي

  التجمع والتعدديات
  الدستور المكتوب
 التوالي السياسي

  األمـة 
  

  الشرعية
   

  الحـكم
  

  التعـددية 
  

  الدولـة 
  
  

  األكثـرية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منتظم البناء الشورى اإلسالمي .4شكل رقم 

ُهَو َأنشََأكُم مَِّن 

اَألْرضِ َواْستَْعَمَركُْم 

 ِفيَها

َوَما خَلَقْتُ 

الْجِنَّ َوالِْإنَس 

 ِإلَّا ِلَيْعُبُدونِ
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  الثامنالفصل 
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  الثامنالفصل 

  ستنتاجات وخالصاتإ

  قصور المنهج الغربي: األولالباب 

صّحح الكثير مـن  ، وخاصة في العلوم الطبيعية، عتراف بأن النموذج الغربيمن المهم اإل

بل وأمد اإلنسانية بالكثير ، المقوالت الخاطئة حول ظاهرة الكون وعلم الطبيعة واإلنسان والمجتمع

إال أن النموذج المعرفي الغربي بقي ، إلدارية والمنهجية والعلمية الجديرة باالستفادةمن األساليب ا

  : )1(وذلك لعدة أسباب، خطيرةقاصراً وانعكاساته 

وبالتـالي ضـعف   ؛ تعقيد وتعدد أسباب وعالقات ظواهر الكون والطبيعة والنفس والمجتمع: أوال

  ، ول إلى استنتاجات قاطعة بشأنهاومحدودية قدرة اإلنسان على الحسم تجاهها أو الوص

فمثالً ، مطلقة لدى اإلنسان في فهم ودراسة الظواهر ةعدم وجود وسائل منهجية ذات مصداقي: ثانياً

، المنهج البنائي الوظيفي ال يمكن استخدامه بشكل فاعل إال في إطار نظم سياسة مستقرة متوازنـة 

  . )2(سياسيةوهذا غالباً ما يفرض حتمية معينة على الظاهرة ال

، ويزيد من تعقيد ذلـك  )3(فتقاد المناهج الغربية للتكامل ألمنهاجيإتفتت الظاهرة االجتماعية و: ثالثاً

  . )4(نفصال ما بين مقوالت المناهج األوروبية والبيئة التي من المفروض أن تعمل بهااإل

  

                                                 
: مجلد إشكالية التحيز، موضوعية في الفكر االجتماعي اإلنساني الغربي والخلدونيمالمح التحيز وال :محمودالذوادي،  )1(

المعهد العالمي للفكر اإلسـالمي،  : فيرجينيا ،،)محرر( عبد الوهاب المسيري ،2، ط2، جمحور العلوم االجتماعية

 .)57-11(ص ص ،1997

 ص -صمرجع سابق،  ،اإلسالميالحضاري ية المعاصرة في ضوء المنظور سنظريات التنمية السيا، فنصر عار) 2(

 . لقد سبق وتطرقنا لهذه الظاهرة من خالل قياسنا لمشكلة مفهوم التنمية) 3(

 . ، مرجع سابقاإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة في ضوء المنظور الحضاري ، فنصر عار) 4(
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وهـذا  ، قضايا االجتماعيةوخاصة عند دراسته لل، ستحالة تجرد الباحث من عوامل التحّيزإ: رابعاً

الذي يعتقد أن المعرفة تبقى نسـبية رغـم تقـدمها    " ماكس فَيبر"ما أقّر به عالم االجتماع الغربي 

  . )1(وتطورها

بعد أن ، وتحّول العلم إلى عقيدة، ختزال المنهج العلمي في عناصره التجريبية واألمبريقيةإ: خامساً

بل ووظفت تلك األبحـاث أيـديولوجياً   ، لبحث العلميفصلت القيم عن العلم وسلطة األخالق عن ا

  . )2(لخدمة األهداف االستعمارية

  المغايرة اإلسالمية: الثانيالباب 

مواجهـة   عكون المغايرة التقليدية ال تستطي، ال بد من مغايرة إسالمية معاصرة، المقابلب

خـل الحضـارة اإلسـالمية    فالمغايرة التقليدية تصلح لمجتمع يعيش دا، )3(قصور المناهج الغربية

، )4(ولكْن ثمة أسباٌب جديرة بالتوقف وتتطلب مغـايرة معاصـرة  ، بمكوناتها ومفاهيمها ومفرداتها

  : وأهم هذه األسباب

، بل ليست من صـنعها ، تساؤالت اليوم تطرح من خارج الدائرة اإلسالمية وليس من داخلها: أوالً

  . جديدة تُطرح تساؤالتٌ جديدة تتطلب إجاباٍت، وبالتالي

وفي غياب البعد النموذجي البـديل وبحكـم   ، تفرض الحضارة الغربية بالترغيب والترهيب: ثانياً

   .)5(مكوناٍت ومفاهيَم وسياساٍت غدت مرجعياٍت عالمية وحتمية، قوتها وسطوتها المادية والعسكرية

                                                 
 . عي اإلنساني الغربي والخلدوني، مرجع سابقمحمود الذوادي، مالمح التحيز والموضوعية في الفكر االجتما) 1(

مجلد قضـايا المنهجيـة   ، نقد مناهج العلوم اإلنسانية وخطوات صياغة مناهج إسالمية للعلوم اإلنسانية :مزيان، محمدأ )2(

ص  ،1996المعهد العالمي للفكر اإلسـالمي،  : القاهرة ،)محرر( عارف، نصر1، طللعلوم اإلسالمية واالجتماعية

 )241-201(ص 
 . بمعنى المحافظة على طروحاتها االجتماعية القديمة، دون خلق تفاعل بين النص اإلسالمي والواقع المعاش) 3(

، فتحـي الملكـاوي   1، طنحو نظام معرفـي إسـالمي   مجلد، أهمية البحث في النظام المعرفي: عبد الوهابالمسيري، )4(

 .)61-41( ص ص، 2000المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،: األردن، )محرر(

 . خد مثالً مفهوم التنمية وتطوره الداللي كنموذج على ذلك) 5(
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بحيث أصبح ، الم اإلسالميطغيان النماذج المادية العلمية وخاصة في العلوم اإلنسانية في الع: ثالثاً

وبالتـالي  ، والسياسة لها مرجعيـة سياسـية  ، قتصاد له مرجعية اقتصاديةفاإل، لكل علم مرجعيته

  ، وحدثت عملية علمنة شاملة، نفصال الكامل عن فكرة القيمة الشاملةكرست فكرة اإل

ا التدفق يـؤدي  والجدل الدائم هنا هو هل هذ، )1(تضاعف المعلومات مرة كل خمسة أعوام: رابعاً

إلى فعل إنساني؟ أم هو تراكم يؤدي إلى تشتيت للواقع اإلنساني؟ والسؤال الالحق يـدور حـول   

  هل فاعل أم مفعول به؟، جريموقع العالم اإلسالمي مما ي

ظهرت مشكالت ذات سمة عالمية مثل تلوث البيئة واإليدز وسباق ، تصاالتاإلبفعل ثورة : خامساً

فالمهم هو كيف يمكن التصدي لواقع اإلشكاالت العالمية مع الحفاظ على ، لميةالتسلح والتجارة العا

  على األقل بما ال يمس بها؟ وأطابع الخصوصية 

هذه الجدليات تستحق الدراسة وتستدعي وجود مغايرة إسالمية تعالج الحاضـر بأدواتـه   

 . حث التماسَّ معهاالب لوهذا ما حاو، وزمانه وحيث هو مكانه

  عتبارات والميزاتاإل: الشورى كمغايرة: الثالثالباب 

حاول الباحث في تقديمه الشورى كإطار إضافي في مغـايرة نظريـات التنميـة علـى     

  : وتقديم محاوالت جديدة معتمدة على المداخل التالية، اعتبارات تتجاوز المحاوالت السابقة

، سان على التمييز واالختيارالشورى نموذج مؤسس على الحق الفطري المشتق من قدرة اإلن: أوالً

شـتقاق  إيمكـن مـن   ، وتعطيل ذلك يولد متناقضات في قدرة اإلسالم على بناء منسجم ومنـتظم 

وميزة الشورى هنا الجمـع  ؛ )2(ضقتراب من الصالح العام وتأدية خالفة اهللا في األرالحريات واإل

التي إما أسرفت ، )3(اوالت السابقةالمح وهذا ما افتقدته فعلياً، بين البناء النظري والتفصيل العملي

؛ أو لذاك الصالح، أو أهملت الوسيلة لذلك العمران، أو ركزت على الوقاية الذاتية، بالبناء النظري

وعملي في تفصـيالته بوضـع آليـات    ، ي نظري متماسك في بنائه وخطابهفاإلطار الشوري خلقْ
                                                 

 . 1999مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1، طالعرب وتحديات العلم والتقانة، زحالن أنطوان: للتوسع) 1(

 . مرجع سابق اإلسالم والديموقراطية،عبد الستار قاسم، ) 2(

 . نظريات ورؤى إسالمية مغايرة: رابعالمطلب ال: الباب الرابع راجع الفصل الثاني،) 3(
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ويعد في إطار ذلك حسـم  ؛ لذاتية الفرديةوتأكيد ا، متغلبة على الخالفات وحسم الخيارات الجماعية

فنـا  اعترإفي ضوء ، في التعريف بالوجهة والخيار المقترب من األصلح األغلبية وتوجهها حاسماً

َوفَـْوقَ كُـلِّ ِذي   " ودليل ذلك قوله تعالى، أن اإلنسان محدود العلم وعاجز عن اإلحاطة بكل شيء

عليكم بالسـواد  " أي الجماعة بقوله صلى اهللا عليه وسلمبينما نجد هناك حث على ر، ")1(ِعلْمٍ َعِليٌم

 ، ")3(الشيطان أقرب للواحد من االثنين" وقوله صلى اهللا عليه وسلم، ")2(األعظم

قتصـاد  فهي شورى في العبادات واإل؛ النموذج الشورى شمولي في البناء النظري والعملي: ثانياً

ومن هنا تـأتي قدرتـه علـى    ؛ )4(ًاعة أو مجتمعاوالجهاد والسياسة وكل شئون المسلم فرداً أو جم

، سياسـي  فمثال يستطيع مغايرة نظريات التنمية السياسية المّجزئة تارة كمفهوم، المغايرة والتجاوز

وهو أيضا قادر على تجاوز محاوالت المغايرة ؛ وتارة كمفهوم اجتماعي، وتارة كمفهوم اقتصادي

  . )5(الغربية لمفاهيم التنمية السياسية اإلسالمية التي تورطت في مجاراة التجزئة

فهـو بالضـرورة    فما دام فطريـاً ، النموذج الشوري يتكامل مع نموذجه المعرفي اإلسالمي: ثالثاً

كون تحرر اإلنسان من أي سـلطة  ، متكامل مع هذا النموذج الكلي التوحيدي الذي يؤسس للحرية

تدفع بالضرورة إلى حرية تـرفض الظلـم   ، ارأو طاعة إال هللا الواحد األحد القوي الجب ةأو عباد

ومثـال ذلـك   ، بالدعوة إلى عبادة اهللا قترن ذم الطاغوت قرآنياًأولذا ، ستبدادوحكم الطاغوت واإل

                                                 
 . 76يوسف، ) 1(

قَـاَل الرسـول   أي أكثرية المسـلمين،   "عليكم بالسود األعظم" والسواد األعظم يوافق حديث الرسول صلى اهللا ليه وسلم) 2(

َهِذِه اآلَيةُ التي فـي ُسـوَرِة    أمامهُجٌل َما السََّواُد اَألْعظَُم فَنَاَدى َأُبو قَاَل فَقَاَل َر. َعلَْيكُْم بِالسََّواِد اَألْعظَمِ" صلى اهللا عليكم وسلم

   .)فَِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيِه َما ُحمَِّل َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلْتُْم(النُّورِ 

  .)alazhr. org(، مسند ابن حنبلموسوعة األزهر االليكتروني، زاوية الحديث الشريف،  -

ِفينَـا   -صلى اهللا عليه وسلم -النَّاُس ِإنِّى قُْمتُ ِفيكُْم كََمقَامِ َرُسولِ اللَِّه  عن اْبنِ ُعَمَر قَاَل خَطََبنَا ُعَمُر بِالَْجابَِيِة فَقَاَل َيا َأيَُّها) 3(

ُيْستَْحلَفُ َوَيشَْهَد الشَّـاِهُد َوالَ   ثُمَّ َيفْشُو الْكَِذُب َحتَّى َيْحِلفَ الرَُّجُل َوالَالَِّذيَن َيلُونَُهْم  ُأوِصيكُْم بَِأْصَحابِى ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ثُمَّ« فَقَاَل 

َوُهَو ِمـَن   ْيطَاَن َمَع الَْواِحِدبِالَْجَماَعِة َوِإيَّاكُْم َوالْفُْرقَةَ فَِإنَّ الشَّ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة ِإالَّ كَاَن ثَاِلثَُهَما الشَّْيطَاُن َعلَْيكُْم ُيْستَشَْهُد َأالَ الَ َيخْلَُونَّ

ْبنِ ُسوقَةَ َوقَـْد ُروَِى   قَاَل َأُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح غَرِيٌب ِمْن َهذَا الَْوْجِه َوقَْد َرَواُه اْبُن الُْمَباَرِك َعْن ُمَحمَِّداِالثْنَْينِ َأْب

َأَراَد ُبْحُبوَحةَ الَْجنَِّة فَلَْيلَْزمِ الَْجَماَعـةَ َمـْن َسـرَّتُْه     َمْن "صلى اهللا عليه وسلم -نِ النَّبِىِّ َهذَا الَْحِديثُ ِمْن غَْيرِ َوْجٍه َعْن ُعَمَر َع

  ". َحَسنَتُُه َوَساَءتُْه َسيَِّئتُُه فَذَِلَك الُْمْؤِمُن 

  .)alazhr. org( سنن الترمذى،الحديث الشريف، زاوية االليكتروني، األزهر موسوعة  -

 . 17 -12مرجع سابق، ص ص  الشورى و الديمقراطية،حسن الترابي، ) 4(

 . مرجع سابق التنمية،األسلوب اإلسالمي لتحقيق إبراهيم يوسف، : للتوسع) 5(
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، ")1(َوالَِّذيَن اْجتَنَُبوا الطَّاغُوتَ َأن َيْعُبُدوَها َوَأنَاُبوا ِإلَى اللَِّه لَُهُم الُْبشْـَرى فََبشِّـْر ِعَبـادِ   " قوله تعالى

أو  )2(مقدمات حاجية وعندما تتحقق الحرية تصبح االستجابة للشورى فطرية وحتمية وليست مجرد

َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبْيـنَُهْم  " قوله تعالى ومثال ذلك، )3(تحسينية

  . ")4(َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن

حيث العـدل  ، على البعد األفقي رإن التكامل المفاهيمي الذي يحققه مفهوم الشورى ال يقتص: عاًراب

بل إن تكامله فـي البعـد    )5(والحرية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدة األمة اإلسالمية

  : ونماذج ذلك كثيرة، الرأسي بين التنظير واآلليات

جتهاد التشريعي الجمـاعي  لإل ويمكن هنا أن نرى موقعاً؛ ميينطلق من الحق اإلسال: فهو أوالً -

   .)6(المؤسس على الشورى

ويمكن أن نرى هنا موقعا لقضاء إسالمي مؤسس على شورى الناس ؛ هو يتحرى العدل: وثانياً -

  .)7(حتى يشاور يوقد ذكر ابن سعد أن عمر بن الخطاب لم يكن يقض، له وممن يختارون صالحاً

لحرية تكوين األحزاب اإلسالمية أو غير  ويمكن هنا أن نرى موقعاً؛  و يتحرى الحريةه: وثالثاً -

 .)8(اإلسالمية تتنافس في شورى منظمة لتحقيق مطالبها أو فوز برامجها

                                                 
 . 17الزمر، ) 1(

 فتقار إلى شيء، والمقصود هنا أن الشورى ليست من القضايا التي تأتي من باب التوسعةالحاجية نسبة إلى الحاجة واإل) 2(

  . ورفع الضيق والحرج

 . 164، مرجع سابق، معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  -

  . المقصود أن الشورى ليست من التحسينات المتعلقة بما يليق من محاسن العادات ومكارمها) 3(

 . 122، مرجع سابق، صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو،  -

 . 38الشورى، ) 4(

  . لمفكرين اإلسالميين حول ترتيب هذه المبادئ وأولوياتهاهناك اختالفات بين ا) 5(

 . 447، مرجع سابق، ص دراسة في منهاج اإلسالم السياسيأبو حبيب، سعدي  -

وزارة األوقـاف  : ، قطـر 1كتـاب األمـة، ط   االجتهاد الجماعي في التشريع اإلسالمي،عبد المجيد الشرفي، : للتوسع) 6(

 . 1991: 62والشؤون االسالمية 

، 1985ار صـادر،  د: بيروت ،2ج،1، طالطبقات الكبرى، عبد الوهاب بن أحمد بن علي األنصاري الشافعيابن سعد، ) 7(

 .  336ص 

 . 48 -47مرجع سابق، ص  الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،راشد الغنوشي، ) 8(
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فهـم يعتبـرون أن سـبب تخلـف      )1(هو الحل الذي يجمع المفكرون اإلسالميون عليه: ورابعاً -

  . الشورى إلى االستبداد من )2(يعود إلى نكوصهم، ةالمسلمين وتراجع مكانتهم اإلسالمي

بالعموم مغايرة الشورى المبحوث بها تريد أن تتجاوز إشكاليات المغـايرات اإلسـالمية   

مفردات الديمقراطية والتنمية المفـرزة مـن    فمثالً؛ السابقة التي عززت المفاهيم والنماذج الغربية

وحاجة اإلسالم ملحـة إلنشـاء مغـايرة    ، وعملياً نظرياً عالمياً النموذج الغربي تجد اليوم رواجاً

وقيمة الشورى مهمة هنا في التقدم للفحص البحثـي  ؛ عملياً وتفصيالً نظرياً إسالمية تملك تماسكاً

ليس بقصد المشابهة أو المقاربة التـي عبـرت فـي التـاريخ     ؛ لرؤية إمكانية المغايرة والصحة

وال هي مغـايرة تحـاول أن   ؛ ن معطيات النموذج الغربياإلسالمي عن هول الصدمة واالنبهار م

؛ )3(ألنها مرحلة عبرت عن حالة الفكر اإلسالمي الـدفاعي ، تقارن بين الفكر اإلسالمي واآلخرين

مات المغايرة المبحوثة يجب أن تكون أقرب إلى التأصيل والتوالد الـذاتي منطلقـة مـن المسـلّ    

يمكنها أن تأخذ ما ينفع عـن  ، تؤكد ذاتها وتثق بما عندهاوبعد أن ، والمفاهيم والوسائل اإلسالمية

  ؛ )4(غيرها

ختصار إن أي بحث في أي مغايرة إسالمية ومن ضمنها الشورى قبالة القيم والمفردات إب

  : عليها أن تبتعد عن التالي، الغربية ومنها التنمية

ـ ، نـة يعمق التشويه ويضعف المقار الغربية ألن ذلكمجاراة النظريات : أوالً صـورة   ىوال يعط

  . واضحة وسوية عن أوجه الخالف وااللتباس

  . اإلسراف في التنظير دون إرفاق ذلك بمقترحات وسبل عملية مؤصلة: ثانياً

                                                 
  . غلبهمأتفاق إا ليس اتفاقهم جميعا بل القصد دنالمقصود عن) 1(

  . 155 -143مرجع سابق، ص ص  المسلمين،ماذا خسر العالم بانحطاط لندوي، أبو الحسن ا -

 . 1978دار العلم، : ، الكويت1، ترجمة احمد إدريس، طالخالفة والملكالمودودي، أبو األعلى  -

  .)66، المؤمنون(" قَْد كَانَتْ آَياِتي تُتْلَى َعلَْيكُْم فَكُنتُْم َعلَى َأْعقَابِكُْم تَنِكُصوَن"له تعالى أي رجع وتقهقر ومثال ذلك قو) 2(

 . 22 -9مرجع سابق، ص ص الحريات العامة في الدولة اإلسالمية،راشد الغنوشي، ) 3(

 . مرجع سابق) 4(
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من خالل بناء فكري متماسك يقدم منتظمـا  ، البقاء في االجتزاء الفكري دون ربط المغايرة: ثالثاً

  . ومعاصر في إجاباته المتحركة، في نموذجه المعرفي الثابت متكامالً سياسياً

محاكمة النتيجة دون اإلجابة المقنعة عن أسباب التخلف واالستبداد والفقـر فـي الـوطن    : رابعاً

  . إلى تفصيل ما يستحق على هذه اإلجابة من أصالة ومغايرة ومعاصرة وصوالً، العربي

  الشورى اإلسالمي لتأصيلاالستقراء : الرابعالباب 

  : التاليالتتبع القرآني تأصيل الشورى من خالل الترتيب يمكننا من خالل 

  . االستخالف قتحقي، "َجاِعٌل ِفي اَألْرضِ خَِليفَةً قَاَل َربَُّك ِللَْمالَِئكَِة ِإنِّي َوِإذْ" - 

 . المستخلفآدم هو  "َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء كُلََّها" - 

الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَرَزقْنَاُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلْنَاُهْم َعلَى كَِثيرٍ مِّمَّْن  لَقَْد كَرَّْمنَا َبِني آَدَم َوَحَملْنَاُهْم ِفيو" - 

 . التكريم لجميع بني ادم، ")1(خَلَقْنَا تَفِْضيالً

نِّـي َأْعلَـُم غَْيـَب السَّـَماَواِت     قَاَل َيا آَدُم َأنبِْئُهم بَِأْسَمآِئهِْم فَلَمَّا َأنَبَأُهْم بَِأْسَمآِئهِْم قَاَل َألَْم َأقُل لَّكُْم ِإ" - 

 . االستخالف أساسوالعقل  العلم" تَكْتُُموَنَواَألْرضِ َوَأْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما كُنتُْم 

لِّ كُُهَو الَِّذي خَلَقَ لَكُم مَّا ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْستََوى ِإلَى السََّماء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بِ" - 

 . جميع ما في األرض هو لهم جميعاً، ")2(شَْيٍء َعِليٌم

 نتهـاء اقتـران  إ، )3(الَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُْم ِدينَكُْم َوَأتَْمْمتُ َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُُم اِإلْسالََم ِدينًـا " - 

 . وانقطاع الوحي الخالفة بالرسل بعد إتمام الدين

  

                                                 
 . 70اإلسراء، ) 1(

 . 29البقرة، ) 2(

 . 3المائدة ) 3(
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الناس في تفاعالتهم مع اختالف  ")1(لَى شَاِكلَِتِه فََربُّكُْم َأْعلَُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى َسبِيالًقُْل كُلٌّ َيْعَمُل َع" - 

 . الزمان والمكان

الشورى ، ")2(َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن" - 

 . ضابط التفاعالت ومؤداها إلى الصالح العام هو

  نتائج البحث: الباب الخامس

التنمية مفهوم مستولد مـن جـذرين أولهمـا التـراث     أن في الفصل األول وجد الباحث 

والتي ، والنظريات التجريبية)3(رسطيةاللمسات األ في اليوناني ظهرت؛ وثانيهما المسيحي، اليوناني

فقـد   )5(أما الرواقيـة ، نحو تعظيم الدنيوية والمنفعة الذاتية )4(االبيقوريةذهبت بها الحقا المدرسة 

أما التراث المسيحي فقد كان التجسـيد أساسـي بإنتـاج مفـاهيم     ؛ ذهبت بها نحو قداسة العقالنية

والتي أفرزت بالتالي ، ة عن اآلخروالتي أنتجت بدورها مفاهيم مختلّ، واإللحادية والمادية)6(الحلول

                                                 
 . 84اإلسراء، ) 1(

 . 38الشورى، ) 2(

الذي اعتقد أّن فكرة المثل تفّسر الحياة بإرجاعها إلى قّوة ال مواصفات لها، وتحتاج هـي ذاتهـا إلـى    نسبة إلى ارسطو ) 3(

   .التفسير؛ وبالتالي فالقانون ليس قانوناً مثالياً إنما هو قانون مأخوذ من عالم الواقع االجتماعي

 .38مرجع سابق، ص  عة الفلسفية المختصرة،الموسودار القلم،  -

الذي كان مبشراً دنيوياً يدعو إلى السعادة مستنداً على أن اللذّة وحدها هي الخير، أو أنها خيـر علـى    "أبيقور"نسبة إلى ) 4(

  .الدوام

 .18مرجع سابق، ص  -

رّدت عليها النظرة الرواقية التي اعتبـرت   ، وكما طورت األبيقورية النظرة الدنيوية،"زينون" و "أقريسيبوس"نسبة إلى ) 5(

أنه من المحال على المنافع الماّدية أو الخارجية أن تكون الغاية القصوى لما هو خير، وأن الشيء الوحيد الخاضع لسـلطاننا  

  . خضوعاً تاماً هو ما يتخذه العقل من اتجاه أخالقي سليم

 .218مرجع سابق، ص   -

الذي عّرف الخيـر   ر أن اهللا والطبيعة حقيقة واحدة، وقد مثل هذا المذهب بندكت دوسبينوزامذهب الحلول، والذي اعتب) 6(

  . رابطاً بذلك بين المسيحية والنفعية بما هو نافع لنا

 . 411ص مرجع سابق،  -
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 )2(ستشـراق وهـي التـي بررتهـا وأحسـنت تجميلهـا نظريـات اإل       )1(ة واإلمبرياليةالعنصري

  . السياسية نظريات التنمية وأخيراً )3(واالنثربولوجيا

انعكست كل هذه السياقات على تعريف التنمية وبالتالي كان من الصعوبة علـى الباحـث   

ثبـت هـو اآلخـر أزمـة     أيـف  وحتى التطور الداللي للتعر، باستخدامهاالتوافق معه أو التورط 

 المادي المعنـي المصطلح وتقلباته والتي عبرت رغم كثرتها عن ارتهان مصطلح التنمية لإلطار 

لكن يعترف الباحث أن ، األخرىكل القيم  ستقرار االقتصادي وإشباع الحاجات متجاهالًباإل أساساً

ـ  وجذاباً مصطلح التنمية بقي حياً ف بفضـل مسـيرة الترقيـع    رغم النقد الفكري والنظري الكثي

يقدم للمأزق الذي تعايشـه   الغربية حالً وبذلك بقيت التنمية، المستمرة لتعديله والتغلب على عثراته

 عن مدى وجودنا بمأزق أو عن األسباب الفعلية لـذلك  ل احدألكن لم يس، األمة العربية واإلسالمية

  . المأزق ؟

ل اإلسالم لدى الغرب اآلخر الشرقي إن لم مثّفقد  مختلفاًن كل ذلك ملم يكن موقع اإلسالم 

خالل تلبيسه كل  تنميطه منالتنمية السياسية في البدء  حاولت نظرياتلذلك ، بذاته اآلخريكن هو 

بعد فشل ، للتطورإلى القول أن اإلسالم غير قابل  السلبيات المختزنة عن الشرق والشرقي وصوالً

ستيعابه وتشـغيله ضـمن   إربية تكييف اإلسالم من خالل آلية التنميط حاولت نظريات التنمية الغ

عندها ظهرت نظريـات  ، تماسكاًأكثر  بدا أمام ذلكلكن اإلسالم ، العلمانيةالغربية  منظومة الكلية

  . والتهديدبعد من ذلك مفترضة أن األصل بالعالقة العداء أ

  

                                                 
الل فنة صغير تمـارس االحـت  حوقصد بها هيمنة  يحسب التحليل الماركس الرأسماليةوهي المرحلة األخيرة من تطور ) 1(

 . والقوة لتحقيق مصالحها وتراكم ثرائها

مفهوم الشرق الذي يشتق فيه مفهوم اإلستشراق بحاجة إلى تدقيق فهل هو اسم لمكان متغير طبقا لموضوع المتحدث أو ) 2(

 . وما هو األساس والمعيار المستند اليهما لكي يكون شرقاً ؟الكاتب، أم انه مصطلح قصد منه بقعة جغرافية

ثربولوجيا درست اإلنسان الذي تحّجر عقله ووقف تطّوره، وما زال يعيش في القارات الثالث آسيا وإفريقيا وأمريكيا ألنا) 3(

أو بهدف السيطرة على العالم غير األوروبي، وإحداث  الجنوبية، وذلك إما بغرض إيجاد مرجعية بديلة للعقل مستندة للنسبية

  . عالم األوروبيتبديل ثقافي وحضاري تمهيداً إللحاقه بال

 . 23مرجع سابق، ص، االنثروبولوجيا واالستعمارلكراك، جيرار  -
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  : اإلسالميفي الفصل الثاني تبين للباحث عند بناء النموذج 

، والثاني شقٌّ مصـلحي متغّيـر  ، األّول مبدئي ثابت محفوظ؛ وحيد اإلسالمي على شقّينأن الت - 

فالمرجعيات في اإلسالم هي التي تحكم ، دون أن يعني هذا أن التغيرات هي التي تولد المرجعيات

  . تلك المتغيرات

التـاريخ   الزمن ينتهي بـه أو إلى تراكم معرفي عبر ، الفهم اإلسالمي ال يرد إلى أشياء مادية - 

يتم من خـالل التوالـد منهـا     إسالمياً بل إن الوصول إليها، الفردوس األرضي ىويتحقق ما يسم

فهو فهم متوالد عن األصل والثابت المحفوظ وليس متراكماً من التـراث مـا   ، وليس التراكم عنها

 . صلح منه أو فسد

وعليـه فـال   ، ختيارواإل اإلنسان في اإلسالم مركز الكون بسبب تمّيزه وقدرته على اإلدراك - 

 . يمكن رّده إلى أحادية السبب الطبيعية أو المادية كما في النظريات الغربية

بقدر مـا  ، النموذج اإلسالمي ال يريد التحكم أو السيطرة على مكونات الحياة بما فيها اإلنسان - 

 . يقصد االنتفاع بها للصالح اإلنساني وليس فقط اإلسالمي

وهـذا القـرآن منـه قطعيـات محكمـة      ، قة مسطورة في قرآن معصوممطل الحقيقة إسالمياً - 

فالحقيقـة  ، لكّن هذا ال يعني محدودية األفق أو ثبات مساره على حالة واحدة، ومتشابهات مظنونة

وحتى موقع اإلنسان منها فرداً أو جماعة فإنه ، إال أن الوصول إليها متغير إسالمياً وإن كانت ثابتة

 . تغير بتغير الزمان والمكانيبقى موقعاً جزئياً ي

 هولكن هذا ال يغرق، فهو ال يّدعي الموضوعية الكاملة، العدل والتزام في الوصول إلى الحقيقة - 

؛ ولكنها وسطية العدل ولو مع الـذات ، وهو بين النقل والعقل يتّخذ موقفاً وسطاً، في الذاتية الكاملة

كمـا أنـه ال   ، كمصدر وحيد ومطلق للمعرفة وعليه فالنموذج اإلسالمي ال يقبل المنهج التجريبي

 . كان يرضى تأسيس ما جاء به األولون أياً

وهذه السببية تنفي فكرة الجبر فـي  ، في اإلسالم أيضا إيمان بسببية األداء مع مسؤولية النتيجة - 

وأن كل شـيء  ، وبال فاعلية في الحياة، نظرية السنن التي ترى أن اإلنسان ليس حراً في الوجود
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ورغم صحة أن اإلنسان ال يمكنه العمـل ضـد   ، ض عليه بقوة خارجية ال يدركها أو يحسهامفرو

إال أن اإلسالم بالمقابل منح اإلنسان أكبر قْدر من الحرية في االختيار في أبعد ، مشيئة اهللا إسالمياً

؛ ")1(ًدى َأْو ِفي َضلَالٍ مُّبِينٍَوِإنَّا َأْو ِإيَّاكُْم لََعلَى ُه"ودليل ذلك ما ورد في القرآن ، ما يكون بالمقارنة

 . وبذلك يكون اإلنسان مسؤوالً بالكامل عن أفعاله بعد أن تتجلى السنن القرآنية الحاكمة له

ولكن رغم ذلك أمـام  ، من المسلم اإليمان بعالم الغيب فالمطلوب أوالً؛ تكامل الغيب والشهادة  - 

ه الكتشافه وإعماره وسبر أغواره مع تأكيـد  اإلنسان عالم مشهود مفتوح مطلوب منه بدافعية إيمان

 . إسالمي أنه ال تفاوت فيها وال اضطراب

و لكنـه ال  ، وبالتالي حاجاته المادية، متّزن من الداخل فال ينفي خلقه المادي اإلنسان إسالمياً - 

أّمـا فـي   ، عن أداء مهمته الروحانية المتصلة بتزكية نفسه وتجديد إيمانه وتعلقـه برّبـه   فينحر

، الجماعيخارج فهو فردي وجماعي ومجتمعي وحضاري في أبعاد الطموح الفردي واالنضباط ال

  . التي هي باألساس أهداف أخالقية عالمية إنسانية، وبذلك يتخّلق له تكامل في شخصيته ورسالته

عتبار للتعريف الشرعي تجنبـاً  في بناء المفاهيم اإلسالمية تبين للباحث ضرورة إعادة اإل

صطالحات عرفية متأخرة بل والتميز بين مـا  بين ما سواه من تعاريف لغوية أو إبينه وألي خلط 

عند زمن نزولهـا أو   فكون المفاهيم اإلسالمية وقفية ال تق، هو كالم الشارع ووضع أهل الشارع

ستوالد مفاهيم إضافية من المفاهيم الكلية إذا مـا تـواطىء أهـل    إلكن يمكن ، تبقى أسيرة لمكانها

إال انه من المهم أن تحقق المفاهيم اإلسالمية تكامالً فيما بينها يحقق المقاصد ؛ عليه بالغلبة العرف

والغايات والمصالح اإلسالمية ويقيم توازناً بين قيمها اإلعتقادية وقابليتها لإلجتهاد والتصويب فـي  

تفسـد  ، هيم مغـايرة مع التنبه إلى أن هذه المفاهيم ترفض التفتيت والتجزئة وإدخال مفا، مسيرتها

ستخدام بعض إلكن يمكن اإلستفادة هنا من ، منطقيتها وتفقدها فاعليتها كونها وحدة متولدة من ذاتها

المفاهيم اآلتية من نظريات وبيئات وأصول غير إسالمية في حال جرى ضـبطها وتتبـع فهمهـا    

حاولة ربطها في السياق بحيث يجرى الحقاً تجريدها عن أساسها األيدلوجي المولد ثم م، ودالالتها

  . ثم تشغيلها الحقاً ومحاولة تقييم جدواها، الحضاري اإلسالمي

                                                 
 . 24سبأ، ) 1(
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في عالقة اإلسالم بالتنمية تبين للباحث أنهما ليسا مفهومان من جـنس أو نسـب أو وزن   

وقـد  ؛ الـرئيس  فالتنمية مشتقة من المفهوم الغربي المادي الكلي بينما اإلسالم هو المفهوم، واحد

مدارس لفهم هذه العالقة كأن أفضلها مدرسة اإلصالح والتجديد التـي أكـدت علـى     ظهرت عدة

إحياء الهوية اإلسالمية مقابل الهوية الغربية والثقة بالذات مقابل التغريب والتجديد مـن الـداخل   

 . مقابل محاوالت اإلجتزاء والسطحية والتلفيقة البحثية

إال أن هذا ال ينفـي  ، والغربياإلسالمي  ورغم المساحات الشاسعة التي تفصل الفرق بين

تمكننا من اإلستفادة من نظريات التنمية السياسية مع الحذر مـن فصـل   ، متقاطعةوجود مساحات 

فأي معالجة للتنمية في إطار اإلسـالم يجـب أن   ، واألشخاصعالمي األفكار عن عالمي األحداث 

وبالتالي قياس مدى أرتباطـه بالمـدخل   يجري اإلهتمام بها من خالل المدخل الثقافي واألخالقي 

هم أن يجري بناء بدائل فكرية إسالمية تخاطب الواقع وتنتقد اإلسراف في تطويع واأل؛ االقتصادي

 . المعرفةالنصوص دون أن تقف عند الدائرة اإلسالمية بل تتعدها في وضع آلية ألسلمة 

مـع  عقل لا تطابقبعد األفقي في الفصل الثالث تبين للباحث عند تأصيل الشورى أنها في ال

ما دام قد خلقـه مميـزاً   و، أوجدهه الذي قلخال إالحرر اإلنسان من كل عبودية  النقل ألن اإلسالم

فمن الطبيعي أن ينتج ذلك ؛ منهج حياته لكي يحدد مصيره بنفسه اختيار وجوده و ئوليةمتحمالً لمس

  . تعدداً باألفهام

ـ   أن ىال يعنولكن هذا ، متغير ليهإرغم أن الحق واحد إال أن الوصول و  ق يكـون الخلْ

علـى  أحدهما يطغى  أن لها دون مكمالًاإلسالم الفردية كنقيض للجماعة بل طرح ولذا لم ي اًيتدمير

وتحافظ فيه الجماعة ، وإبداعهاآلخر بحيث يعمالن بشكل متوازن يحافظ فيها الفرد على شخصيته 

تخلق فـي الفـرد    الوسطية التي إسالمياًتحقق يبذلك على المصلحة العامة وبها يضبط اتجاهها و

العقل بما يمثله من ، والنقلالعقل  يتطابق ذلكوب، الكليالمطلق  نحووالجماعة ذلك النسبي المتراكم 

والنقل وما يمثله من حق ثابت يحدد األطر ؛ الحقإقتراباً من  و اجتهاداً تغير وتحرك نحو المتغير

  . قابل للفهم والنظر عفرالعامة وما ينتج عنها من ت
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تتوقف عند األبعاد السياسية بل هـي   أما الشورى في البعد الرأسي فهي ممتدة وواسعة ال

؛ والصـالة حياة يعايشها المسلم تبدأ بالفرد منذ نظامه وتنتهي باألمة كصفة مالزمة لها كاإليمـان  

وبـذلك تكـون   ، مـة وكأوقد خاطب القرآن في آيات الشورى اإلنسان كفرد وكأسرة وكجماعـة  

عن هذا  نها وعالقاتها وأي إنحرافؤوة لكل حياة األمة المسلمة في كل شبغالشورى فطرية وصا

  . لإلجتماعيبالتالي قي وتحدي على الخلْ األصل هو استبداد وتعد

اإللـزام   انتهت المدارس اإلسالمية مـن جـدليات   في جدليات الشورى القرآنية والنبوية

علـى   سـتندت أف واإلعالمعليها أقاويل الندب  بنيتأما الدالئل التي ، اإللزامبواإلعالم إلى القول 

مما ينفـي عنـدهم   آيات موجهة للرسول صلى اهللا عليه وسلم  القول أنهاومن ذلك ، ضعيفةأسس 

؛ اإلنسانيوهذا من المحال أن يقوله قرآن كونه إزهاق للتجديد ، اإلسالميةلألمة  صفتها التشريعية

وبالتالي فهو نفـي لصـفة    العاقل والمفكر والحرفهو نفي لإلنسان  ستحبابآيات لإل هاأما القول أن

يرفضه تعاضد آيات  فهذا أما القول أن آيات الشورى مضبوطة في حالة محددة كالحرب؛ التوحيد

  . درجات القيادة أعلىفي فطام اإلنسان وحتى بلوغه  لتهاالذي يؤكد أصا، الشورى

ث السنة النبوية تزداد الحاالت تعقيداً كون اإلشكال يكمن لـدى  في جدل الشورى في مبح 

  : أمرين العديد من علماء المسلمين في

ـ   التمييز بينعلى  القدرة: األول ة ما أتى في سياق الشورى الجماعية حيث اإللزام وما أتـى كحال

  . قائمةعدم القبول  إمكانيةاإلستشارة الفردية حيث 

حيث كونه مؤيد بـالوحي   وسلم منصلى اهللا عليه الرسول ز في حاالت القدرة على التميي: الثاني

ومـا أتـى بصـفته    ، الحديبيةلشورى أو بتفرد كحال صلح  ةال عبر وهنا، بهوهو إمتياز خاص 

كحال غـزوة  ن خالفها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إوحدها وللشورى  األهميةالتشريعية حيث 

  . حدأ
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بيـان   احث عند دراسته لمنظومة المفاهيم اإلسالمية األساسية محـاوالً في الفصل الرابع تبين للب

منهجية ال تتم إال بالشورى ألنها السبيل الوحيـد للوصـول    التوحيدموقع الشورى منها أن مفهوم 

  . الصحيحةمن الرؤية اإلسالمية  بالتالي واالقتراب، اإلنسانيإلى عقل عام في النسبي 

توازن بين توجهات األكثرية المسلمة وتحافظ علـى  ال معادلةر فهو تعبي العدل أما مفهوم 

فالعـدل   وعليـه ؛ المجمـوع إلى مصدر قوة وتنوع في إطار  وبما يحولها، اآلخرينخصوصيات 

أن تنتقص مـن حقـوق    بالمقابل يس لألكثرية أن تمحق األقلية وليس لألقليةأنه ل يقتضي إسالمياً

  . توازنال ذلك األكثرية والشورى هنا هي ضابط

منه أن يقـوم   يمتالك اإلنسان لعقل يفكر ويتفكر فيه يقتضإ فيعبر عن الحرية أما مفهوم

لحريـة   إسـالمياً وهذا يؤسـس  ، حياته ومصيرهمنهج بالتالي حول وجوده واختياره و ئولياتهبمس

رديـة  ولكن هذه الحرية لكي تؤكد طبيعة اإلنسان الخلقية وخياراته العقالنية وطموحاته الف؛ فطرية

دون تعد على حقوقه الجماعية ينبغي أن يكون هناك شورى تجمع كل هذه الطموحات والحريـات  

  . واحدفي صالح 

اتفاق هيئة الشورى لتقليب األمور في مسألة ما اتفقوا علـى   فيعبر عن اإلجماعأما مفهوم 

مجازياً ولـيس   وبالتالي فاإلجماع هنا إتباعه بيكون قد وقع اإلجماع ووج عندها حكم ما أوأمر 

يكـون   و، جميع من حضـر  بإطالق أتفاقفهو اتفاق جملة وليس مشروطاً ؛ اتفاق ال يخالفه أحد

ونظراً ألن مساحة الظنيـات  ؛ )كلما كان أكثر كان أفضل( ضمن معادلة طردية تقول األفضل فيه

فهـوم  واسعة ومساحة القطعيات قليلة فإن دور األمة في تقرير مصيرها كبير ويـرتبط ذلـك بم  

إجماع للمسلمين في  أول لقد كانو، اإلجماع الذي يعد المصدر اإلسالمي الثالث بعد القرآن والسنة

سقيفة بني ساعدة على مبدئية الشورى وسمة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم واالهم اختيار الحاكم 

  . وتحديد سلطانه وسلطاته

وبذلك يكـون اإلجمـاع هـو    ، )ألمرأولي ا أي( الشورى أهلأما أهل اإلجماع فهم ذاتهم 

اختلف فيه من النص ليس فقـط فـي    أوت عنه ورى من حيث أهله وآلياته فيما سكش ضرورةبال

وبذلك يكون اإلجمـاع قـد أعطـى    ، السياسية واإلدارية بل في المسائل الفكرية والفقهية ئونالش
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ية والمشـاركة السياسـية   المسابقات االنتخابفي  هكبر من المنظومات التي حصرتأ اًللشورى بعد

  . وحرية الرأي والتعبير والتجمع

دون ، والمشاعرأنه داللة على إختالف في الشكل والعقل  إسالمياًوجدنا  اآلخر في مفهوم

يعنـي   فهـذا ال  ينغير مسلم واوحتى وإن كان؛ اختالفاًان من جنس واحد و هماًنفيه فأن يستبطن 

واإلفادة من ذلك أن وجـود اآلخـر يسـتلزم    ، عليهم ضأو التحريإغالق الباب بوجهه ومقاطعته 

  . الشورىوإدارية يجمعها  ةتنظيمي لياتآضبط العالقة ب

مصطلح محايد يستخدم إسالمياً للتأكيد على ميل اإلنسان نه أ وجد إسالمياً الدينفي مفهوم 

عنهـا   يعبر ينظمها أو ميثاقيربط بينهما و، اآلخرالطبيعي نحو عالقة بين طرفين يعظم أحدهما 

 إسـالمية يتم إال بتفاعل الشورى والدين إلقامة مجتمعـات   وإنجاز ذلك الدستور والتعبير عنها ال

  . مدنية

  : كالتالي مي بتتبع قرآني مرتبيمكن استقراء التأصيل اإلسال إلستخالفافي مفهوم 

ام نسـبي فعقلـه   فهو نسبي ومـا د ، في قيمة التوحيد تقدم مخلوق كما إسالمياً اإلنسانكان  إذا -

فحال العقول المجتمعـة  ، ولكن إذا كان هذا هو حال العقل المفرد، محدود واكتشافه للحقائق نسبي

في كشف  أفضل من أقلية العقول هي العقولكثرية أبالتالي فو، هو أفضل في كشف بعض الحقائق

  . العقولبين فهم الحقائق وعدد  يجري التناسب طردياً اوهكذ، الحقائقبعض 

النَّاُس ِإنِّـى   صدق ذلك حديث مروي عن اْبنِ ُعَمَر قَاَل خَطََبنَا ُعَمُر بِالَْجابَِيِة فَقَاَل َيا َأيَُّهاوي

ُأوِصيكُْم بَِأْصَحابِى ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم " ِفينَا فَقَاَل -صلى اهللا عليه وسلم -قُْمتُ ِفيكُْم كََمقَامِ َرُسولِ اللَِّه 

ُيْستَْحلَفُ َوَيشَْهَد الشَّاِهُد َوالَ ُيْستَشْـَهُد َأالَ الَ   َيلُونَُهْم ثُمَّ َيفْشُو الْكَِذُب َحتَّى َيْحِلفَ الرَُّجُل َوالَالَِّذيَن  ثُمَّ

 ِإنَّ الشَّْيطَاَن َمَع الَْواِحِدبِالَْجَماَعِة َوِإيَّاكُْم َوالْفُْرقَةَ فَ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة ِإالَّ كَاَن ثَاِلثَُهَما الشَّْيطَاُن َعلَْيكُْم َيخْلَُونَّ
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فَـذَِلَك   فَلَْيلَْزمِ الَْجَماَعةَ َمْن َسرَّتُْه َحَسنَتُُه َوَساَءتُْه َسيَِّئتُُه َوُهَو ِمَن اِالثْنَْينِ َأْبَعُد َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحةَ الَْجنَِّة

  . ")1(الُْمْؤِمُن

وال بحاكم أو دولة أو ، آخريختص بفرد دون  كل ما أودعه اهللا في هذه األرض الن إف إسالمياً -

قتراب من مصـالح أكثريـة   ن المستلزم هو اإلإف، من العدالة قترابلإلولكن ، بدليل قولهمؤسسة 

  . الناس أو األخذ برأي أكثرهم

نٍ ِإلَـى  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِإذَا تََداَينتُم بَِدْي"ويمكن استنباط ذلك من آية الدين في قوله تعالى 

اللّـُه فَلَْيكْتُـْب   َأَجلٍ مَُّسمى فَاكْتُُبوُه َولَْيكْتُب بَّْينَكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َوالَ َيْأَب كَاِتٌب َأْن َيكْتَُب كََما َعلََّمـُه  

كَاَن الَِّذي َعلَْيِه الَْحـقُّ َسـِفيًها َأْو   َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َولَْيتَِّق اللَّه َربَُّه َوالَ َيْبخَْس ِمنُْه شَْيًئا فَإن 

 فَِإن لَّْم َيكُونَـا  َضِعيفًا َأْو الَ َيْستَِطيُع َأن ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِلْل َوِليُُّه بِالَْعْدلِ َواْستَشْهُِدواْ شَهِيَدْينِ من رَِّجاِلكُْم

َهَداء َأن تَِضلَّ ْإْحَداُهَما فَتُذَكَِّر ِإْحَداُهَما اُألخْـَرى َوالَ  َرُجلَْينِ فََرُجٌل َواْمَرَأتَانِ ِممَّن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ

طُ ِعنـَد اللّـِه   َيْأَب الشَُّهَداء ِإذَا َما ُدُعواْ َوالَ تَْسَأُمْواْ َأن تَكْتُُبْوُه َصِغيًرا َأو كَبِيًرا ِإلَى َأَجِلِه ذَِلكُْم َأقَْس

تَْرتَاُبواْ ِإالَّ َأن تَكُوَن ِتَجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها َبْينَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَـاٌح َأالَّ  َوَأقْوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدنَى َأالَّ 

ـ  ـ  تَكْتُُبوَها َوَأشْهُِدْواْ ِإذَا تََباَيْعتُْم َوالَ ُيَضآرَّ كَاِتٌب َوالَ شَهِيٌد َوِإن تَفَْعلُواْ فَِإنَُّه فُُسوقٌ بِكُ َه ْم َواتَّقُـواْ اللّ

  . ")2(َوُيَعلُِّمكُُم اللُّه َواللُّه بِكُلِّ شَْيٍء َعِليٌم

بل جعلت لذلك ضمانات ، كتابياًين فقط في تأكيد اإلسالم على توثيق الّد دوهذه اآلية ال تفي

ومن ، )3(الرجال أو رجل وامرأتين إما اثنين منأخرى أهمها مسالة الشهود التي ذكرتها اآلية فهما 

، الشهود فيها هي آكد في العدل ولدى كاتب العدل الوارد في بداية آيـة الـدين  الواضح أن كثرة 

َوالَِّذيَن َيْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم َيْأتُوا بَِأْرَبَعِة شَُهَداء فَاْجِلُدوُهْم " ومثال ذلك في الشهادات في الزنى

                                                 
ْبنِ ُسوقَةَ َوقَْد ُروَِى َهـذَا   قَاَل َأُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح غَرِيٌب ِمْن َهذَا الَْوْجِه َوقَْد َرَواُه اْبُن الُْمَباَرِك َعْن ُمَحمَِّد) 1(

  . صلى اهللا عليه وسلم - النبيِديثُ ِمْن غَْيرِ َوْجٍه َعْن ُعَمَر َعنِ الَْح

  .)alazhr. org(، الترمذىسنن كتاب الشريف،  ثالحدي ةموسوعة األزهر االليكتروني، زاوي -

 . 282البقرة، ) 2(

  : للتوسع حول علة شهادة المرأة بنصف الرجل) 3(

 . 351 – 341، ص ص 2000 دار السالم،: ، القاهرة1، طوالسنة الصحيحة مكانة المرأة في القرآن، محمد بلتاجي -
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اإلسالمي هـو   صحيح أن االشتراط، ")1(ا َوُأْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُوَنثََماِنيَن َجلَْدةً َولَا تَقَْبلُوا لَُهْم شََهاَدةً َأَبًد

ولكن لو شهد أكثر لكانوا للعـدل اقـرب ومـا    ، )2(اثنين أو ثالثة أو ربما شاهد في بعض الحاالت

  . لتحقيق العدل يقاس على توزيع الثروات لتحقيقه أيضا يقاس على الشهادة

على التمييز والتفاعل مع البيئـة والزمـان   إذا فالقدرة  ،العقالنية مختلفةالقدرة كانت  إذا

قُْل كُلٌّ َيْعَمُل َعلَى شَاِكلَِتِه فََربُّكُْم َأْعلَـُم  " وربما متناقضة مثل قوله تعالى مختلفة هي أيضا والمكان

ن كـل  كيف يتعامل الناس فيما بينهم إن كـا  والسؤال الذي يبرز هنا هو، ")3(بَِمْن ُهَو َأْهَدى َسبِيالً

  . واحد يعمل على شاكلته وبحسب تركيبته النفسية

  : مستويينيوضح القرآن هذه المسألة في  إسالمياً

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَـرٍ َوُأنثَـى َوَجَعلْنَـاكُْم    "من أجل مشروع التعارف العالمي : األول

   ")4(َرَمكُْم ِعنَد اللَِّه َأتْقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَبِيٌرشُُعوًبا َوقََباِئَل ِلتََعاَرفُوا ِإنَّ َأكْ

َوتََعاَونُواْ َعلَى الْبرِّ َوالتَّقَْوى َوالَ " وتحقيق العدل أو االقتراب منه من اجل التعاون اإليجابي: الثاني

اْعِدلُواْ ُهـَو َأقْـَرُب   " وقوله تعالى، ")5(شَِديُد الِْعقَابِتََعاَونُواْ َعلَى اِإلثْمِ َوالُْعْدَوانِ َواتَّقُواْ اللَّه ِإنَّ اللَّه 

  . ")6(ِللتَّقَْوى َواتَّقُواْ اللَّه ِإنَّ اللَّه خَبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن

إذا كانت  عمل وتعاون فاعلبورأي يتبع  نتهي بقرارتضبط تفاعالت العالقة وتولكن كيف 

كيف تختار األمة سبيلها أو سياساتها أو تتعامل مع مـا   والتفاعالت متباعدة ؟ أي، مختلفةفهام األ

َوالَِّذيَن اْسـتََجاُبوا  "وهو منهج مرتبط بقوله تعالى ، منهجيعترض طريقها ؟ إذن ال بد أن يكون لها 

                                                 
 . 4النور، ) 1(

 . ، مرجع سابقمكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة، محمد بلتاجي) 2(

 . 84اإلسراء، ) 3(

 . 13الحجرات، ) 4(

 . 2المائدة، ) 5(

 . 8المائدة، ) 6(
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يـه فالعقالنيـة ميـزة    وعل؛ ")1(ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن

  . وتحقق االستخالف رهن الشورى، االستخالف

اإلضـافية  تبين للباحث عند دراسته لمنظومـة المفـاهيم اإلسـالمية    في الفصل الخامس 

تعبير عن وحدة الناس على مقاصد أن مفهوم األمة هو بيان موقع الشورى منها  محاوالً لألساسية

عن  األمة قرآنياً للتعبير مصطلح وقد ورد؛ ههم نحو خالقهمووحدتهم أساساً تبدأ في توج؛ يؤمونها

فيـه   وروبهذا المعنى تكون األمة هي الوعاء الـذي تـد  ، وشان جماعي في األسرة والمجتمع هّم

تـأمر  ، األمةهذه الشورى هو التوجه نحو مقصد وهو بالتالي معنى  إليهوما تنتهي ؛ شورى الناس

َولْتَكُن مِّنكُْم ُأمَّةٌ َيـْدُعوَن ِإلَـى الْخَْيـرِ َوَيـْأُمُروَن     " ه تعالىمثل قولبالمعروف وتنهى عن المنكر 

  . ")2(بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعنِ الُْمنكَرِ َوُأْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحوَن

به الرسل فهو ليس غريباً عمـا   أتتالدين المتمم لما أنها  في مفهوم الشرعية وجد إسالمياً

ـ ، اآلخـر ينفـي   ورغم أنه دين مهيمن أال انـه ال ، اإلنسانيةأو تعارفت عليه أتت به الرسل   وفه

 إاليـتم   وتحصيل ذلك ال، العامشرعية منفتحة واقعية وسطية في المشترك النافع الخادم للصالح 

  . وإنتاجاًبشورى تتفاعل مع هذه الشرعية تفهماً 

لواقع ال بالمثال فقط مـن خـالل   با وإتقانهااألمور وضبطها  إحكامهو فلحكم أما مفهوم ا

فبعد انقطاع الوحي تأكد دور اإلنسان في فهم القرآن إلنجـاز  ، والسلطان مكونات القرآن والوعي

وهـو أدعـى وأكثـر    ، تعقيداتهمعادلة يتفاعل فيها النص اإللهي الثابت مع الواقع اإلنساني بكل 

ائـه  بقسلطان األمة ويضـمن   عن وعي يتظافر إلنجازه عقل جماعي يضبطهعبر شرعية إذا ما 

  . تفاعلهمتشاور الناس ودوام 

وبمـا أن  ، ضير فيها بل البـد منهـا   إسالمياً أن اإلختالف طبيعة ال فقد وجدالتعددية أما مفهوم 

ورغم أن اإلسالم يطرح ، ليها الناسع لفالتعددية واقعة فعالً ومجبو إذااإلختالف والخالف فطرة 

حتـرام خصوصـية   إ بتأكيدهأنه عزز التعددية  إال، سانية جمعاءوحل وخالص لإلن ينكمهم هفكر
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 نال يكوواإلفادة من ذلك أن التعددية تستلزم التنظيم ونظامها ؛ بر والقسطاآلخرين وتوظيفها في ال

  . إال بشورى الناس وبما يقترب من صالحهم العام

السلطة أو  احتكارمن التعاقب والتدوالية ورفض المزاجية  إلى فهو أقرب ةأما مفهوم الدول

وبرأينا هذا المفهوم هو األقـرب  ، تنظيميةصفة حيادية  إسالمياًمال وبذلك يملك مصطلح الدولة ال

  . والمدنيةإلستيعاب مفردات الحرية والتعددية والمواطنية 

  : كالتاليستقراء تأصيله من التتبع القرآني المرتب إفيمكن  ألكثريةأما مفهوم ا

ِإنَّ َهِذِه تَـذِْكَرةٌ  "في تقرير مصيره واختيار منهجه مثل قوله تعالى  حراً إسالمياً إذا كان اإلنسان -

  " )1(فََمن شَاء اتَّخَذَ ِإلَى َربِِّه َسبِيلًا

ِتلَْك الرُُّسُل فَضَّـلْنَا  "ختالف الرؤى واألفهام إوإذا كان الخالف واقع بين الناس بالضرورة نتاج  -

نُْهم مَّن كَلََّم اللُّه َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيِّنَاِت َوَأيَّْدنَاُه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ مِّ

فَِمنُْهم  اخْتَلَفُواْبُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو شَاء اللُّه َما اقْتَتََل الَِّذيَن ِمن َبْعِدِهم مِّن َبْعِد َما َجاءتُْهُم الَْبيِّنَاتُ َولَِكنِ 

 . ")2(مَّْن آَمَن َوِمنُْهم مَّن كَفََر َولَْو شَاء اللُّه َما اقْتَتَلُواْ َولَِكنَّ اللَّه َيفَْعُل َما ُيرِيُد

ووصولهم إلى رأي  وإذا كان الطموح اإلسالمي يدرك بناء على ما تقدم أن رضا الناس جميعاً -

َولَـْو شَـاء   "نهي عن إكراه احد لما يراه حقا فان القرآن دعا صراحة إلى ال، واحد مهمة مستحيلة

 . ")3(َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا َأفََأنتَ تُكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُونُواْ ُمْؤِمِنيَن

 بد من حل إسالمي ينظم عالقة المسلمين بغيرهم وينظم عالقاتهم فيمـا بيـنهم تحقيقـاً    فال إذا -

َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ َوُأنثَى َوَجَعلْنَـاكُْم شُـُعوًبا َوقََباِئـَل     َيا"ارف اإلنساني لمشروع التع

 . ")4(ِلتََعاَرفُوا ِإنَّ َأكَْرَمكُْم ِعنَد اللَِّه َأتْقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَبِيٌر
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قة تقوم على البر والقسط وهي قيمـة فـوق   فتمثل الحل اإلسالمي في العالقة مع الغير في عال -

َوتُقِْسطُوا  لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم"العدل 

 . ")1(ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطيَن

َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمـُرُهْم  " المجتمع اإلسالمي بالشورىوتمثل الحل داخل  -

 . ")2(شُوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن

ن من المـدرك بالضـرورة أن رضـا    إف، كانت الشورى تقوم على الرضا وتقليب اآلراء ولما -

وتقليب اآلراء ليس ، "َجِميًعاَولَْو شَاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرضِ كُلُُّهْم " تدرك غاية ال الناس جميعاً

ْن آَمَن َوِمنُْهم فَِمنُْهم مَّ" أن يفضي لرأي واحد جامع مانع لطبيعة الخالف المحتوم بين الناس شرطاً

 . إليهلية تحسم الرأي وتفضي آفالبد من حل و إذاً، "مَّن كَفََر

ضوء حرص اإلسالم وحثه على التزام الجماعة وتكثير سواد المسـلمين وربـط أسـباب     وفي -

َيكُن مِّنكُْم ِعشُْروَن َصابُِروَن َيغِْلُبواْ ِمَئتَـْينِ َوِإن َيكُـن    ِإن" نصره بزيادة أعداد المؤمنين الصابرين

الزمـة   أن األكثريـة استوجب القـول  ، "قَْوٌم الَّ َيفْقَُهوَن مِّنكُم مَِّئةٌ َيغِْلُبواْ َألْفًا مَِّن الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِأنَُّهْم

  . الشورى

ولما كانت الشورى منهج يقوم عليه الدين في فهم النصوص والتفاعل معها في حيـاة النـاس    -

َبْينَُهْم َوِممَّـا   َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا ِلَربِّهِْم َوَأقَاُموا الصَّلَاةَ َوَأْمُرُهْم شُوَرى"وسائر شؤونهم وحل خالفاتهم 

واألكثرية ، فان المستوجب أن يجري إنزال الشورى مواضع العمل والسياسية، ")3(َرَزقْنَاُهْم ُينِفقُوَن

رقابة ؛ المواطنة وحقوقها؛ يزيد في ضبطها وتوسعها البيعة وشروطها؛ هنا الزمة وملزمة في ذلك

؛ الخالفة وتوقيتهـا ؛ الحريات ومسؤولياتها؛ التعددية وشرعيتها؛ التداولية ونظمها؛ األمة وسلطانها

  . مع المسلم والكافر ويحفظ كل ذلك منهج العدل اإلسالمي
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المفاهيم الرئيسـية   ختبارإالشوري الممكن فرزه من  البناءوجد الباحث في الفصل السابع 

  : المعادالت التالية إلىمن الوصول  إسالمياً كنواإلضافية المتقدمة يّم

  : صدر السلطاناألمة م: أوال

سواء أكانت على شاكلة دولة ، ونظامهافقد استحقت األمة أن تكون مصدر السلطة العامة 

، مفصـلة فما دامت الشريعة ليست نصوصاً جامدة أو مدونة قانونية ، جماعةأو فئة أو مجتمع أو 

المسلمة  ةمواأل؛ والجماعيستخدام العقل الفردي إر من خالل يفإن مجال التفسير والتجديد فيها كب

 اليفهمهـا ويشـرعه  ا وهي من تحدد من ينوب عنهـا  من يفهم القرآن والسنة ويعمل بهم يهنا ه

  . نظامهااألمة مصدر سلطانها ووحي  تكون وبالتالي

  : عقدلخالفة ا: ثانيا

، الحكم والسلطة وهي قريبة من عهـد التفـويض   ئونكونها بيعة سياسية عامة ترتبط بش

علـى الـوعي    ةكونها مرتبطة ببعدي الرضا واإلرادة الحرة ومؤسس خابباالنتأن تكون  ويمكن

وحتى بعد أن يصل الحاكم إلى سدة الحكم فـإن  ؛ يحسم بشأنها مبدأ األكثريةعلى أن ، ئوليةوالمس

 أصـبح الحـاكم   لفهان خاإكون العقد بين األمة وحاكمها يرتكز على شروط  عال ينقطحق األمة 

وعليه فالخالفة عقد كونها تقوم ؛ من وجود معارضة مراقبة وفاعلة البدولتعزيز ذلك ، واجباً هعزل

  . عمياءعلى الشروط التبادلية والرضا التام بين المتعاقدين دون إكراه أو طاعة 

  : والتعبيراإلعتقاد  حرية: ثالثا

كْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمن بِاللّـِه  الَ ِإكَْراَه ِفي الدِّينِ قَد تََّبيََّن الرُّشُْد ِمَن الْغَيِّ فََمْن َي{آية  تؤسس

فإذا كـان  ؛ كبرى إسالميةلقاعدة ، )1(}فَقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقََى الَ انِفَصاَم لََها َواللُّه َسِميٌع َعِليٌم

والـرأي  مـاع  تحر في اعتقاده وفكره وحقه في اإلج، حراً نال يكواإلنسان قد خلق عاقالً فلماذا 

ات اإليمان والعقائد لدى فكل هذه الحريات ليست من القضايا الحقوقية بل هي من مصنفّ، تواليوال

  . وبالتالي حرية اإلختيار واالختالفة العقل رواإليمان بها إيمان بفط، المسلم
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  : الرأيتكوين : رابعا

أو فالحرية قد تكـون مشـوهة    ،مضللة أوجامدة  كون الحريات اإلسالمية ال تريد عقوالً

وعليـه فالحريـة   ، عالم أو هي حرية مقيدة باإلغراءات والتهديـدات محدودة بما تزينه وسائل اإل

  . لى عدالة المعلومة ومساواة الفرصعوالمؤسسة  ئولةالمطلوبة هي تلك الحرية المس

  : التعددية في إطار المسلمين: خامسا

ستبداد ويوجد فة بما يمنع اإلاإلسالم ال يمنع وجود حالة الحزبية المتنوعة والمختل ذلك أن

كما أن مقتضى الشورى والبيعـة واألمـر   ، التنافس في تقديم الخير للناس وتأكيد واجب النصيحة

بالمعروف والنهي عن المنكر يؤيد هذه التعددية في اإلطار اإلسالمي وما غير ذلك يحتـاج إلـى   

عليه وسـلم وإرث الخلفـاء    نص أو دليل وهو غير موجود وسياق القرآن وسيرة النبي صلى اهللا

  . يؤيد ذلك بقوة

  : التعددية لغير المسلمين: سادسا

ذلك أن مقتضى االختالف ومنهج البر والقسط والحوار وعقد الذمة والمساواة والحرية 

ومشروع التعارف العالمي وسكوت النص ودراسة عصرية لوثيقة المدينة وواقعها فـي ظـل   

 منه تقبل اإلسالم لفكرة التعددية سواء أكانت إسالمية أو غيـر  يستنتج، الدولة اإلسالمية األولى

  . إسالمية

  : الدستور المكتوب: سابعا

ـ  دال يريون اإلسالم ك النـاس   ئونحالة من الفوضى اإلجتهادية والقانونية وخاصة في ش

 التماسـك  ىءيؤكـد مبـاد   وبمـا ، القابليـة  يالعهذا مايستلزم حالة من التوافق الداخلي ف، العليا

القضايا تحتاج إلى مواثيق جامعة يتعاهد عليهـا  كون هذه ، اإلجتماعي في المجتمعات والجماعات

يمكن أن يطلـق  و، الناس ويوثق في بيعة أو عهد متبادل بين الخليفة وأمته أو السواد العظم منهم

ـ  عهدفإذا كان القرآن مطلق ومت، والحفظ ةعليه الدستور الذي يستلزم بالقطع الكتاب اً بحفظـه  رباني

تأكيـد   ولعل آية الدين األطول قرآنياً، وعلى ذلك يمكن القياسفاألولى حفظ ما هو إنساني ونسبي 
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َوالَ تَْسَأُمْواْ َأن تَكْتُُبـْوُه َصـِغيًرا َأو   " إضافي على ضرورات التوثيق المغلظ للصغير قبل الكبير

  . ")1(قْوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدنَى َأالَّ تَْرتَاُبواْ كَبِيًرا ِإلَى َأَجِلِه ذَِلكُْم َأقَْسطُ ِعنَد اللِّه َوَأ

  : التوالي السياسي  : ثامنا

كون التوالي فيه معنى إسالمي يؤكد التساند والتناصر ، التداول السلميعن بديل مصطلح  

هذا التوالي حتـى لغيـر    إمكانيةواإلسالم يذهب بعيداً في ؛ وبالتالي التساوي والتشارك السياسي

علـى   سوما يقا، متلوناًمهتزاً  إيماناً دال يريكون اإلسالم ، وزكتهأكثرية الناس  قبلته سلم إذا ماالم

واألولى ،اإليمان يقاس على الحكم فإذا فشل المسلمون بإقناع الناس بفكرتهم فليس لهم أن يكرهوهم

  . ختيارهمإتهام الذات من نفي حرية الناس ومصادرة إ
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Abstract 

The Islamic concept that suffered, and still, from the preservation 

thought became close at hand today to the pliant thought. This thought does 

not necessarily mean taking from the other without an emending 

methodology. What is needed is a confidence to refresh people's Islam and 

a confidence through which the contemporary Islamic theory, that is still 

being introduced in old and deeply closed forms or as very open to the 

extent of identification with the others, can be built. At the time when the 

political industry was a challenge proposing its ideas as a pattern of 

advancement, it was crucial to look for Islamic ways to cope up with it; 

adoption, rejection or intersection. However, the confidence method 

requires the Muslim to deconstruct the Western development into its basics 

and later to know which ways are more advantageous for relations with it. 

    But as it was a mistake that Islam is to be introduced as a mere moral 

speculation in face of a complete economical, political and societal system, 

taking 'ashurah' model as contradiction only was of importance. This 

research is of eight chapters, six of them are primary chapters, each of 

which deals with the components of the political development in Islam and 

the West. Then, establishing the origins of 'ashshurah' along with its basic 

and additional concepts and towards building the Islamic theory of 

'ashurah' as a developmental, live and contemporary model capable of 

facing the forensic and practical challenges. The second chapter argues that 



 c

the western concept of development suffers from the crisis of its 

boundedness by the material framework due to the fact that it is interested 

in the economical stability, satisfaction of needs and the ignorance of all 

other values or the attempt to secularize and adapt them accordingly. In the 

third chapter the researcher concludes that any discussion of development 

in the frame of Islam must be cared for through the cultural and moral field 

and measuring the degree of its relatedness to the economical field. Most 

important is that Islamic ideological alternatives are to be grounded to 

address realism and criticize excessiveness in the subjection of contexts 

without stopping at the Islamic circle but rather exceeding in putting a 

method for an Islamic refinement of knowledge. 

     

    In the fourth chapter, the researcher found that 'ashshurah' is a 

comprehensive extension of the horizontal dimension in which the mind 

and the revelation conform to one another. As for the vertical dimension, it 

is extensive and broad in that it does not halt by the political dimensions; it 

is a life a Muslim runs that begins  from his/her weaning and ends in the 

nation as an inseparable attribute such as faith and praying. The chapter 

also shows that the position of 'ashshurah' among the basic Islamic 

concepts such as monotheism, justice, freedom, opinion of the majority, 

religion and succession, is pure and strong since 'ashshurah' is the balance 

formula between the absolute and the relative, the little and the much, the 

inherent and the social and between the individual and the mass. In short, 

'ashshurah' is the Islamic safety valve among various values and their 

requirements or associations. 
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    In the fifth chapter, the position of 'ashshurah' among the additional 

concepts emerging from the basic ones like the nation, the legitimacy, the 

rule, the multiplicity, the majority and the state is that they are concepts 

that cannot be understood without 'ashshurah'. The nation is the bowl 

around which people's 'shurah' goes whereas legitimacy does not come to 

pass without an understanding and productive interaction with this 

'shshurah'. The rule is a formula in which the fixed speech of God interacts 

with the changing human realism with all its implications for which a 

collective mind cooperates to accomplish it that is regulated by the nation's 

authority and whose existence is guaranteed by people's consultation and 

their continuum interaction. However, the state is closer to successiveness 

and rejection of power or money monopolization. On account of that, the 

state as a term, from the Islamic point of view, possesses an organizational 

neutral attribute whose system exists only in people's consultation and in 

their public interest. As for the majority, it is 'ashurah`s mechanism for 

determination because changing opinions does not necessarily lead to one 

comprehensive opinion deterring the nature of the inevitable disagreement 

among people. From an Islamic point of view, multiplicity affirmed respect 

to others` privacy and justice towards them as equal to Muslims. The 

criterion for this is people's 'shurah' which is determinative for their public 

interest.   

    In the sixth chapter, the researcher found that the imaginative vision of 

'ashurah', by virtue of its relationship with the basic Islamic concepts that 

emerged from it in the policy and rule affairs, has these seven bases: the 

nation is the source of the decision, the caliphate is a contact, the man is 

rational and so s/he is free and responsible. Multiplicity within Muslims is 

a competition in the public interest whereas it is an affirmation of freedom 
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within the non-Muslims which means that the peaceful transmission of 

power in binding documents and guarantees is possible.  

    In general, we can say that the results of the research are direct not only 

in building the Islamic 'shurah' theory and showing its position among the 

Islamic basics for political development, but it was also important in 

emphasizing its dynamism in the political, societal and interpretative 

activity. This actually makes it possible to create an Islamic renovative 

ideological advancement along with a human and honorable life as well as 

freedom open to the person and to the another.   

  




