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 .مخطط البحث

 7الفكر اإلسالمً حتى منتصف لدولة فً ا التجلٌّات الفكرٌة لمفهوم لفصل األول8ا
      .القرن العشرٌن

ٌّةالمبحث األول8   9                       .الفكر السٌاسً الدٌنً وعالقته ببعض المفاهٌم النظر

 7 .العالقة بٌن الفكر الدٌنً واألٌدٌولوجٌا المطلب األول8

 11 ) اإلطار السوسٌولوجً (. الصلة بٌن الفكر الدٌنً والواقعالمطلب الثان8ً 

 11  المبحث الثان8ً الدولة فً الفكر اإلسالمً المعاصر.

 11 المطلب األول8 قضٌة الدولة فً الفكر اإلسالمً التقلٌدي.

دها الوعً السٌاسً اإلسالمً فً العصر الحدٌثالمطلب الثان8ً  الدولة كما   16 .تجسَّ

ٌّة.  17 المطلب الثالث8 سٌاق فكرة  الدولة  فً وعً اإلصالحٌة اإلسالم

ار اإلسالمً وأهم منّظرّي فكرة الدولة منذ نهاٌة القرن المبحث الثالث 8 ٌّ  11 الت

 التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرٌن. 

ٌن األفغانً.المطلب األول8 جمال   11 الدِّ

 11 المطلب الثان8ً محمد عبده.

 16 المطلب الثالث8 رشٌد رضا.

 53 المطلب الرابع8 حسن البّنا.

ة. الفصل الثان8ً ٌّ ٌّة الحاكم ٌّة التً تستند إلٌها نظر  14 8 المرجعٌة الفكرٌة واألسس النظر

ٌّة والدولة عند المودودي 8األول المبحث ٌّة والحاكم  15   . فقه الجاهل

 16 .المطلب األول8 مفاهٌم المودودي

 31 .المطلب الثانً الوحدانٌة واالستخالف

ٌّة لدى سٌد قُطب. ثانًالمبحث ال  35 8 المنهج الفكري واألسس النظر

 31 عند سٌد قُطب.والتجربة الفطرة  تًنظرٌّ المطلب األول8 

 34 المجتمع اإلسالم8ً تصورات قُطب الستٌحاء اإلسالم عندما ٌبعث الثانًالمطلب 

 من جدٌد. 
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ٌّة فً فكر سٌد قُطب ٌّة الحاكم  35 .المبحث الثالث8 نظر

 37 المطلب األول8 مفهوم األّمة عند قُطب.

 41 .المطلب الثان8ً مفهوم الدولة

ٌّة ونتائجها فً الدولة ونظام الحكم ٌّة الحاكم  45 .المطلب الثالث8 إشكالٌة نظر

ٌّة والٌة   76 .الفقٌه فً الفكر اإلسالمً الشٌعً المعاصرالفصل الثالث8 نظر

 54 المبحث األول 8 المرتكز النظري للرؤٌة الشٌعٌة فً الّسلطة

 )اإلمامة والغٌبة التأسٌس والتحوالت(. 

 54 .مفهوم اإلمامة فً الفقه الشٌعً وإشكالٌة عصر الغٌبة 8المطلب األول

 61 السٌاسً أمام الفقٌه.الكركً ودوره فً فتح المجال المطلب الثان8ً 

ٌّة فً إٌران " النائٌنً والمشروطة   64 المبحث الثان8ً الحركة الدستور

 .انفتاح المجال السٌاسً أمام األّمة"

ة  ٌّ ٌّة المطلب األول8 األسباب السٌاس  64  .لظهور الحركة الدستور

 79 .جوهر رسالة النائٌنً ومضمونهاالمطلب الثان8ً 

ٌّةالمبحث الثالث8   191 .اإلمام الخمٌنً منهجه ومنظومته التأسٌس

 191 .المطلب األول8 المنهجٌة الفكرٌة لإلمام الخمٌنً

ٌّة" ٌن ٌّة الدِّ ٌّة المشروع  194 .المطلب الثان8ً والٌة الفقٌه العاّمة، "نظر

 111 المطلب الثالث8 وظائف الّسلطة عند اإلمام الخمٌنً.

 115 الفصل الرابع 8 المأزق الفكري الذي وصل إلٌه مفهوم الدولة 

 فً الفكر السٌاسً اإلسالمً المعاصر.

ٌّة ووالٌة الفقٌه فً الخطاب اإلسالمً المعاصر  115 المبحث األول8 الحاكم

 )مقاربة مع مفردات الفكر السٌاسً المعاصر(.

ٌّة  ٌّة.المطلب األول8 حقوق الفرد وحقوق الجماعة فً نظر  115 الحاكم

ٌّة. ٌّة للدولة اإلسالم ٌّة الحاكم  111 المطلب الثان8ً نظر

 115 المطلب الثالث8 الشرع ابتداًء والشرع ابتناًء )من الناحٌة العقدٌة والتأصٌلٌّة(.
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ٌّة ٌّة" ونظر ٌّة تطبٌق الشرٌعة "الدولة اإلسالم  116 المطلب الرابع8 نظر

ٌنٌة"   ٌّة "الدولة الدِّ  فً الخطاب اإلسالمً.تطبٌق الحاكم

ٌّة ووالٌة الفقٌه نظرة نحو إعادة التأسٌس.   155 المبحث الثان8ً  ما بعد الحاكم

ٌّة وردود االفعال من قبل المفكرٌن علٌها. ٌّة الحاكم  155 المطلب األول8 نقد نظر

ٌن،  156 المطلب الثان8ً والٌة الفقٌه عند المفكرٌن الشٌعة "محمد مهدي شمس الدِّ

 محمد حسٌن فضل هللا، محمد باقر الصدر". 

 113 المطلب الثالث8 التراجع الذي حصل فً مفهوم الدولة إلسالمٌة فً الفكر 

 .اإلصالحًاإلسالمً 

 131 الخاتمة.

 134 .قائمة المراجع
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 لمقدمةا 

ٌّةهً المشاكل واألفكار  كثٌرة   واالجتماعٌة التً ظهرت فً التارٌخ العربً الحدٌث،  السٌاس

لٌس من شك أن عصر  ، ولكنوتجلٌّاتها من حاول البحث فً أسبابها وظروفهاهم  وكثٌر  

النهضة كجزء هام من ذلك التارٌخ، له خصوصٌته الممٌزة عن ؼٌره من حقب التارٌخ العربً، 

كثرة اإلشكالٌات الفكرٌة والحضارٌة التً برزت فٌه إضافة لما رافقها من أحداث داخلٌة  بسبب

راح العقل العربً ٌبحث وٌحلل وؼاٌته الوصول إلى فهم األفكار الجدٌدة التً و ،وخارجٌة

 .....إلخ. ،الحداثة ، العلمانٌة،ةطرأت علٌه ومنها مفاهٌم ومصطلحات: الوطنٌة، والقومٌ

ر والمصطلحات الجدٌدة على المجتمع العربً خصوصاً فً القرن التاسع عشر وأوابل إنَّ األفكا

عبر  وأ أوروباالقرن العشرٌن، انتقلت إلٌه بطرق عدٌدة، إما عن طرٌق أبنابه الدارسٌن فً 

رٌن فً الوطن العربً، باإلضافة إلى التعرؾ على الحضارة الؽربٌة عن المبشِّ  أوروباأبناء 

عن طرٌق التدخل  فً شإون الوطن العربً واإلسبلمً بشكل مباشر وروبًاألطرٌق التدخل 

العسكري، وؼٌر مباشر عن طرٌق نقل واستٌراد التقنٌات الحدٌثة ومظاهر الحداثة المتنوعة 

قد أثرت بعمق فً البنٌة االجتماعٌة  أوروباوالباهرة فً نفس الوقت. ذلك ما ٌشٌر إلى أنَّ 

بشكل أو بآخر بقّوة فً إعادة خلقها من جدٌد ولكن المجتمع العربً والثقافٌة العربٌة وساهمت 

بكافة اتجاهاته كانت استجاباته مختلفة لذلك الفعل الحضاري وفً هذا اإلطار تكونت ونمت 

ٌّةاالتجاهات الفكرٌة و ٌّةالمختلفة وظهرت تٌارات حدٌثة أفرزتها التدخبلت  السٌاس  السٌاس

اول إثبات أنه األصح واألجدر بالبقاء واالستمرارٌة، ونتٌجة لذلك الحدٌثة والقدٌمة، وكل منها ح

برزت فً الفكر العربً إشكالٌات كبٌرة أهمها: األصالة والمعاصرة، الحداثة، الدولة، وهذه 

اإلشكالٌات كانت لها إفرازاتها االجتماعٌة التً تمظهرت كانتماءات وتٌارات سٌاسٌة مختلفة 

ٌنكاالنتماء السٌاسً  ً اإلسبلمً، االنتماء السٌاسً القومً العربً، االنتماء السٌاسً االقلٌمً الدِّ

المحلً، االنتماء السٌاسً الماركسً، وأصبح لكل انتماء أحزابه ومفكروه ودعاته الذٌن عملوا 

 على نقله من اإلطار النظري إلى الواقع العملً وتجسٌده فً كٌان سٌاسً محدد المعالم.

لة موضوعاً انقسامٌاً فً االجتماع السٌاسً اإلسبلمً التارٌخً، وال ٌزال ولقد شّكل مفهوم الدو

ٌّة إشكالٌات أخرى، جعلت من  كذلك فً الزمن المعاصر، حٌث أُضٌفت إلى إشكالٌاته التارٌخ

ٌنعبلقة  ، عبلقًة أكثر تركٌباً، وتداخل فٌها إرث التارٌخ بتعقٌدات المعاصرة. وٌشّكل الّسلطةب الدِّ

ٌّةلفقه المنهل الذي ٌمدُّ االتجاهات التارٌخ وا المعاصرة على اختبلفها وسعة مساحات  اإلسبلم

غ للبناءات  ٌّةالتباٌن فٌما بٌنها، بالحجج والقرابن التً ُتسوِّ ٌّتها. كما ٌبدو اختبلؾ  السٌاس شرع

ٌّةمفهوم الدولة فً المجال السٌاسً اإلسبلمً، وثٌق الّصلة بتعٌٌن الجماعة  تها، لخٌارا السٌاس

ٌّة لثقافتهاوربَّما  ، وذلك تبعاً الختبلؾ المقاربات واألجوبة التً تقّدمها، فإّن إعادة التقاط السٌاس

ٌنتطّور المسار التارٌخً إلشكالٌة  اً لفهم االتجاهات المعاصرة، الّسلطةو الدِّ ٌّ ، ٌؤخذ منحى تؤسٌس

تماع السٌاسً اإلسبلمً وال شك، أّن هذا الموضوع ٌقع موقعاً جوهرٌاً فً اهتمامات االج

ٌّةالمعاصر. بل إّن السإال النهضوي، بؤبعاده  ٌّة، ال ٌنفك عن كونه  السٌاس ٌّة والثقاف واالجتماع

سإاالً فً الدولة بالدرجة األولى، وكّل محاولة للبحث فً المؤزق الحضاري للمسلمٌن لن ٌتسّنى 

 لها تجاوز هذا السإال أو إؼفاله.
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ٌّةالبحث عن ضمن هذه األفاق كان هذا  الدولة فً الفكر اإلسبلمً المعاصر انطبلقاً من  نظر

الفكرة والتصور النظري لفكرة الدولة منذ نهاٌة القرن التاسع عشر أي حتى الزمن الذي 

تجسدت فٌه أؼلب تلك التصورات واألفكار عن الدولة جزبٌاً على أرضٌة الواقع االجتماعً 

 .اإلسبلمًوالجؽرافً 

 مشكلة البحث 

ٌّةال_نظرٌتً  فً أّن  من مشكلة الدراسةتك وال هما ضرب  ،اجتهاداً  اووالٌة الفقٌه_ لٌست حاكم
ٌنمن ضروب االفتراض  ا مبالنسبة لمن نّظر له انا تعتبرمإنه ،حتمل الصواب أو الخطؤً ٌالدِّ

 فضًٌو ،ه ما من سلطة إال مصدرها هللافً أنّ و ،وإقامة سلطته علٌهااألرض  حكم هللا علىل إعادةً 
هللا  أحكامترٌد تطبٌق باعتبارها تها عٌّ وشرمتستمد  الّسلطةبهذه  ة تمسكوجود طبقة دٌنٌ إلى ذلك

 ،األّمةالحق المطلق فبل ٌجوز محاسبتها أو مراقبتها من قبل  تمّثلعلى األرض وبالتالً هً 
اٌة بحد ذاتها ولٌست ؼ ،الدولة هنا هً أداة من أجل تحقٌق ؼاٌات علٌا وفوقٌة باإلضافة إلى أنّ 

هدفها تحقٌق رؼباتهم وصٌانة حرٌاتهم وأمنهم  ،من حٌث هً وعاء جمعً لجمٌع المواطنٌن
 مقابل مجموعة من الواجبات التً على األفراد القٌام بها.

ة أكبر هً الصلة بٌن سلطة النص ة العبلقة بٌن سلطة هللا وسلطة البشر تعكس إشكالٌّ وإشكالٌّ 
ٌنوالواقع المتؽٌر. فالنص  ً بوصفه سلطة ٌحتاج دابماً إلى البشر لٌصبح حقٌقة واقعة، وهنا الدِّ

ٌّة  تبدو االلتباسات قابمة، فٌختلط الٌقٌن بالظن، فؤٌن هً الضمانة أن ٌكون تطبٌق النص مطابقاً لن
 .هللا وقصده؟

ٌّةإّن المسؤلة الملتبسة فً و عصوم الماإلمام وصبلحٌات والٌة الفقٌه هً كٌؾ تنتقل وظٌفة  نظر
ٌّته من نصٍّ ثابإذا كان نصو، ؟إلى الفقٌه ل عن ب اإلمام المعصوم ٌستمدُّ مشروع ت، مشهور، ٌإوَّ
ٌّّة فً االالقرآن أو  ٌّته الشرع ، وهذه مرجع ًّ فهل ٌوجد  ؟.ستدالل على نصبهمنسوب إلى النب

ٌّة ٌستدلُّ بها الفقٌه أمام  ٌّة نص ٌّته فً  األّمةمرجع  ه عن المعصوم؟.ونٌابت الّسلطةعلى مشروع

 تساؤالت البحث  

  :تحاول الدراسة اإلجابة على عدد من التساإالت هً

ماهً طبٌعة فكر الحركة اإلصبلحٌة التً شهدتها المنطقة العربٌة فً مطلع القرن  -1
 ؟العشرٌن، وهل استطاعوا بلورة نظرٌة متكاملة حول الدولة

أم هً تعبٌر عن صراع  ،ة دٌنٌةهً نتاج لقٌم عقدٌ نظرٌتً الحاكمٌة ووالٌة الفقٌههل  -2
وهل تعابٌر  وتبدٌل القوى الحاكمة المسٌطرة؟ الّسلطةبٌن النخب على إعادة توزٌع 

ٌّةال ٌّة، وكٌؾ تطّورت هذه المصطلحات؟ ولماذا التبست؟.حاكم  ، والوالٌة هً تعابٌر قرآن
والسٌاسً  هل حصلت تلك الثورة الفكرٌة فً مفهوم والٌة الفقٌه من داخل العقل الفقهً -3

 ،أم من خارجه بمعنى هل كان لها مقدمات فً التراث الفقهً والسٌاسً  الشٌعً ،الشٌعً
ٌّةتبلورت من خارج منظومته ال أّنهاأم   ؟نظر

ٌّةهل تعتبر  -1 ٌّةال نظر ٌّةانقبلب نظري وإشكالً ٌعٌد صٌاؼة المسؤلة  حاكم فً ذلك  السٌاس
فً القرن التاسع عشر؟ وما األسباب الفكر على نحو مختلؾ تماماً عما استقرت علٌه 

ٌنوالعوامل التً كانت فً إنتاج هذه المقالة الخارجة عن الخطاب السٌاسً  ً على الدِّ
 األقل؟
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ٌّةما هو  -3 ٌّة ؟دور األّمة فً بناء الّسلطة وتؤسٌس المشروع هذه ، وما هو مصدر مشروع

 ؟السلّطة
ٌّة ووالٌة الفقٌه امتداداً م -6 ٌّاً لمفهومً الخبلفة واإلمامةهل تعتبر نظرٌتً الحاكم  ؟نطق

 أهمٌة البحث  

ة فعالٌّ حٌث تتنامى بشكل متزاٌد  ،حٌوٌة وجّدٌة الموضوع المطروح تنبع أهمٌة البحث من
قدرتها و ،حركات اإلسبلم السٌاسً وقدرتها على التجنٌد الشعبً فً المجتمع العربً واإلسبلمً

فً خدمة أهدافها وتزاٌد  ا للتراث اإلسبلمًمن خبلل تجنٌدهوتعزٌزها الشرعٌة  على اكتساب
ومن جهة أخرى  ،من جهة وتآكل شرعٌتها من قبل المجتمع الّسلطةألزمة  لهاواستؽبلنفوذها 

تدعً تقدٌم حلول للمشاكل  وهذه الدراسة ال .كؤساس تبنً علٌه شرعٌتهاانطبلقها من المقدس 
صورة عقبلنٌة وإن ذلك  -ٌر مشوشةبصورة منتظمة ؼ-تطمح إلى إعادة طرحها  بل ،المطروحة

وٌساعد فً بلورة رإٌة فكرٌة صحٌحة  ،الخطوة األولى على طرٌق تجاوزها برأي الباحث لهو
 حول هذه المفاهٌم.

 أهداف البحث 

 حدد الباحث أهداؾ بحثه باآلتً ،انطبلقاً من أهمٌة البحث

مطلع القرن الماضً،  تحدٌد طبٌعة فكر الحركة االصبلحٌة التً شهدتها المنطقة العربٌة -1
 وتبٌن فٌما إذا كان منظروها قد استطاعوا بلورة نظرٌة متكاملة حول الدولة.

تبٌٌن التحوالت التً شهدتها المنطقة العربٌة فً مطلع القرن الماضً وأثرها على  -2
 مستوى الوعً السٌاسً.

مفكرٌٌن متابعة التطور الفكري لمفاهٌم الدراسة والكٌفٌة التً تجّسدتها فً وعً ال -3
 اإلسبلمٌٌن خبلل فترة الدراسة

ٌّة ووالٌة الفقٌهتحلٌل منظومة األفكار  -4  والتصورات التً ٌقوم علٌها مفهوم الحاكم
ومصدرها  الّسلطةوضع مفاهٌم هذه الحركات على طاولة البحث مثل مفهوم الدولة وبنٌة  -5

دؾ األول واألخٌر من اله ،وتحلٌلها تحلٌبلً نقدٌاً  ،وطبٌعة تنظٌمها والنظام السٌاسً لها
 .من أجل طرحها كمشاكل ولٌس كإشكالٌات ،ذلك هو تصحٌح وضعها

  البحثفرضٌات 

لم ٌكن فكر الحركة اإلصبلحٌة التً شهدتها المنطقة العربٌة مطلع القرن الماضً سوى محاولة  -1
ٌّة للحضارة الؽربٌة من جهة واستبعاد ا لقٌم التً توفٌقٌة بٌن اإلقرار بضرورة نقل النتاجات الماد

ارتكز علٌها التطور المادي لتلك الحضارة من جهة أخرى، وهذا ما حال دون توصل منّظري 
  .الحركة اإلصبلحٌة إلى نظرٌة متكاملة حول الدولة

ٌّةلم تكن  -2 ٌّةال نظر الفكر السٌاسً اإلسبلمً المعاصر تجسٌداً لفكرة ووالٌة الفقٌه فً  حاكم
ٌّةكما كانت  اإلصبلح ٌّةقّدمت نفسها كمنظومة وإنما  ،ً عصر النهضةفالدولة  نظر  أٌدٌولوج
ٌّة عل ٌّةشمول ٌّة الؽرب  .ى ؼرار المنظومات الفكر

ٌّةإن سقوط الببلد العربٌة و -3 ٌّةوإخضاعه نظمها  ،االستعماري االحتبللفً قبضة  اإلسبلم  السٌاس
ومجافاتها  ،ة الطابعة سٌاسٌة ؼربٌة علمانٌّ واإلدارٌة إلى القوانٌن الوضعٌة المستقاة من مرجعٌّ 

ٌّةلمنطق الشرٌعة  ٌّةمن قبل النخب العربٌة و إنتاجهاوإعادة  اإلسبلم  الّسلطةالتً استلمت  اإلسبلم
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عن الشرٌعة ووجوب تطبٌقها لدى النخب الفكرٌة األثر فً تضخٌم هاجس الدفاع كان له أبلػ 
 .المعاصرة 

ٌّة ووالٌة الفقٌه، ال ٌمكن النظر إنّ  -4 ٌّها خارج إطار تصور  مفاهٌم الحاكم إحٌاء اإلسبلم من إل
جدٌد، وإحٌاء األّمة المسلمة، بالمعنى السٌاسً ، ولٌس بالمعنى العقٌدي، أي جعل اإلسبلم هو 

ٌّة ٌّة واالجتماع ٌّة واالقتصاد  .النظام الشامل والوحٌد لمختلؾ جوانب الحٌاة السٌاس
 

 ًللبحث اإلطار الزمن 

 ،نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌننٌة التً تمتد منذ حث تؽطٌة الفترة الزماحاول الب
وجمال  همع انتهاء إصبلحٌة محمد عبد فً مفهوم الدولة، والتحول الفكري اإلسبلمً الذي حدث

ٌن ٌّةوصوالً إلى  ، على ٌد رشٌد رضا، طرح مفهوم الخبلفةإعادة و ،األفؽانً الدِّ ٌّةال نظر  حاكم
ٌّة. ولكن فٌما ٌتعلق بفً منتصؾ الخمسٌنات  م الباحث بوضع مراحل فكرٌة اوالٌة الفقٌه ق نظر

 ،قبل وبعد عصر "الؽٌبة" ةمتتابعة ترصد الكٌفٌة التً تعامل فٌها الفكر الشٌعً مع مفهوم اإلمام
إلى وقت قٌام  1905ً إٌران عام فز البحث على الفترة الزمنٌة منذ قٌام الحركة الدستورٌة ركّ و 

ٌّةاإلالثورة  دتها وموقؾ الفقهاء الشٌعة من هذه من حٌث النتابج الفكرٌة التً جسّ  ،فً إٌران سبلم
ٌّةال   .نظر

  البحثمنهج  

واإلجابة على هذه التساإالت عدة مناهج بحثٌة أساسٌة  االفتراضاتالدراسة لتحقٌق هذه  تبّنت
وهذا التكامل المنهجً  ،ةوإثبات افتراضاتها األساسٌ ،تتكامل فٌما بٌنها لتحقٌق أهداؾ الدراسة

 .اوتعدد جوانبهالدراسة موضوع البحث إلى طبٌعة  باألساسٌعود 

 ،مفاهٌم الدراسةطورت بها الكٌفٌة التً تتتبع ل تّم توظٌؾ هذا المنهج  8التارٌخً منهجال  - أ
 ،تبنته وماذا كانت تقصد من ورابه والجماعات والحركات التً ،هابوالقضاٌا التً ارتبطت 

األكبر من  االستفادةإال أن  ،الكٌفٌة التً تمثلها الوعً السٌاسً اإلسبلمً عبر التارٌخوأٌضاً 
ٌّةمن خبلل الكشؾ عن الصٌػ  كانتالمنهج التارٌخً  التً من خبللها تم تحقٌق  الفكر

ٌّةالالوظابؾ المختلفة لمفهوم  فً ظل الخبرة الحضارٌة العربٌة  ووالٌة الفقٌه حاكم
ٌّةو ٌّةالفقد كان لمفهوم  ،ة أخرىروبعبا ،اإلسبلم ومظاهر مختلفة  تجلٌّاتووالٌة الفقٌه  حاكم

وتلك المظاهر بؽٌة  جلٌّاتلباحث أن ٌدرس هذه التوكان البد  ل ،على مدار التارٌخ اإلسبلمً
 تحقٌق التواصل بٌن الماضً والحاضر.

ٌّةاللمقارنة بٌن مفهومً ٌقوم هذا المنهج على ا 8المنهج المقارن  - ب ووالٌة الفقٌه   حاكم
وٌختلفان بالمقدمات واألسس والمفاهٌم والنتابج  ،جعٌة الفكرٌة نفسهاٌشتركان بالمر كمفهومٌن

المقارنة بٌن اإلمكانٌات تّمت  وأٌضاً  .وبالتالً ٌختلفان فً المنظومة المعرفٌة ،واالستدالالت
ٌّةوالوظابؾ  ٌّةالالتً ٌمكن أن ٌقدمها وٌقوم بها مفهوم  السٌاس ٌّةفً ال حاكم ٌّة نظر  السٌاس

 وبٌن تلك التً انتهى إلٌها تطور مفهوم والٌة الفقٌه فً الفكر اإلسبلمً الشٌعً. ،السنٌة
  ،الربط بٌن هذه المفاهٌم والواقعالؽرض من االستعانة بهذا المنهج هو  8المنهج التحلٌلً  - ت

ن ثم تحلٌل صورة وم ،الكشؾ عن بنٌته واستخراج ثوابته ومتؽٌراته بهدؾ وتحلٌل الواقع 
خضاع هذه المفاهٌم . ولقد استخدمه أٌضاً إل الفكر اإلسبلمًتنعكس فً وعً الواقع كما 

 ،للمناقشة والتحلٌل بنبش جذورها األصلٌة وإظهار العناصر الداخلٌة المدمجة فٌها 
ستقبلٌة وخلفٌاتها وأهدافها اآلنٌة والم ،واستكشاؾ أبعاد الخطاب الفكري لهذه المفاهٌم الحقٌقٌة
 وتحلٌل منظومة األفكار والتصورات التً تستند إلٌها .
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 الدراسات السابقة 

بعنوان "الدولة فً الفكر اإلسبلمً  ،من الدراسات السابقة كتاب الدكتور عبد اإلله بلقزٌز
 ،عن مركز دراسات الوحدة العربٌة ،م2002عام  فً بٌروت صدرت الدراسة ،المعاصر"

تطور مفهوم الدولة من الدولة الوطنٌة فً عصر النهضة  ،ٌتناولها الكتابالمحاور األساسٌة التً 
ٌنوجمال  ،مع عبد الرحمن الكواكبً ٌنومحمد عبده إلى الدولة  ،األفؽانً الدِّ  قُطبٌة مع سٌد الدِّ

ٌّةبفكرة الدولة مروراً  ،والخمٌنً  .ٌنالمسلم اإلخوانفً فكر  اإلسبلم

ٌنق فً تحلٌل النظرٌتٌن والوقوؾ على جمٌع الجوانب الباحث من خبلل البحث التعمعمد   ٌة الدِّ
وهذا ما لم ٌتعرض له  ،وإجراء مقارنة بٌنهما ،النظرٌتٌن هاتٌن والتارٌخٌة التً أدت إلى إنتاج
 الدكتور عبد اإلله فً كتابه.

فً الفكر السٌاسً  الّسلطة"نظرٌات  دراسة للدكتور علً فٌاض بعنوان ومن الدراسات أٌضاً 
عن مركز الحضارة لتنمٌة الفكر  ،م2008عام فً بٌروت صدرت الدراسة  لشٌعً المعاصر"ا

ٌنٌستعرض فٌها الكاتب معالجة المستوى النظري من إشكالٌة عبلقة  ،اإلسبلمً فً  الّسلطةب الدِّ
ومحمد  ،عند كل من الخمٌنً الّسلطةمن خبلل عرض نظرٌات  ،الفكر السٌاسً الشٌعً المعاصر

ٌنومحمد مهدي شمس  ،رباقر الصد فً الفكر السٌاسً  الّسلطةنظرٌات دون اإلتٌان على  ،الدِّ
رصد التحوالت الفكرٌة لمفهوم الدولة فً على  حٌث َعِمل ،حاول الباحث إظهارهوهذا ما  ،السّنً

  .الكاتب فً دراسته هوهذا ما أؼفل ،الخطاب اإلسبلمً المعاصر 

ٌّةعنوان "األبعاد دراسة ب ومن الدراسات السابقة أٌضاً  ٌّةاللمفهوم  السٌاس رإٌة معرفٌة"  حاكم
عن  ،م1995صادرة عام  ،وهً عبارة عن رسالة ماجستٌر للباحث هشام أحمد عوض جعفر

تعرض الباحث فً بحثه إلى التؤصٌل الفقهً للمفهوم  ،المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً فً فرجٌنٌا
ٌّةواألبعاد  ،ٌخ اإلسبلموالتطور التارٌخً لهذا المفهوم فً التار ما أؼفله  لهذا المفهوم . إنّ  السٌاس

تعّمقه فً الجانب السٌاسً والفكري وإنما اعتمد بشكٍل أكبر على هو عدم  ،الباحث فً كتابه
ٌّةمتجاهبلً التطورات  ،التعّمق الفقهً والشرعً  والفكرٌة التً حدثت فً العصر الحدٌث، السٌاس

  ه فً بحثه.حث تبٌاناوهذا ما حاول الب

ومن الدراسات السابقة أٌضاً أطروحة دكتوراه للباحث المختار بنعبدالوي " دراسة فً بعض 
ٌّة فً الفكر العربً المعاصر" صدرت عن جا م، تناول 1991معة دمشق عام االتجاهات اإلسبلم

ألسس فً أطروحته أهم االتجاهات اإلسبلمٌة فً الفكر العربً مسلّطاً الضوء على ا بنعبدالوي
ٌّة، أّن ما لم ٌتعمق به الباحث هو مفهوم الدولة كما أّنه  الفكرٌة التً تقوم علٌها االتجاهات التؤصٌل

ٌّة والٌة الفقٌه، وهذا ما ح  اول الباحث الخوض فٌه أثناء بحثه.لم ٌبحث فً نظر

 تقسٌم البحث 

 ٌقع هذا البحث فً مقّدمة وأربعة فصول وخاتمة

ٌات الفكرٌة لمفهوم الدولة فً الفكر اإلسبلمً حتى منتصؾ القرن التجلٌتناول الفصل األول: 

: الفكر السٌاسً الدٌنً الباحث فً المبحث األول تناولحٌث  :من خبلل ثبلث مباحثالعشرٌن، 

ٌّة حاول الباحث دراسة مفهوم الدولة فً  :، وفً المبحث الثانً وعبلقته ببعض المفاهٌم النظر

التٌار اإلسبلمً وأهم منظري فكرة الدولة  :ا تناول المبحث الثالثالفكر اإلسبلمً المعاصر، كم

األرضٌة الفكرٌة والمعرفٌة و منذ نهاٌة القرن التاسع عشر حتى منتصؾ القرن العشرٌن،
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التطور فً  أنّ  فً هذا الفصل،، وحاول أن ٌبرهن فً الوعً اإلسبلمً لمفهوم الدولة كما استقرّ 

ٌّتها كان ٌتراجع تدرٌجٌاً ابتداًء من مفهوم الدولة من خبلل شكل الد ولة وبنٌتها ومصدر مشروع

 الستعادةرشٌد رضا الذي أحدث اإلنعطافة الفكرٌة فً المشروع النهضوي من خبلل دعوته 

رح مفهوم الدولة الذي أسس لمقولة اإلسبلم دٌن  ودولة، وط البّنافكرة الخبلفة مروراً بحسن 

ٌّة  .اإلسبلم

ٌّة واألسس الأّما الفصل الثانً:  ٌّة الفكر ٌّةفكان بعنوان المرجع ٌّةالتً تستند إلٌها  نظر  نظر

ٌّةال ٌّة: ن المبحث األول، ٌتؤلؾ من ثبلث مباحث أٌضاً، ٌبٌّ حاكم ٌّة، والحاكم والدولة  فقه الجاهل

ٌّةال المنهج الفكري واألسس عند المودودي، أّما المبحث الثانً: فتناول فٌما ، قُطبلدى سٌد  نظر

ٌّةخّصص للحدٌث عن  :بحث الثالثالم ٌّةال نظر نسؾ كل  حاولالذي  قُطبفً فكر سٌد  حاكم

استعان ببٌبة فكرٌة ال تنتمً إلى البٌبة العربٌة  حٌث أّنه الخطاب اإلصبلحً فً عصر النهضة،

ٌّة ، فؤخذ مفاتٌح منظومته من المفكر الباكستانً أبو األعلى المودودي، وأهمها مفهومً اإلسبلم

ٌّةحاال ٌّةو كم ٌّة، فقام بامتصاص هذه المفاهٌم وأعاد إنتاجها بصورة الجاهل حاّدة جداً،  أٌدٌولوج

ٌنفنّظر لمفهوم الدولة   بكاملها، وكان خطابة بمثابة إعبلن تؤسٌسً لجلّ  األّمةٌة وكّفر الدولة والدِّ

ٌّةالحركات  ٌّة ا اإلسبلم  لتً تتوسل العنؾ لتحقٌق أهدافها.الجهاد

ل الثالث: نظرٌة والٌة الفقٌه فً الفقه اإلسبلمً الشٌعً المعاصر من خبلل ثبلث وتضمن الفص

ٌّة فً  لدراسة المرتكز النظري :ص المبحث األولصِّ مباحث، خُ  من خبلل ، الّسلطةللرإٌة الشٌع

تحلٌل المنظومة الفقهٌة التً تستند إلٌها وفً مقدمتها مفهومً "اإلمامة، والؽٌبة"، وكٌؾ تعامل 

الشٌعً مع هذه المفردات ، وحاول حل اإلشكالٌة الناجمة عن ؼٌبة اإلمام الثانً عشر عند  الفقه

ٌّة فً إٌران فً مطلع القرن العشرٌن :فٌما ناقش المبحث الثانًالشٌعة،  التً  الحركة الدستور

ٌّة كبار فً مقّدمتهم العبّلمة النابٌنً، لّتؤسٌس لفكرة المشروطة ، فً موا جهة قادها مراجع دٌن

ٌنالسٌاسً و االستبداد ٌّته فً "المشروطة" التقٌٌد إلى حد كبٌر وً، الدِّ الذي حاول من خبلل نظر

هً صاحبتها، وتقوم على فكرة  األّمةمن والٌة الفقٌه العامة، والتؤسٌس لوالٌة أخرى تكون 

ٌّة فً نظرٌة فتناول :الشورى، أّما المبحث الثالث والٌة الفقٌه  المنهج الفكري والمنظومة التؤسٌس

عند اإلمام الخمٌنً التً من خبللها أعطى للولً الفقٌه جمٌع الصبلحٌات التً كانت لئلمام 

المعصوم، مستنداً إلى أّنه هو نابب لئلمام فً زمن الؽٌبة، وله جمٌع ما ٌتمتع به هذا اإلمام من 

 سلطات وصبلحٌات.

إلٌه مفهوم الدولة فً الفكر السٌاسً  وفً الفصل الرابع: فهو بعنوان المؤزق الفكري الذي وصل

دراسة المؤزق الفكري الذي ل وٌتؤلؾ من مبحثٌن، ُخصِّص المبحث األول اإلسبلمً المعاصر،

ٌّةأصاب مفهوم الدولة فً الفكر اإلسبلمً المعاصر من خبلل مقاربة أفكار  ٌّةال نظر  حاكم

وعة من المقارنات بٌن الدولة ووالٌة الفقٌه مع مفردات الفكر السٌاسً الحدٌث، وإجراء مجم

ٌّة ٌنوالدولة  اإلسبلم فقد طرح مجموعة من أّما المبحث الثانً ٌة، والدٌمقراطٌة والشورى، ، الدِّ

ٌّة الااالنتقاد ٌّةت التً وجهتها مجموعة من المفكرٌن اإلسبلمٌن ، لنظر ، وعرض وجهات حاكم

ٌّة والٌة الفقٌه عند مجموعة من المفكرٌ ةنظر مختلف دراسة أسباب  تناولن الشٌعة، ولنظر

من خبلل دراسة قدّمها الدكتور رضوان السٌد، والدكتور اإلصبلحً تراجع الفكر اإلسبلمً 

عبداإلله بلقزٌز، وصوالً إلى محاولة الباحث إٌجاد وسٌلة لتجاوز هذه اإلشكالٌة والتً قّدمها 

ٌنالباحث بوصفها تقوم على فكرة اإلصبلح   ً.الدِّ
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  البحثصعوبة 

والحقول الدراسٌة التً ٌمكن أن تتناول هذه  ،تكمن صعوبة البحث بتعدد المجاالت المعرفٌة
وعلم أصول الفقه باإلضافة إلى  ،وعلم الكبلم ،والِفرق ،النظرٌات فهناك مجال األصول المنزلة 

ًّ الفكر السٌاسً والنظم  ٌّةمجال ٌّةمن جهة تؤثر الحركات  ،السٌاس ً بهذه المفاهٌم ف اإلسبلم
ٌّةحركتها  ٌّةوأثر ذلك على النظم  ،السٌاس ٌّةالعربٌة و السٌاس  .اإلسبلم

وٌرتبط بهذه الصعوبة صعوبة أخرى تتعلق بتعدد المواقؾ والتحٌزات تجاه هذه المفاهٌم بٌن 
ل الخوض فً هذه المفاهٌم إلى نوع من الممارسة مع تحوّ  ،مإٌد ومعارض لها أو متحفظ علٌها

ٌقوم بها كثٌر من الكّتاب والصحؾ والمجبلت ؼٌر المتخصصة الذٌن تؤثروا  الثقافٌة العامة التً
ٌّةوالجماعات  ،فً طرحهم لهذه المفاهٌم بجو الصراع المحتدم بٌن بعض الحركات  اإلسبلم

ٌّةوبعض النظم   مما ؼاب معه التناول المنهجً والعلمً المنضبط.   السٌاس
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 الفكر اإلسالمً حتى منتصف لدولة فً ا لفكرٌة لمفهومالتجلٌّات ا لفصل األول8ا
 .القرن العشرٌن

ٌّةالمبحث األول8   .الفكر السٌاسً الدٌنً وعالقته ببعض المفاهٌم النظر

 .العالقة بٌن الفكر الدٌنً واألٌدٌولوجٌا المطلب األول8

 ) اإلطار السوسٌولوجً (. الصلة بٌن الفكر الدٌنً والواقعالمطلب الثان8ً 

  المبحث الثان8ً الدولة فً الفكر اإلسالمً المعاصر.

 المطلب األول8 قضٌة الدولة فً الفكر اإلسالمً التقلٌدي.

دها الوعً السٌاسً اإلسالمً فً العصر الحدٌث  .المطلب الثان8ً  الدولة كما تجسَّ

ٌّة.  المطلب الثالث8 سٌاق فكرة  الدولة  فً وعً اإلصالحٌة اإلسالم

ار اإلسالمً وأهم منّظرّي فكرة الدولة منذ نهاٌة القرن التاسع عشر  8 المبحث الثالث ٌّ الت

 وحتى منتصف القرن العشرٌن.

ٌنالمطلب األول8 جمال   .األفغانً الدِّ

 .المطلب الثان8ً محمد عبده

 .المطلب الثالث8 رشٌد رضا

 .البّناالمطلب الرابع8 حسن 
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 الفكر اإلسالمً حتى منتصف لدولة فً ا هومالتجلٌّات الفكرٌة لمف لفصل األول8ا
 .القرن العشرٌن

ٌّة بداٌة القرن عشرٌن تحوالت وشهد نهاٌة القرن التاسع عشر  ، كان لها بالػ األثر فً سٌاس
ٌّة التؤسٌس لمجمل التطورات الفكرٌة التً حدثت فٌما بعد ٌّارات الفكرٌة والسٌاس ، فبدأت الت

ٌّة ٌّة مختلفة تحاول اإلجابة على  الموجودة على الساحة اإلسبلم ٌّات فكر و التً تنهل من مرجع
وكان من بٌن ، بها عدد من األسبلة التً جاء بها الؽرب نتٌجة احتكاكه المباشر وؼٌر المباشر

 الفكرٌة التجلٌّاتوسٌحاول الباحث فً الفصل األول دراسة  ؟الدولة هذه األسبلة سإال ماهً
التٌار الدٌنً،  كٌؾ تجّسدهاوالعشرٌن  القرن  منتصؾ حتى مًاإلسبل الفكر فً الدولة لمفهوم

ٌّة فً دراسة الفكر السٌاسً الدٌنً.  بعد وضع اإلطار المنهجً للمفاهٌم النظر

ٌّةالمبحث األول8   الفكر السٌاسً الدٌنً وعالقته ببعض المفاهٌم النظر

شكالٌة كما لمفهوم اإلحث ٌرى الباحث ضرورة وضع تعرٌؾ قبل الخوض فً تفاصٌل الب

ٌستند الباحث  وردت فً عنوان البحث "إشكالٌة الدولة فً الفكر السٌاسً اإلسبلمً المعاصر"

منظومة من العبلقات التً تنسجها داخل فكر  ؤّنهافً ذلك إلى تعرٌؾ د. محمد عابد الجابري " ب

من الناحٌة  -وال تقبل الحل  ،مشاكل عدٌدة مترابطة ال تتوفر إمكانٌة حلّها منفردة ،معٌن

ٌّةال ٌّةوبعبارة أخرى إّن اإلشكالٌة هً ال ،إاّل فً إطار حل ٌشملها جمٌعاً  -نظر التً لم تتوفر  نظر

ٌّةفهً توتر ونزوع نحو ال ،إمكانٌة صٌاؼتها  ".1أي نحو االستقرار الفكري ،نظر

ٌّةلٌس بقٌام  ،وهذا االستقرار النسبً ال ٌحصل إاّل بتجاوز اإلشكالٌة اكل المكونة تحل المش نظر

ٌّةفمثل هذه ال ،لئلشكالٌة إنما ٌتم التجاوز بنقد اإلشكالٌة  ،وإاّل لم تكن هناك إشكالٌة ،ال توجد نظر

وتفسح المجال بالتالً لمٌبلد  ،القابمة وتفكٌكها بصورة ُتمكن من كسر بنٌتها وتدشٌن قطٌعة معها

 .2طور والتقدمأو إشكالٌات جدٌدة أكثر ؼنى وأكثر استجابة لخط الت ،إشكالٌة

ٌّة أّن الباحث لٌس مبتؽاه  الوصول إلى حل إلشكالٌة الدولة فً  والمراد من وضع تعرٌؾ لئلشكال
ٌّة القابمة  ٌّة عن طرٌق نقد اإلشكال الفكر السٌاسً اإلسبلمً المعاصر، وإّنما تجاوز هذه اإلشكال

  جال لمٌبلد إشكالٌات جدٌدة.من خبلل تفكٌكها وإبراز العناصر المكّونة لها، وبالتالً إفساح الم

 .واألٌدٌولوجٌا الدٌنً العالقة بٌن الفكر المطلب األول8

 أّنهاعلى عند محمد سبٌبل ستخدام معنى لؤلٌدٌولوجٌا اسنحٌل  ،فً معالجتنا لموضوع الدراسة

وى السٌاسً ظاهرة كلٌة تطال مستوٌات الوجود االجتماعً كافة: المستوى االجتماعً والمست"

هو فكر  ،فإن الفكر اإلسبلمً الذي سنخضعه للدراسة ،. وبهذا المعنى3وى السٌكولوجً"والمست

فإن المستوى السٌاسً ٌؤخذ موقعاً  ،وإذ سنتوجه بالضبط لدراسة إشكالٌة الدولة ،ٌدٌولوجًأ

ذلك أن المستوى السٌاسً  ،إال أنَّ إسبلمٌة الخطاب تفرض لصفته الكلٌة معنى مكثفاً  ،محورٌاً 

بما فٌها  ،ندماج مع المستوٌات األخرىالبل ٌقوم على ا ،ر اإلسبلمً لٌس مستقبلً بذاتهفً الفك

ٌن  العبادي. –ً الدِّ

                                                           
1
 .27(، ص1985محمد عابد الجابري، نحن والتراث: قراءة فً تراثنا الفلسفً، )الدار البٌضاء: المركز الثقافً العربً،  -

2
 15(، ص1991، 2محمد عابد الجابري، إشكالٌات الفكر العربً المعاصر، )بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط -

3
 .141(، ص1،ط1992محمد سبٌبل، األٌدٌولوجٌا نحو نظرة متكاملة، )بٌروت: المركز الثقافً العربً، -



18 
 

ٌنلقد نوقشت عبلقة  اً  ،من قبل عدد من المفكرٌن األٌدٌولوجٌاب الدِّ ٌّ  ،وبقً الموضوع خبلف

ٌنباعتبار أّن  ورإٌة للعالم ٌتخطى   وهو ٌشكل وعٌاً كونٌاً  ،قوامه المقّدس ومصدره التعالً الدِّ

وهً  ،دٌانات المحاٌثة ؤّنهات باألٌدٌولوجٌافٌها االعتقاد حدود المعرفة. بٌنما سّمى البعض 

ٌّةفً كتابه العلوم  " مورٌس دوفرجٌه " ـوالتعبٌر ل ،محدودة بحدود العقل . فً حٌن مٌز السٌاس

ٌنفٌبر وأتباعه بٌن أشكال الوعً   .1ً االجتماعًمن حٌث هً أشكال للوع ،ًالدِّ

حاول أن ٌحدد اآللٌات الذهنٌة الكبرى التً تإدي إلى  ،إالَّ أّن البعض "نصر حامد أبو زٌد مثبلً"

ٌنتحوٌل الخطاب   2والتً ٌمكن اختصار أبرزها على النحو التالً ،ً إلى خطاب أٌدٌولوجًالدِّ

 .التركٌز على المعامبلت إلى جانب العبادات -1

 .ٌنالدِّ التوحٌد بٌن الفكر و -2

  .التفسٌر االختزالً للظواهر بردها كلها إلى مبدأ واحد -3

االعتماد على سلطة الّسلؾ والتراث وتقلٌص المسافة بٌن النصوص األساسٌة  -4

 والنصوص الثانوٌة.

 .)القطعً( الٌقٌن الذهنً والحسم الفكري -5

 .إؼفال البعد التارٌخً وتحوٌل الحقابق النسبٌة والتارٌخٌة إلى حقابق أبدٌة -6

الذي قضى ردحاً طوٌبلً من الزمن  الباحث األمرٌكً من أصل بولونً "مٌلتون روكٌتش" ٌرى

ٌّةأن كل منظومة  ،كاعتقاد األٌدٌولوجٌاٌدرس آلٌات عمل  تقتضً حداً أدنى من  أٌدٌولوج

فالمٌل الطبٌعً لكل  ،االنؽبلق على الذات تجاه الواقع المتحرك وتجاه المنظومات األخرى

عندما تتحول إلى  أّنهاكما  ،لى االنؽبلق واالجترار وتولٌد األرثوذكسٌة تلقابٌاً منظومة هو مٌل إ

تّولد بٌروقراطٌة صلبة تتولى مهام حراسة المنظومة من أشكال االنفتاح  ؤّنهاف ،أداة سلطة وتحكم

ألن االنفتاح على دٌنامٌة الواقع ٌإدي إلى دخول وقابع جدٌدة ٌكون لها وقع  تفجٌري  ،والتسامح

ٌّةعلى بنٌة ال االنفتاح على منظومات أخرى ٌكون بمثابة إقحام أو إدخال عناصر  مثلما أنّ  ،نظر

ٌّةٌكون لها بدورها وقع تفجٌري على ال ،رإى( ،مفاهٌم ،جدٌدة )مقوالت تمارس . وؼالباً ما نظر

ٌّةالبٌروقراطٌة األ  ،المتطورالتً ٌوكل إلٌها أمر حراسة المنظومة من اعتداءات الواقع  ٌدٌولوج

المستقاة من منظومات عقٌدٌة أخرى. ؼالباً ما تمارس سلطتها  أو ضد تسلّط األجهزة المفاهٌمٌة 

ٌَّة المعتقد باسم الحفاظ على نقاوة وطهارة وأصول
3. 

فهو فكر دٌنً مكثؾ فً  -موضوع دراستنا -الفكر اإلسبلمً  عرٌؾبادئ ذي بدء البد من ت

أي فً تنظٌره لمفهوم خاص  ،إذ سنعالجه كفكر سٌاسًو ،وتتماهى فٌه المستوٌات ،بنٌته

فإننا سنجد أن السٌاسة متماهٌة مع المستوٌات األخرى: الثقافٌة  ،ونازعاً بدأب لتحقٌقها ،للسلطة

ٌنوالعقابدٌة والعبادٌة وؼٌرها. وهذا الفكر ٌستند إلى جذر مرجعً هو النص  ً قرآنٌاً ونبوٌاً الدِّ

وهو لهذا  ،أي ؼارق فً التنظٌر الشتباكه مع الواقع ،و فكر واقعًوفً اآلن ذاته ه ،وإمامٌاً 

                                                           
1
 .193ص محمد سبٌبل، األٌدٌولوجٌا نحو نظرة متكاملة، مرجع سابق، -

2
ٌنً المعاصر ومنطلقاته الفكرٌة"، )القاهرة: مجلة قضاٌا فكرٌة، تشرٌن األول، -  .22(، ص1989نصر حامد أبو زٌد، "الخطاب الدِّ

3
 هذا ملخص مكثؾ ألفكار روكٌتش التً وردت عند محمد سبٌبل، نقبلً عن -

-Deconchy jean-pierre, Milton Rokeach et la notion de dogmatism (in Archives. De la sociologie des 
religions, 1970). 
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الذي ٌإدي بالضبط إلى تجسٌد العبلقة بٌن  ،أي لدٌه وعٌه االجتماعً الخاص ،خطاب اجتماعً

ٌنمرجعٌة النص  القاعدة  هًإن معادلة النص والواقع  ،ً وبٌن دٌنامٌة الواقع وتجدد حوادثهالدِّ

ٌّةالمعرفٌة و ً ٌقوم علٌها الفكر اإلسبلمً. من هنا إّن الفكر اإلسبلمً عندما ٌتمظهر الت السٌاس

ولٌس شكبلً من أشكاله بالضرورة وإن  ،على صورة وعً اجتماعً فإنه لٌس نتاجاً مطابقاً له

ثبات المرجعٌة المعرفٌة للنص ورسوخها ٌجعلها فً موقع الؽلبة واالستٌعاب لسمة التؽٌرُّ التً 

 ،ع االجتماعٌة لذلك تبلور الوعً االجتماعً الذي ٌعكسه الفكر اإلسبلمًتشّكل جوهر الوقاب

لٌس المعادلة  لكّنهو ،كتفاعل لمعادلة النص والواقع ،كتعبٌر ولٌس كمحدد ،كنتٌجة ولٌس كسبب

 نفسها. باختصار إنه سطح هذه المعادلة ولٌس قاعها. 

 ،ٌة دٌنٌة فً مواجهة وقابع متؽٌرةبوصفه تعبٌراً عن بن ،إن دراستنا للفكر السٌاسً اإلسبلمً

ًّ ومنظومات معتقدٌة أخرى فً ظل توازنات  ،فً موقع التقابل أو التناقض معها ،كتارٌخ ح

لن تستقٌم من ؼٌر إدراك لخصوصٌات هذا الفكر  ،مختلفة واؼتراب مجتمعً وحضاري راسخ

مالم تستند إلى  ،وستكون المحاولة عاجزة عن تقدٌم إجابات وافٌة عن األسبلة اإلشكالٌة

 المحددات السوسٌولوجٌة الخاصة بهذا الخطاب.

 .( ) اإلطار السوسٌولوجً والواقع ًالدٌن الفكرالصلة بٌن المطلب الثان8ً 

هذه وتبدو  ،فً تحدٌد طبٌعة المنهج السوسٌولوجً ،تؤخذ عبلقة الفكر بالواقع قٌمة قصوى

 العبلقة ذات أثر حاسم على مستوى السوسٌولوجٌا.

د تؤرجحت وجهة العبلقة فً الفلسفة الحدٌثة ما بٌن الفكر والواقع إلى طؽٌان أحد طرفً لق

اعتبر أّن المعنى الحقٌقً الباطنً الكامن فً  "هٌؽل"فمن المعروؾ أّن  ،العبلقة على اآلخر

أي أن  ،األٌدٌولوجٌاعبارة عن تارٌخ  ،فً األساس ،أساس التراكم الوهمً لؤلحداث هو

أي على مستوى  ،تً تحرك التارٌخ توجد فً البدء فً مجال الوعً البشريالتناقضات ال

 وذلك ٌعنً أن الوعً هو سبب ولٌس نتٌجة. ،1األفكار

ٌّة" "ماركس"أما  جاعبلً من األفكار بناًء فوقٌاً ُمنتجاً ِتبعاً لبناء  ،على رأسها فقد قلب "الهٌؽل

وال تمتلك  ،س انعكاساً للواقع وتبعاً لهتحّتً هو وسابل اإلنتاج. لقد باتت األفكار مع مارك

 "جورج لوكاتش"وفً اتجاه آخر اعتبر  ،نصٌبها من االستقبللٌة أو التطور المستقل عن الواقع

أّن مإسسات الدولة والمجتمع المدنً فً المجتمعات الرأسمالٌة ال تشكل بنٌة فوقٌة متمٌزة عن 

ة أعم ٌتداخل فٌها بل هذه المإسسات ج ،القاعدة االقتصادٌة للمجتمع مٌعها جزء من بنٌة كلٌِّ

ٌناالقتصادي واالجتماعً و وإن االنقسام الفعلً فً هذه المجتمعات لٌس  ،ً واإلٌدٌولوجًالدِّ

ت فً هذه المجتمعات ال تعكس األٌدٌولوجٌاوال الوعً هو وعً طبقً. كما أن  ،انقساماً طبقٌاً 

واسع جداً وعبلقتها فً فترة زمنٌة بالعبلقات وأن استقبللها النسبً  ،دابماً الواقع الراهن

 .2باهتة بل تكاد تكون منعدمة ،االقتصادٌة واالجتماعٌة القابمة

                                                           
-

1
، 2هٌؽل، محاضرات فً فلسفة التارٌخ العقل فً التارٌخ، ترجمة وتقدٌم وتعلٌق د. عبد الفتاح إمام ، )بٌروت: دار التنوٌر، ط 

 .42-38(، ص1981
2
 .31-21(، ص1991دة العربٌة،محمد عابد الجابري، العقل السٌاسً العربً، )بٌروت: مركز دراسات الوح - 
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فقد وجه بدوره انتقاداً شدٌداً  ،ذو األصول الماركسٌة أما األنتروبولوجً "مورٌس ؼودولٌٌه"

داعٌاً إلى إعادة النظر  ،ء التحتًالبّناء الفوقً بالبّناللرإٌة الماركسٌة التقلٌدٌة فً تحدٌدها لعبلقة 

ومفهوم  ،ومفهوم البنٌة المإثرة ،ومفهوم البنٌة المهٌمنة ،والبنٌة التحتٌة ،فً مفهوم البنٌة الفوقٌة

 ،وهو إذ ركز معالجته على عبلقة التواتر فً المجتمعات ما قبل الرأسمالٌة ،الحتمٌة التارٌخٌة

د بٌن وظابؾ متعددة ،بنٌة تحتٌة وفوقٌة فً آن أّنهافقد وجد  ما ٌجعلها تقوم  ،وهً تجمع وتوحِّ

ٌّة( ال تشهد  ،بدور البنٌة المهٌمنة فً الحٌاة االجتماعٌة وٌستنتج أّن تلك الحضارات )القبل

ٌّة ،اقتصاداً أو تنظٌماً سٌاسٌاً  ٌّةأو األ ،أو طقوساً دٌن إذ لٌس من  ،على شكل نظم متماٌزة ٌدٌولوج

 أّنها ،ات التً ترجع إلى ذلك الجانب وتلك التً ترجع إلى جانب آخرالسهل التمٌٌز بٌن العبلق

 .1تنتظم جمٌعها فً إطار نظام وحٌد من العبلقات االجتماعٌة

تكمن أهمٌتها بالدرجة األولى  ،إن هذه النصوص ُتلقً إضاءات هامة حول عبلقة األفكار بالواقع

وٌمكن أن نتبٌن بسهولة سٌادة هذا  ،فً زحزحة مقولة العبلقة المرآوٌة بٌن الفكر والواقع

التً باتت تسلِّم باالستقبلل النسبً  ،2المنحى فً اإلسهامات السوسٌولوجٌة العربٌة المعاصرة

ٌنالتزال تستند إلى أنَّ الفهم  أّنهاإال  ،لؤلفكار أي أن مفتاح الظاهرة ال  ،ً ٌكمن فً االجتماعًالدِّ

ٌنكمن فً ٌ  جتماعً الذي ٌحٌط بهه الظاهرة.بل فً الواقع اال ،ذاته الدِّ

وٌنعكس ذلك من الناحٌة المنهجٌة على المناهج التطبٌقٌة فً دراسة اإلجتماع اإلسبلمً 

أو دراسته فقط فً إطار  ،من حٌث إٌبلء النّص منزلة مستقلّة ،التارٌخً والمعاصر

المعاصرة  ٌرصد فً المرحلة "رضوان السٌد مثبلً " فنجد مثبلً أنّ  ،الصٌرورات التارٌخٌة

التً ترى فً الصراع الفكري  "الصورة التارٌخٌة"نزعتٌن نقدٌتٌن جذرٌتٌن. فهناك نزعة 

ٌّةصراعاً بٌن الصور التارٌخٌة للفرق والمدارس  ،السٌاسً واإلسبلمً عبر التارٌخ  اإلسبلم

هذه  بٌد أنَّ النصوص عند أتباع ،دولةحول مفهوم ال مثل دراسة "عبد هللا العروي " ،المختلفة

النزعة لٌس ؼٌر صورة أو صورة مثالٌة ٌوتوبٌا عبلقتها بالواقع ضبٌلة. إن وظٌفة الصورة 

ٌجاد مشروعٌة للبقاء واالستمرار إوالتً تحاول  ،تسوٌػ الواقع أو الفرقة الموجودة فعبلً 

فإن النص هنا  ،وهكذاأو تلك "الٌوتوبٌا"  ،استناداً لهذه الصورة ،الّسلطةوالصراع من أجل 

 بحٌث ٌرتفع نهابٌاً. ،جري تقدٌسه وإبعاده عن مجال التؤثٌر الظاهرٌ

أداة  ،فتتخذ من النهجٌٌن البنٌوي والشكبلنً فً تؤمل النص ،أما النزعة النقدٌة الجذرٌة الثانٌة

ثم تعمد لتفكٌكه بعٌداً عن  ،تتمٌز باحترام استقبللٌة النص وتعالٌه ووحدته أّنها ،للتحلٌل

دفإن العالم المصطلحً لل ،وهكذا ،ملؽٌة للنصالتارٌخانٌِّة ال  .نص ٌبدو تماماً لكن بشكل مجرَّ

. وٌعمد فرٌق من دارسً هذه فً مجال الفكر السٌاسً اإلسبلمً مثل دراسات "محمد أركون"

النزعة إلى تحطٌم النّص بحجة تحلٌله وتفكٌكه. وٌسهل هذا عندما ٌجري مبدبٌاً فصل النص عن 

 .3التارٌخ

                                                           
1
 .41-31محمد عابد الجابري، العقل السٌاسً العربً، مرجع سابق، ص - 
2
على سبٌل المثال نجد هذا المنحى لدى))محمد سبٌبل(( فً كتابه األٌدٌولوجٌا نحو نظرة تكاملٌة ونجده بوضوح فً كتابات الجابري  -

 كافه.
3
(،  1984، 1ة، " دراسات فً الفكر السٌاسً العربً اإلسبلمً"، )بٌروت: دار إقرأ،طرضوان السٌد، األّمة والجماعة والّسلط -

 .15-14ص
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َد أنَّ صلتها المنهجٌة باإلشكالٌة موضوع  ،هذه المبلحظات مشؽولة أكثر بالتارٌخ ولبن بدت ٌْ َب

ٌَّة أو  ،شدٌدة الوثوق ،البحث وإلى أي مدى تصّح دراسة األفكار بمعزل عن سٌاقاتها التارٌخ

ٌّة ٌّة -أُطرها االجتماع وإلى أّي مدى ٌصحُّ دمجها فً هذه السٌاقات أو تلك  ،من ناحٌة السٌاس

 طر واعتبارها نتاجاً لها أو أسٌرة لمنطقها.األُ 

حٌث ٌقول إنَّ األفكار مع  ،ٌن الفكر والواقع بشكل أكبر مع "العبلمة الصدر"وتّتضح العبلقة ب

ٌُّر االجتماعً  ،المحتوى الداخلً لئلنسان بالمعنى الجدلً التنازعً أّنها ،اإلرادة هً قاعدة التؽ

ٌَّة هو بناء فوقً. إنَّ الجدل الداخلً  ،بما هو عبلقات وأنظمة ووقابع ،بٌنما الواقع ،فهً بنٌة تحت

ٌّة ،هو األصٌل  وفً اآلن نفسه منشؤ حلها وتسوٌتها. ،وهو جوهر التناقضات اإلجتماعٌة الخارج

إّن هذا الجدل الداخلً لئلنسان ٌنعكس خارجٌاً على صورة صراع قوة أو صراع 

ٌُسوَّ  الّسلطةناقض االجتماعً ٌحٌل فٌما الت ،سلطة...صراع استكبار واستعباد إلى تسلّط مالم 

أي  -الجدل الداخلً لئلنسان لصالح ؼاٌة فكر الخٌر وإرادة الحق. إن األفكار واإلرادات 

بمضمونه التناقضً أو  وتملإه ،هً التً ترسم التارٌخ وتعطٌه معناه -المحتوى الداخلً لئلنسان

 ًّ  .1مضمونه التوافق

ٌّةستنتج أّن العوامل االقتصادٌة وٌمكن أن ن ،إلى ذلك واالجتماعٌة هً فً حقٌقتها  السٌاس

هً قابلة ألن تلعب دوراً بنٌوٌاً مإثراً تبعاً الختبلؾ المحتوى  ،ا لٌست محّدداتلكّنه ،وسابط

 الداخلً لئلنسان 

 ،اعتبار مضمون هذا الفكر انعكاساً لواقع اقتصادي واجتماعً محّددعلً فٌاض فض ٌر

ٌنفهو لٌس ولٌد وعً طبقً أو فبوي إّن جذور هذا الفكر تضرب فً بنٌة النص  وبالتالً ً الدِّ

ٌّة هً مزٌج من نص وفكر وتارٌخ ،نفسه وهذه البنٌة هً المحدد  ،وعلى نحو أدق فً بنٌة دٌن

ٌّته ومنها ٌستقً مصطلحاته  ،الربٌسً لوجهة هذا الخطاب وهً التً تعطٌه مضمونه وخاص

ٌّر الحوادث والوقابع ،بما هو فكر اجتهادي ،هذا الفكرإال أّن  ،ومفاهٌمه أي  ،علٌه أن ٌواجه تؽ

ٌِّرة ،ما ٌولّده تقادم الزمن من تحدٌات ٌّة نشطة ومتؽ لذا ٌمسً هذا  ،وما ٌنتجه الوقع من حرك

ٌّاً فً مواجهة اؼتراب الواقع وبٌن  ،وثمة مسافة نابٌة بٌن ما ٌنشده هذا الفكر ،الفكر إنشابٌاً تؽٌٌر

ٌّةٌواجه الخطاب اإلسبلمً بحمولته الفكرٌة و ،ما ٌواجهه فً الواقع الحً. من هنا  السٌاس

هكذا ٌحضر الواقع  ،أو علٌه أن ٌتوارى فً جمود سلفً تارٌخً ،ضرورات التجدٌد أو التُكٌؾ

دةلكّنهالواقع كبنٌة مإثرة  ،كطرؾ آخر فً معادلة بناء الفكر اإلسبلمً  .2ا لٌست محدِّ

وبمزٌد من  ،بٌنما عبلقة الواقع بالفكر هً عبلقة تؤثٌر ،فكر بالواقع هً عبلقة انتاجعبلقة الف

ٌننقع على ثبلثة معطٌات: البنٌة  ،الحفر فً هذه العبلقة والواقع )بما  ،تارٌخ" ،فكر ،نص" ٌّةالدِّ

 ،أو مجال اجتماعً ٌحٌط به وٌستهدفه هذا األخٌر فً اآلن ذاته( ،هو إطار مإثر فً الفكر

لوجٌة تعبَّر عن وبنٌة سٌكو ،وآلٌات ذهنٌة ،ل معرفًبما هً تشكُّ " الذات المنتجة للخطابو

 .3رادة ما"نفسها بإ

                                                           
1
ٌّة، دار التعارؾ، ج -  .116-115( ص1991، 31محمد باقر الصدر، المإلفات الكاملة،) بٌروت: المدرسة اإلسبلم
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ماذا نستفٌد من المعالجات المنهجٌة السالفة؟ وكٌؾ نقارب الفكر اإلسبلمً المعاصر فً معالجته 

ٌن والدولة؟.  إلشكالٌات العبلقة بٌن الدِّ

ً الذي ٌقوم الباحث بدراسته هو فكر  أٌدٌولوجً حٌث تتماهى كّل ٌمكن القول أّن الفكر الدٌن

 هذا الفكر ٌستند إلى الفكري، و المستوٌات مع بعضها البعض المستوى المقّدس مع التارٌخً مع

ٌن ، وفً اآلن ذاته هو فكر واقعً، وهو لهذا خطاب اجتماعً، أي لدٌه وعٌه ً النص الدِّ

ٌّة التً ٌقوم علٌها االجتماعً الخاص، إن معادلة الن ص والواقع هً القاعدة المعرفٌة والسٌاس

فعلى الرؼم من أّن هذا الفكر ال ٌستقى كل مفرداته من الواقع أو هو ولٌد وعً  الفكر اإلسبلمً.

 طبقً معٌن، ولكّنه ٌتؤثر بالواقع بشكل كبٌر. 

ة الدولة فً الفكر المطلب األول8 قضٌ المبحث الثان8ً الدولة فً الفكر اإلسالمً المعاصر.

 اإلسالمً التقلٌدي.

قبل البحث والتحري فً موضوع الدولة فً الفكر اإلسبلمً المعاصر ٌرى الباحث أّنه من 

المفٌد التعرض لقضٌة الدولة فً الفكر اإلسبلمً التقلٌدي لنرى مدى التؽٌر الحاصل فً المفهوم 

 إلسبلمً .نتٌجة التطور التارٌخً والزمنً الذي طرأ على المجتمع ا

 المطلب األول8 قضٌة الدولة فً الفكر اإلسالمً التقلٌدي.

ا كان مفهوم الدولة الحدٌثة هو تعبٌر عن ظاهرة أوربٌة تطورت منذ القرن السادس عشر لمّ 

ٌّة –وهذا ٌعنً أّن المجتمعات العربٌة  ،حتى القرن العشرٌن لم تكن جزءاً من ذلك  اإلسبلم

أي فرضت أو اقتبست من نماذج تشّكلت  ،لدولة الحدٌثة من خارجهافقد أتت ا ،التطور التارٌخً

ٌّة خاّصة بؤوضاع تلك المجتمعات نتٌجة صراعات وتفاعبلت ذات
. فمن الطبٌعً أن ٌكون هذا 1

المفهوم ؼٌر موجود أو ؼٌر وارد فً الفكر اإلسبلمً السابق للعصر الحدٌث على األقل بمعناها 

 .2القانونً ومعناها الهٌكلً

وذلك على خبلؾ االعتقاد الشابع  ،س فً الفكر السٌاسً اإلسبلمً التراثً مفهوم محدد للدولةلٌ

فهناك من ٌرى أن فً عهد الرسول محمد)ص( كان  ،فً أوساط كثٌرة إسبلمٌة وؼٌر إسبلمٌة

هناك دولة دٌنٌة كان ٌرأسها نبً مرسل ٌقوم بتنفٌذ أوامر إلهٌة ثّم تحولت هذه الدولة إلى ملك  

وهناك من حاول أن ٌضفً الطابع المدنً على طبٌعة هذه الدولة بعد وفاة الرسول  ،وضعض

ٌنوأنه كان هناك نوع من الفصل بٌن الجانب الروحً أو  كنوع من إٌجاد  ،ً والجانب المدنًالدِّ

ٌّةمشروعٌة لمفهوم علمانٌة الدولة فً المرجعٌة التراثٌة   .اإلسبلم

اسً الذي ٌتبلور حوله الفكر اإلسبلمً لٌس دولة إذ لٌس لئلقلٌم ٌإكد حامد ربٌع أن الكٌان السٌ

ٌّةموضع فً التصور اإلسبلمً للجماعة  ٌنأي الجماعة  األّمةبل هو  السٌاس ٌّةٌة الدِّ  السٌاس

 األّمةأو الخبلفة. ومن هنا فإذا كانت وظٌفة  "الّسلطةوٌؤتً هذا التنظٌم عن طرٌق " ،المنظمة

ٌّةفالدولة  ،هً ) أداة تحقٌق تلك الوظٌفة الحضارٌة( لطةالسّ فإن  ،هً نشر الدعوة برأي  اإلسبلم
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تقوم على أساس الدمج  ،حامد ربٌع هً دولة عقابدٌة أي لها وظٌفة اتصالٌة بالتعبٌر المعاصر

ٌّةبٌن المثالٌات األخبلقٌة والمثالٌات   .1 السٌاس

ٌنبٌن  من جهة أخرى ٌحاول الجابري تجنب الخوض فً إشكالٌة العبلقة والدولة التً برأٌه  الدِّ

ها فً ب لم تكن موجودة أصبلً فً التراث السٌاسً اإلسبلمً وإنما تمَّ الزجُّ  ،فةة مزٌّ هً جدلٌّ 

ٌقول  ،إطار الصراع الفكري الذي كان قابماً فً عصر النهضة بٌن مختلؾ التٌارات الفكرٌة

ٌنإّن موضوع العبلقة بٌن " الجابري: إلسبلم ٌعانً من عدم وجود نصوص من والدولة فً ا الدِّ

ة اختٌاره وتحدد كٌفٌ ،الكتاب والسنة تبٌن وجوب أو عدم وجوب نصب اإلمام وإقامة الدولة

 ."2ومدى صبلحٌاته....إلخ

وهً أّن اإلسبلم عقٌدة  ،ففً حال الوجوب فإن هناك حقٌقة ال ٌمكن أن تكون موضوع جدال

مما ٌمكن  ،باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر فإذا كانت العقٌدة تخص اإلٌمان ،وشرٌعة

فإن الشرٌعة تتضمن فضبلً عن العبادات التً تدخل هً  ،حصره فً عبلقة اإلنسان بربه

أحكاماً ذات طبٌعة اجتماعٌة تنظم عبلقات الناس ببعضهم  ،األخرى فً إطار العبلقة نفسها

كالحدود والعقوبات. هذا فضبلً عن واجب مما البّد فٌه من سلطة تنفذ تلك األحكام  ،البعض

على  ،الدفاع عن حوزة اإلسبلم وثؽوره مما ٌدخل فً إطار الجهاد الذي هو فرض دٌنً

هل هو فرض كفاٌة أم فرض عٌن. ٌإكد الجابري على  ،اختبلؾ الفقهاء فً نوعٌة هذا الؽرض

ٌنن الناحٌة أنه سواء قلنا بوجوب نصب اإلمام وإقامة الدولة أو بعدم وجوب ذلك م فإن  ،ٌةالدِّ

 .3هناك أحكاماً شرعٌة ٌحتاج تنفٌذها إلى سلطة

 هل اإلسالم دٌن أم دولة؟.

ٌّةلعّل مقولة اإلسبلم دٌن ودولة التً تستند إلٌها الحركات  ماضٌاً وحاضراً، تعتبر  اإلسبلم

ٌنالمسّوغ الشرعً والعملً لتحّول هذه الجماعات من الدعوة  التبشٌري إلى ٌّة ذات الطابع الدِّ

ٌّةالدعوة  ، وإحٌاء دولة اإلسبلم األول، بدءاً من دولة الّسلطةالرامٌة إلى القبض على  السٌاس

ًّ محمد إلى دولة الخبلفة فً عهد الخلفاء الراشدٌن.  المدٌنة أٌام النب

إما إسبلم  ،كما ٌفرض أحد األمرٌن ،هذا السإال ٌضع الفكر أمام قسمة عقلٌة ثنابٌة محصورة

وهً فً  ،أسبلة مزٌفة أّنهاٌعتبر الجابري هذه األسبلة  ،وإما إسبلم دٌن ال دولة ،ودولة دٌن

 ،أو فكر مجرد ،بل هً تعبر عن إشكالٌة فكر حالم ،الؽالب أسبلة ال تستمد إشكالٌتها من الواقع

أو تطرح فً مجال معٌن مشكلة تستقً مضمونها وتحدٌداتها من مجال آخر.  ،مٌتافٌزٌقً

ٌنٌة التً نحن بصددها ثنابٌة والثناب هً من هذا النوع  ،فً الفكر العربً الحدٌث ،والدولة الدِّ

 األخٌر من المشاكل.

ذلك أن السإال ))هل اإلسبلم دٌن أو دولة(( لم ٌسبق أن طرح فً الفكر اإلسبلمً منذ ظهور 

عشر بمضمون  وإنما طرح ابتداًء من منتصؾ القرن الثامن ،اإلسبلم حتى أوابل القرن الماضً

وإنما بمضمون نهضوي ٌجد أصوله ومضمونه فً النموذج  ،ال ٌنتمً إلى التراث اإلسبلمً
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 ،الذي كان العرب وما ٌزالون ٌطمحون إلى تحقٌقه فً أوطانهم األوروبًالحضاري 

وبالخصوص ما ٌتعلق فٌه بالتقدم والنهضة. بمعنى آخر إن والدة هذه اإلشكالٌة لم تكن تعبر عن 

وإنما جاءت نتٌجة االصطدام بالنموذج  ،تطلعات الواقع العربً الفكري والحضاريهموم و

 .1األوروبً

ٌنتتحدد العبلقة بٌن   أنّ  : أوالً والدولة فً المرجعٌة التراثٌة فً إطار الحقٌقة التارٌخٌة التالٌة الدِّ

ٌّةاإلسبلم ظهر فً مجتمع لم تكن فٌه دولة. وأن الدولة العربٌة  بصورة تدرٌجٌة  نشؤت اإلسبلم

ٌّةومن خبلل انتشار الدعوة  ،ولكن بوتابر سرٌعة ة فتح وانتصار النبً فً ؼزواته خاصّ  اإلسبلم

هذه حقٌقة  ،ثانٌاً من خبلل انتشار الفتوحات ونجاح العرب فً الظهور كقوة عالمٌة - ،مكة

بً محمد قد تارٌخٌة من جهة أخرى لٌس من الممكن إطبلقاً الجزم بشًء حول ما إذا كان الن

لٌس فً القرآن ما ٌفٌد بصورة واضحة أن  ،وضع من جملة أهدافه فً بداٌة الدعوة إنشاء دولة

ٌّةالدعوة  ومن جهة أخرى هناك بالمقابل  ،دعوة إلى إنشاء دولة أو ملك أو إمبراطورٌة اإلسبلم

 حقٌقتان ال ٌمكن الجدال فٌهما.

وأن من بٌن هذه األحكام ما  ،مٌن بالعمل بهاأوالً: هً أن القرآن ٌتضمن أحكاماً بؤمر المسل

 ٌتطلب وجوب سلطة تنوب عن الجماعة فً تنفٌذها

قد أدى فً نهاٌة المطاؾ  ،ثانٌاً: إن تنفٌذ هذه األحكام التً من بٌنها القٌام بالجهاد والفتح...إلخ

ٌّةإلى تطور الدعوة  تساع إلى دولة منظمة ذات مإسسات تطورت واتسعت مع تطور وا اإلسبلم

 .2عالم اإلسبلم الجؽرافً والحضاري الفكري

بقً السإال اإلشكالً "هل اإلسبلم دٌن ودولة" من األسبلة التً أخذت ردحا كبٌرا من النقاش 
فالبعض ٌرى أن  .والجدل الفكري ومازال االختبلؾ علٌها من قبل جمٌع التٌارات الفكرٌة

سبلمٌة، والبعض اآلخر ٌرى اإلسبلم رسالة ساسٌة السعً إلقامة الدولة اإلاألاإلسبلم وظٌفته 
وظٌفته نشر القٌم واألخبلق السامٌة بٌن البشر وأن موضوع السلطة متروك لبلجتهاد  حضارٌة 

ٌّة المجتمعات مع مراعاة عاملً الزمان والمكان.    البشري وخصوص

 ٌثدها الوعً السٌاسً اإلسالمً فً العصر الحدالمطلب الثان8ً  الدولة كما تجسَّ 

فً رحم فكرة اإلصبلح وكانت من  -فً الفكر السٌاسً اإلسبلمً الحدٌث -نشؤت فكرة الدولة 

ٌّةثمراتها ال بل حمل  ،بوصفها مسؤلة فكرٌة مستقلة -فً وعً االصبلحٌٌن -لم تنطرح ،نظر

ٌّةعلى التفكٌر فٌها التفكٌر فً مجمل األسباب التً قادت المجتمعات العربٌة و إلى حالة  اإلسبلم

مثلما حمل على التفكٌر  ،وتؤخر عن الماضً المرجعً ،من التؤخر المزدوج: تؤخر عن العصر

واالنخراط  ،ل به الكتساب أسباب الترقً والنهوضفٌها التفكٌر فً جملة ما ٌمكن التوسّ 

ٌّةكانت اإلصبلحٌة  ،فً كل حال  .ة الحدٌثةٌّ نإلٌجابً فً المدا أول من صاغ مقالة فً  اإلسبلم

ٌّةوفً المسؤلة  ،الدولة فً العهد اإلسبلمً  – "السٌاسة الشرعٌة"منذ أقفلت موضوعات  ،السٌاس
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مكّرسة نفسها معرفة وحٌدة بالموضوع لدى أجٌال متعاقبة من  ،باب الحدٌث فٌها -الوسٌط 

 .1الفقهاء

ٌرى د. عبد اإلله بلقزٌز: إن موضوع الدولة كان من بٌن المواضٌع التً ٌجب  فً هذا السٌاق

 ،التً برأٌه لم تكن فقط متؤخرة عن الؽرب األّمةلعمل على صٌاؼتها فً إطار نهضة هذه ا

ولكن أٌضاً متؤخرة عن مرجعٌاتها األولٌة التً زودتها بما تحتاج إلٌه من أسس فكرٌة لتكون 

 حضارة عرٌقة تنافس جمٌع األمم فً عصر من العصور.

لم ٌكن شٌباً آخر  ،لتفكٌر فً مسؤلة الدولةلوٌجب التؤكٌد على أن الحامل األساسً والربٌسً 

أكثر من الواقع والحاجة: واقع عصر جدٌد ٌفرض حقابقه القهرٌة على سابر المجتمعات 

 وجلباً للمصلحة والمنفعة. ،والحاجة إلى التؤقلم معه دفعاً للمضرة ،والثقافات

 مٌالد فكرة الدولة الوطنٌة 

ٌبلد فكرة الدولة الوطنٌة فً الوعً اإلصبلحً م أنّ  عنأصبح من موقع البدٌهة ما قٌل 

اإلسبلمً جاء على أثر حملة بونابرت على مصر فً خاتمة القرن الثامن عشر. فمعظم 

الباحثٌن والمإرخٌن فً الفكر والسٌاسة ٌعزون إلى هذه الحملة االنقبلب الهابل الذي أطاح 

فً أتون منظومات فكرٌة  وزّج بوعً النخب ،بمجمل المعمار الفكري اإلسبلمً الموروث

. وعلى الرؼم 2لمجتمعات اإلسبلم -المادي والثقافً -األوروبًحدٌثة وفدت فً ركاب االقتحام 

صعوبة مناهضة هذا االعتقاد ولكن ٌمكن العثور على بعض أشكال التجدٌد فً الوعً من 

ٌّاها كما ٌرى رضوان السٌد ا -من حٌث الزمان -بلمً سابقة علىاإلس .إن المدخل ."لحملة إ

الٌنبؽً أن ٌصرؾ  ،النابلٌونً للحداثة الذي استتب له األمر على مستوى الدول والنخب الجدٌدة

ذلك أن  ،نظرنا عن الحركة الداخلٌة للتجدٌد واالنبعاث فً القرنٌٌن الثامن عشر والتاسع عشر

أو  ،ابلٌونٌةهذا اإلدراك كفٌل بؤن ٌطلعنا على ظواهر وسٌاقات الٌمكن تفسٌرها بالهجمة الن

 .3الؽربٌة وحسب"

من  ،والمهدٌة فً السودان ،وٌقصد رضوان السٌد الحركة الوهابٌة فً نجد والسنوسٌة فً لٌبٌا

وٌمكن القول بحسب قانون  ،خبلل دعواتها إلطبلق مبدأ التجدٌد واالجتهاد واإلصبلح من عقاله

ٌّةفكرٌة و بٌبةمهدت  ،التراكم المعرفً والفكري أّنه ربما هذه الحركات نفسٌة لبلنفتاح و سٌاس

ٌّةاإلصبلح والتجدٌد ؼٌر تلك التً تستطٌع المنظومة  نماذجن معلى مزٌد  التقلٌدٌة أن  اإلسبلم

 ُتفرج عنها.

ٌّةوٌقٌناً إن اإلصبلحٌة   ،والسنوسٌة ،الحدٌثة لٌست امتداداً تلقابٌاً لتراث الوهابٌة اإلسبلم

 .4فاً جوهرٌاً عن إشكالٌة الثانٌةألن إشكالٌتها مختلفة اختبل ،والمهدٌة

لم ٌكن فً والذي ٌمكن مبلحظته هنا أّن سإال الدولة إذاً نشؤ فً امتداد سإال اإلصبلح الحدٌث 

فً القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع  ،التوحٌدي -الصوفً -إمكان خطاب اإلصبلح
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ولم تكن إشكالٌة  ،دٌنٌة -ثقافٌةنتهً إلى فكرة الدولة ألن إشكالٌته كانت إشكالٌة ٌأن  ،عشر

ٌّةؼلبة اإلشكالٌة  ،بمعنى آخر سٌاسٌة أو حٌث ٌنتمً  ،قٌاساً بؽٌرها من اإلشكالٌات السٌاس

ٌّةالحضور الكثٌؾ للمسؤلة  فً الوعً اإلسبلمً الحدٌث إلى تقدٌر عام لدى النخب بؤن  السٌاس

ٌّةالخلل الذي أصاب بنى المجتمعات   ،1إنما مرده إلى عوامل سٌاسٌة ،اً تها عمومومدنٌّ  اإلسبلم

ٌّةفً المقام األول: إلى دولها ونظمها   على وجه التحدٌد. السٌاس

والقٌمً اإلسبلمً فً أي من  ،لم ٌشكك أحد من الفقهاء فً سبلمة النظام االجتماعً والثقافً

لذي حاد بحسبانه النظام ا ،إلى النظام السٌاسً ،والطعن والنقد ،بل انصرؾ التشكٌك ،العصور

ٌّةوأدخل وحدة الجماعة  ،عن جادة الكتاب والشرع فً محنة جدٌدة لم تخرج منها حتى  اإلسبلم

 اآلن.

ٌّةفً محاولة تفسٌر أسباب هٌمنة المسؤلة  وٌرى عبد إله بلقزٌز فً الفكر اإلسبلمً  ،السٌاس

ً القرن ال نستطٌع أن نتجاهل الظروؾ التارٌخٌة الموضوعٌة التً فرضت نفسها ف" ،الحدٌث

ٌّفت  ،وألقت بآثارها على نوع اهتماماتهم وأسبلتهم ،على اإلصبلحٌٌن ،التاسع عشر بل وك

المتزاٌد والزاحؾ على  األوروبًظروؾ التمدد  -بإجمال -وهً ،وعٌهم على هذا النحو وذاك

ٌّةالببلد العربٌة و فً أو  -بدأ مبكراً فً مصر والجزابر والهند -إما فً صورة احتبلل ،اإلسبلم

 ،كما فً معظم والٌات الدولة العثمانٌة ،صورة تحدِّ ضاؼط ٌحتمل الصٌرورة إلى احتبلل

نعم كان التحدي ثقافٌاً فً وعً النخب الفكرٌة؛ وكانت  ،والٌمن ،وإٌران والمؽرب العربً

وعته اإلصبلحٌة  ،عناوٌنه تتراوح بٌن تهدٌد العقٌدة وبٌن إفساد األخبلق والقٌم. ومع ذلك

وأكدت على أن دفع أضراره على العقٌدة  ،من حٌث هو تهدٌد سٌاسً فً المقام األول ٌّةاإلسبلم

ٌّةوالثقافة والقٌم لٌس ممكناً بؽٌر رد سٌاسً علٌه. وعلى ذلك إن اإلصبلحٌة  الحدٌثة  اإلسبلم

بل  ،منذ منتصؾ القرن التاسع عشر لم تقدم نفسها بصفتها حركة إحٌاء دٌنً وانبعاث حضاري

-حتى وإن كانت مسابل الذاتٌة والهوٌة ،وفكري ،واجتماعً ،حركة إصبلح سٌاسًبصفتها 

ٌّة  ."2من مشموالت فكرها ومن فقرات نّصها اإلصبلحً -اإلسبلم

ٌّةبهذا المعنى كان طؽٌان المسؤلة  فً  -فً وعً اإلصبلحٌٌن استجابة تلقابٌة لتحدِّ هو السٌاس

 ،)جٌش قوي، وقها إلى قوة نظامها السٌاسًوتف أوروباسٌاسً. وهم إذ عزوا تقدم  -جوهره

إلى تخلؾ  -بالمقابل –عزوا تخلؾ مجتمعاتهم  ،تنظٌم مالً متقدم( ،مإسسات عادلة ،إدارة فعالة

وكما كان ذلك فً أساس تبلور مقالة إصبلحٌة حدٌثة فً الوعً  ،النظام السٌاسً التقلٌدي

ٌّةلدولة بوصفها أم المسابل كان إطاراً موضوعٌاً لطرح وتناول مسؤلة ا ،اإلسبلمً وأسَّ  السٌاس

 األسس فً اإلصبلح.

هكذا ٌمكن أن نرى بذور التفكٌر فً الكٌفٌة والطرٌقة االزمة من أجل بناء أسس دولة تكون من 
ٌّةجهة قادرة على الحفاظ على الهوٌة  ومن جهة أخرى تحاول أن تستفٌد من  ،وتكرٌسها اإلسبلم

  ؽرب فً كافة المجاالت من جهة ثانٌة.التقدم الحضاري الحاصل فً ال

 

                                                           
1
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ٌّةلمطلب الثالث8 سٌاق فكرة  الدولة  فً وعً اإلصالحٌة ا  .اإلسالم

 :1إّن التعّرؾ على الوعً االصبلحً كما ٌرى عبد إله بلقزٌز ٌمر بلحظات ثبلث

سلمون للدولة الوطنٌة الحدٌثة اللحظة األولى. لم ٌتعرؾ اإلصبلحٌون الم األوروبًمثَّل النموذج 

ٌّةومنظومته ال ،األوروبًعلى هذه الدولة مباشرة من خبلل الفكر اللٌبرالً  ٌّة نظر بل  ،السٌاس

تعرفوا علٌها فً سٌاق سٌاسً هو الضؽط األجنبً واالحتبلل واإلدارة االستعمارٌة؛ أي من 

ٌّةخبلل معاٌنة نموذجها السٌاسً فً البلدان  نعم  ،التً وقعت تحت قبضة االستعمار اإلسبلم

 ،فً مواطنها أوروباحصل أٌضاً من خبلل معاٌنة  -علٌها –لٌس من شك فً أن هذا التعرؾ 

وأن تلك المعاٌنة حصلت من خبلل سفارٌات ورحبلت من  ،ومعاٌنة دولها فً مركز اشتؽالها

فً النصؾ األول من القرن  أوروباوالصفار إلى  ،وأحمد فارس الشدٌاق ،نوع رحلة الطهطاوي

 .التاسع عشر

اللحظة الثانٌة: تمثلها تجربة اإلصبلحات التً قام بها محمد علً فً مصر عقب الحملة 

وفً امتداد تمّرده على الباب العالً وتطلعه إلى بناء وتوطٌد مركز مصر  ،الفرنسٌة علٌها

القوي والمستقل عن الدولة العثمانٌة. لقد انصرؾ برنامج إصبلحاته تلك إلى تحدٌث مإسسة 

حول هذا الهدؾ على وجه الحصر من تطوٌر  -تقرٌباً  -اه دارٌتها. بل إن البرنامج إٌّ الجٌش وتقو

إلى إنشاء وصوالً  ،المدّربة طرقصد تكوٌن األُ  ،أوروبانظام التعلٌم وإرسال البعثات إلى 

وعلى  ،وملكٌة األراضً...إلخ ،إلى تطوٌر نظام الزراعةو ،ومصانع النسٌج ،المصانع الحربٌة

 ،هذا البرنامج لم ٌستوعب من درس الدولة الحدٌثة سوى جانب القوة المادٌة فٌها نّ الرؼم من أ

ٌُنكر الٌوم أن محاولة محمد علً الرابدة تلك كانت مدماكاً من مدامٌك فكرة الدولة  ،مع ذلك من 

ٌّةالحدٌثة فً وعً اإلصبلحٌة  نإرخ لمشروع الحداثة  -حتى الٌوم -وٌكفً أنه مازلنا ،اإلسبلم

ٌّةالسٌ ٌّةفً الببلد العربٌة  ،اس  الحدٌثة بتجربة محمد علً تلك. اإلسبلم

التً أقدمت علٌها الدولة العثمانٌة فً القرن  "التنظٌمات"ا اللحظة الثالثة: فتمثلها تجربة أمّ 

 ،سعٌاً وراء إدخال إصبلحات سٌاسٌة وإدارٌة وعسكرٌة على النظام والجٌش ،التاسع عشر

إلى جانب  ،بؾ فً تونس والمؽرب فً الحقبة نفسها وأهمٌتها عموماً وهً تجارب كانت لها ردا

ٌّةنتابجها  عززت الفكرة اإلصبلحٌة التً حملتها النخب وأعطت دفعاً لفكرة  أّنهافً  ،السٌاس

 الدولة الحدٌثة.

ٌجب القول أنه كان هناك اتجاه كبٌر نحو فكرة الدولة الوطنٌة تلك الدولة التً ٌمكن أن تنهض  

شرق مستفٌدة من كل هذا اإلرث الحضاري الؽربً الذي تعرفت علٌه من خبلل ما قلناه فً ال

 سابقاً وهذا الذي لم ٌتكرس بشكل فعلً فً المستقبل .

الحدٌثة فرضت إٌقاعها  األوروبٌةوكان الوعً السابد أّن المدّنٌة  ،كان هذا السٌاق موضوعٌاً 

ٌنحٌث كان خٌر من أحكامها. و ولم تترك كبٌر هامش أمام اإلفبلت ،على العالم التونسً  الدِّ

ستؤصلته قوة ا....إن التمدن األوروباوي تدفق سٌله فً األرض فبل ٌعارضه شًء إال ٌكتب"

                                                           
1
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من ذلك التٌار إال إذا حذوه وجروا  وروبافٌخشى على الممالٌك المجاورة أل ،تٌاره المتتابع

 .1رق"فٌمكن نجاتهم من الؽ ،مجراه فً التنظٌمات الدنٌوٌة

 

 التبشٌر بالدولة.

ٌنأولى الموضوعات اإلصبلحٌة حول الدولة بدأت مع الطهطاوي وخٌر  التونسً اللذٌن  الدِّ

وكان أكثر ما حّرراه على عبلقة بها. ومع أن إصبلحٌٌن آخرٌن  ،اعتنٌا بالمسؤلة كبٌر عناٌة

 ،طنٌة أو الدولة الحدٌثةاعتنوا بمسؤلة الدولة الو -أو الحقٌن علٌهما فً الزمان -مجاٌلٌن لهما

ٌّة فً الدفاع عنها إال أّن فرادة الطهطاوي والتونسً تكمن فً  ،وقدموا مساهمات فكرٌة ثر

ومع ذلك انصرافهما  ،أوروبابل عن نموذجها فً  ،جرأتهما على الدفاع عن هذه الدولة كفكرة

ع الحٌاد الموضوعً والتحّرج من إشهار  إلى التعرٌؾ التفصٌلً بهذا النموذج تعرٌفاً لم ٌدَّ

 والتعبٌر عن ذلك االنحٌاز فً صورة بٌان دقٌق التفاصٌل لمحاسنه. ،االنحٌاز له

و موضوع العدل حٌث من أهم الموضوعات التً دافع عنها اإلصبلحٌون فٌما ٌخص الؽرب ه

و ال  لم تكن ثابتة لها من قدٌم الزمان.... أوروباإنَّ الحالة الراهنة فً ممالٌك " ٌقول التونسً

ٌتوهم أن أهلها وصلوا إلى ما وصلوا إلٌه بمزٌد من خصب أو اعتدال فً أقالٌمهم....وال أن 

ظٌمات ذلك من آثار دٌانتهم... وإنما بلؽوا تلك الؽاٌات والتقدم فً العلوم والصناعات بالتن

 .2المإسسة على العدل السٌاسً"

ومتى كان أمر هذا النظام  ،ٌاسً الحدٌثتوأم نظامها الس ألّنه ،أوروباالعدل إذاً هو سر تقدم 

ألن العدل من مقتضٌات النظام  ،أو خشٌة لومة البم ،ساغ الدفاع عنه ببل هوادة أو تهٌب ،كذلك

التً ال ٌجوز اإلعراض  ٌر به هو مما فً حكم الحكمة وهً "ضالة المإمن"والتبش ،فً اإلسبلم

 عقٌدة اإلسبلم.عن األخذ بها حتى ولو كان أهلها من ؼٌر المإمنٌن ب

ل متفاوت واقتباسهم أدوات وآلٌات كبش األوروبٌةوعلى الرؼم من انتهال الجمٌع من التجربة 

إال أنهم لم ٌحٌدوا قطعاً  ،ٌسعؾ توظٌفها فً كسب معركة اإلصبلح فً بلدانهم ،بل أفكاراً  ،منها

صمٌم هً من  ،ٌثةوالدولة الحد ،والعدل ،والتنظٌمات ،عن االعتقاد بؤن دعوتهم إلى اإلصبلح

بل هً من مقتضٌات العمل  ،"التً تحث على اإلصبلح والتجدٌداإلسبلم ومن تفاصٌل أحكامه "

أو صدى االستبلب الثقافً حمل  ،ولٌس فعبلً بّرانٌاً متؽرباً  ،3بقاعدة أصولٌة فٌه هً االجتهاد

هإالء اإلصبلحٌٌن لم هً أّن  ،االنبهار بمدٌنة الؽرب. ولذلك نتٌجة تنجم عنه -وقاد إلٌه -علٌه

حٌن بشروا  -وال كانوا ٌبشرون بها ،ٌكونوا بصدد ممارسة تعرٌؾ محاٌد بنموذج الدولة الحدٌثة

 ،بل كانوا منخرطٌن فً الدعوة إلى دولة حدٌثة ،نموذج بّرانً "مستورد" أّنهاعلى خلفٌة  -ابه
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 ،تعرفوا علٌها فً الؽربدولة تتقاطع فً الطبٌعة مع تلك التً  ،على أنقاض الدولة السلطانٌة

 .1الشرعو دولة العقل  أّنهاا تنسجم أتم االنسجام مع القواعد الشرعٌة المقّررة: لكّنه

ٌمكن القول أن المقالة النهضوٌة كانت تإكد على ضرورة اجتماع الشرع والعقل والتبلزم بٌنهما  
بمجرد إفادة تارٌخٌة أو لم ٌكن خطاب الكواكبً أو التونسً ٌتعلق و .وعدم التعارض فً المقصد

سرد وقابعً محاٌد، بل ٌتعلق برسالة نهضوٌة هدفها حفز الهمم الكتساب األسباب التً قادت 
  أوروبا قوداً إلى بناء مدٌنتها الحدٌثة القوٌة.

ار اإلسالمً وأهم منّظريّ  المبحث الثالث 8 ٌّ فكرة الدولة منذ نهاٌة القرن التاسع عشر  الت

 لعشرٌن.منتصف القرن احتى و

ٌعتمد الباحث على هذه الفترة الزمنٌة كؤرضٌة فكرٌة ٌبنً علٌها بحثه مع العلم المسبق أّن هذا 

الفصل فً التارٌخ ال ٌجوز ولكن سٌكون من ناحٌة إجرابٌة لٌسهل على الباحث بناء األرضٌة 

ٌّةالمعرفٌة و التً ستإسس ة ووالفكرٌة التً سٌنطلق فٌها فً تحلٌله ألفكار هذه المرحل السٌاس

 تطورات فً األفكار والتصورات والمفاهٌم. لما سٌحدث الحقاً من

ٌّةال تقوم المناظرة  ٌّةلدى االتجاهات  السٌاس إذ أّن مسعى  ،المعاصرة بمعزل عن التارٌخ اإلسبلم

ٌشكبلن المنهل الذي ٌمدُّ  ،وهو إلى جانب الفقه ،التؤصٌل فً األفكار ال ٌنفك عن صلة بالتارٌخ

بالحجج والقرابن التً تسّوغ  ،تجاهات على اختبلفها وسعة مساحات التباٌن فٌما بٌنهاهذه اال

ٌّةللبناءات  ٌّاتها السٌاس شرع
2. 

بالرؼم من كل  ،كانت الدولة العثمانٌة ،-نهاٌة القرن التاسع عشر -،حتى حدود هذا التارٌخ

 ،من األطماع االستعمارٌة الؽربٌة ٌحمً العالم اإلسبلمً ،درعاً معنوٌاً أكثر منها مادٌاً  ،مثالبها

واستنزاؾ امكانٌاتها فً سلسلة من  ،لكن تعاظم البون االقتصادي والتقنً بٌنها وبٌن الؽرب

 ،جعل وجودها فً العالم العربً ٌفقد معناها ،فً قمع االنتفاضات المتبلحقة ،الحروب المتتالٌة

وفً نهب الخٌرات االقتصادٌة  ،واإلشراؾ على أعمال السخرة ،وٌختزل فً جباٌة الضرابب

 .3وتوزٌع االمتٌازات على الوالة والقادة ،للبلدان الواقعة تحت االحتبلل

 ،وقصورها عن أداء مهامها ،وتضعضع بنٌة الدولة المركزٌة ،أمام تفاقم خطر المد االستعماري

ؾ وأن توظّ  ،أن تدافع عن نفسها بنفسها ،أصبح على المجتمعات الواقعة تحت االحتبلل العثمانً

 ،القدرة على التعببة ،التً وفرت عبر التارٌخ ،4أشكال تنظٌمها ومإسساتها التقلٌدٌة ،لهذه الؽاٌة

باعتبارها القوى المعنٌة بالدرجة األولى بالدفاع عن  ،والحماٌة الذاتٌة من األخطار الخارجٌة

 حٌاضها.

ٌاً فً تعببة المجتمع وفً دوراً أساس ،ضمن المإسسات المذكورة ،لقد لعب التدٌن الشعبً

فتصدت حركة األمٌر  ،بعد استقالة العثمانٌٌن ،من أجل التصدي للتدخل االستعماري ،تؤطٌره

كما تولت  ،م1832سنة  ،مباشرة بعد تدخلهم فً الجزابر ،عبد القادر الجزابري للفرنسٌٌن
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لوها بعد ذلك الحركة لتت ،م1881مقاومة االحتبلل االنجلٌزي سنة  ،الحركة المهدٌة فً السودان

م. وهً 1921سنة  ،وثورة عبد الكرٌم الخطابً فً المؽرب ،م1912السنوسٌة فً لٌبٌا سنة 

 كلها حركات انبثقت عن التدٌن الشعبً ذي األصول الصوفٌة

ٌّةلن ٌخوض الباحث فً تفاصٌل التٌارات الفكرٌة و التً ظهرت فً فترة الدراسة وإنما  السٌاس

ص التٌار اإلسبلمً وأهم المفكرٌن والمنظرٌن لهذا التٌار خوفاً من سٌركز بحثه فٌما ٌخ

 اإلؼراق فً الحشو والتفاصٌل التً التخدم أهداؾ البحث

ٌنبدأ هذا التٌار فً صورة مجابهة فكرٌة مع االستعمار الؽربً وتمثلت أهم قٌادته فً جمال   الدِّ

وعبد الرحمن الكواكبً  ،( فً مصر1905-1849ومحمد عبده ) ،(1897-1838األفؽانً )

ولقد  ،وؼٌرهم ( فً المؽرب العرب1940ً-1889عبد الحمٌد بن بادٌس ) ،(1854-1902)

هدؾ هذا التٌار إلى إحداث ٌقظة إسبلمٌة فً مواجهة جمود وتخلؾ الدولة العثمانٌة وضدَّ هٌمنة 

ها مدرسة ومن ثمَّ وجدت داخل هذا التٌار عدة مدارس فكرٌة أهم ،وتسلط النموذج الؽربً

ٌناإلصبلح  ٌَّة مهمة مثل: العودة إلى المنبع حٌث الطموح فً الدِّ ً التً تمٌزت بقسمات فكر

العودة إلى المنابع األولى والنقٌة لئلسبلم متجاوزًة أو مسقطًة البدع والخرافات التً أثقلت العقل 

ٌنوالعقبلنٌة  ،1اإلسبلمً بالقٌود ٌنفهم  ٌة حٌث تستخدم العقل وبراهٌنه فًالدِّ وفق نصوصه  الدِّ

الفكرٌة وتراثها الحضاري ما  األّمةٌبعث من ترسانة  ،ثم تجدد ذاتً ،ومرامٌه ،وبوعً مقاصده

وأخٌراً النظر فً الحضارة الؽربٌة من واقع  ،ٌعٌنها على مواجهة المهام ومجابهة التحدٌات

لها ونستعٌن ار ونتمثّ وذلك حتى نمتلك هذه األسر"مستقل ومتمٌز لمعرفة أسرار تفوق الخصوم 

 2النموذج الفكري"هذا ها فً الصراع مع ب

ٌنومن أهم هإالء المفكرٌن الذٌن ٌتناولهم البحث جمال  األفؽانً وتلمٌذه محمد عبده  الدِّ

ٌقوم الباحث بتلخٌص أهم مقوالت و البّناوحسن  ،وعلً عبد الرازق ،باإلضافة إلى رشٌد رضا

والكٌفٌة التً تعاطوا بها والمرجعٌة الفكرٌة التً  ،الدراسةهإالء المفكرٌن فٌما ٌخص موضوع 

مع عدم تجاهل التطورات  ،باإلضافة إلى أهم النتابج الفكرٌة التً توصلوا لها ،نهلوا منها

ٌّة  التً رافقتهم فً مسٌرتهم الفكرٌة. السٌاس

ٌنالمطلب األول8 جمال   األفغانً الدِّ

ة قادرة على مجابهة ؾ ٌمكن للمسلمٌن أن ٌبنوا مدنٌّ كان السإال الذي طرحه األفؽانً هو: كٌ

هو  ،عسكرٌاً وحضارٌاً؟ وهل حقٌقة أن السبب فً جمود الشرق واستمرار تؤخره ،الؽرب

 كما ٌزعم بعض المستشرقٌن؟ ،اإلسبلم

ٌنأو ب ،ة المرجوة لن تتحقق بالعقل وحدهإّن المدنٌّ وٌجٌب على هذا السإال " بل بهما  ،وحده الدِّ

ٌّةلن تتحقق ببعث الخبلفة  أّنهاكما  ،معاً  ولكن بتطعٌمها بعدد  ،فً صورتها التقلٌدٌة فقط اإلسبلم

كاحترام الحرٌات الشخصٌة والعامة  ،من المبادئ والمإسسات المقتبسة عن الحضارة الؽربٌة

 ."3والفصل بٌن السلطات

                                                           
1
ٌّة"، )بٌروت: المستقبل العربً، العددمحمد  -  .75-71(، ص1983، شباط، 24عمارة، "الجامعة العربٌة والجامعة اإلسبلم

2
 76المرجع السابق، ص -

3
ٌّة فً الفكر العربً المعاصر، مرجع سابق، ص -  .112المختار بنعبدالوي، دراسة فً بعض االتجاهات اإلسبلم
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ٌّةلقد جاءت اإلشكالٌة ال ٌّةالجتماعٌة ومتجاوبة مع الظروؾ ا ،لمدرسة األفؽانً نظر  السٌاس

 ،واالستبداد الداخلً ،فً ؼمار القهر ،التً كان ٌعٌشها العالم اإلسبلمً ،والثقافٌة السابدة

من هنا ٌمكن أن نفهم دعوة األفؽانً  ،وتعاظم الحركات االستقبللٌة ،وأخطار الؽزو الخارجً

ٌّةللجامعة  لرؼم من االنتقاد الشدٌد الذي صبلح حالة الدولة العثمانٌة على اإوالدعوة إلى  اإلسبلم

فلقد كان ٌرى أن اصبلح هذه المملكة هو خٌر سبٌل للحفاظ على وحدة هذه السلطنة  ،وجهه لها

لقد عاش األفؽانً مرحلة التحول فً . على الرؼم من االستبداد الذي كان ٌمارس فً ظلها

وأصبح التحدي  ،األوروبٌة الدولة العثمانٌة التً انتهت إلى انهٌارها واقتسامها على ٌد الدول

هً الشعاع الفكري لعصر  أوروباالؽربً تحدٌاً حضارٌاً واستعمارٌاً فً آن واحد. ولم تعد 

وإنما أصبحت هً المحتل العسكري  ،كما كانت لدى الطهطاوي وحسب األوروبٌةالنهضة 

الجمٌل  اأوروبوأمام هذا الحدث التارٌخً وقؾ األفؽانً بٌن وجهً  ،والسٌاسً واالقتصادي

ٌّةولعلَّ هذا ما أضفى خصوصٌة على تجربته الفكرٌة و ،والقبٌح معاً  فلم ٌكن مجرد  ،السٌاس

لقد كان األفؽانً تٌاراً فكرٌاً وحركة  ،ولم ٌكن أٌضاً مجرد فاضل وزعٌم سٌاسً ،مصلح دٌنً

سٌاسٌة فً آن واحد عكس طبٌعة المهمة األساسٌة التً اضطلع بها وهً الرد على عاصفة 

االستعمار الؽربً التً اجتاحت المنطقة فً ذلك التارٌخ من خبلل تقدٌم نموذج إسبلمً 

ٌّةحضاري ٌقً البلدان   .1األوروبًمخاطر التدهور أمام المحتل  اإلسبلم

هو فً حقٌقته حلقات من ردود أفعال متتالٌة على  ،ٌعتبر هشام شرابً أّن تارٌخنا الحدٌث

 .2لمستوٌات: سٌاسٌة وعسكرٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌةالتحدي الؽربً وذلك على كافة ا

كان ٌتعامل األفؽانً على تبٌبة الوافد من الحضارة الؽربٌة كمفاهٌم  من وجهة نظر الباحث:

أخذتها من  أوروباال تتعارض مع اإلسبلم أو أّن  أّنهاالدستور والدٌمقراطٌة والوطنٌة وؼٌرها و

مقٌاس الذي ٌقاس علٌه مدى صبلحٌة هذه المفاهٌم وكان دور وكان اإلسبلم هو ال ،اإلسبلم 

وخلع  ،من منظور إسبلمً ،األفؽانً العمل على إعطاء هذه المفاهٌم نوع من المشروعٌة 

 اللبوس الؽربً عنها.

ٌّةج األفؽانً لفكرة الجامعة روَّ  ٌّةالتً كانت تقضً بتوحٌد جمٌع الدول  اإلسبلم تحت  اإلسبلم

ٌّةثمانٌة بعد إجراء إصبلح جذري فً راٌة الدولة الع وهذه  ،التً تتبعها السلطنة العثمانٌة السٌاس

ٌّةالفكرة ظهرت فً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر نتٌجة  لعجز الدول  منفردة  اإلسبلم

والذي هدؾ إلى إٌجاد صٌؽة للعمل السٌاسً المنظم الشامل من  ،على دفع الؽزو العسكري

 .3فالوحدة هً الطرٌق الوحٌد لمقاومة الؽزو ،الوحدة بٌن الدول العربٌة خبلل الدعوة إلى 

 أّنهاأثبتت  أّنهاوخاّصة  األوروبٌةلم ٌكن بمقدور األفؽانً أن ٌتجاهل المدنٌة  ٌرى الباحث: أّنه

لها، لذلك لم ٌستطع أن ٌدر ظهره  ،فً كافة المجاالت األوروبٌةقادرة على أن تنهض بالدول 

ٌّةفٌه على هوٌته أن ٌتعامل معها من منطق القبول الحذر الذي ٌحافظ  وكان البدَّ  من ، اإلسبلم

ٌّةخبلل التمسك الكامل والشامل للعقٌدة   مع إمكانٌة التعامل مع معطٌات الؽرب. ،ولكن اإلسبلم

                                                           
1
ٌّة هالة مصطفى، اإلسبلم السٌاسً فً م - صر من حركة اإلصبلح إلى جماعات العنؾ، )القاهرة: مركز الدراسات السٌاس

 .37(، ص1992، 1واالستراتٌجٌة، مركز األهرام، ط
2
 .94(، ص1977، 1هشام شرابً،  مقدمات لدراسة المجتمع العربً، )بٌروت: األهلٌة للنشر والتوزٌع، ط -

3
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ٌناألفؽانً فً موضوع و ٌنإلى تؤوٌل  ودعوته الدِّ وتفسٌره بما ٌطابق ضرورات العصر  الدِّ

وٌنفر من التقلٌد األعمى  ،رٌدعو إلى االجتهاد والتبصّ كان ة الحدٌثة إنما روح المدنٌّ الحاضر و

 .1أو التمسك الحرفً بكل ما قاله المفسرون

ٌنجمال  واالنبهار ؼٌر الواعً بكل ما  ،األفؽانً ٌقٌم منهاجه على أساس نقد أسلوب التقلٌد الدِّ

بداٌات لنهضتهم  ،لؽرب الحضارٌةونقد أولبك الذٌن ٌجعلون من نهاٌات ا ،هو ؼربً

. كما أنه ال ٌدعو إلى تقدٌس الماضً وال األخذ بجمٌع أصوله وإنما الذي ٌعنٌه هو 2الحضارٌة

 .3األخذ ببعض أصوله الثابتة له والتً تمثل القسمات الممٌزة للمجتمع اإلسبلمً

ٌنوبالنسبة لرإٌة جمال  ٌنقة األفؽانً لعبل الدِّ ضرورة أن ٌسمح نه ٌرى بنظام الحكم فإ الدِّ

للشعب أن ٌؤخذ دوره السٌاسً واالجتماعً فً مجال المشاركة فً الحكم. وتتمثل هذه الرإٌة 

ٌّةفً العدٌد من أطروحاته ال ٌّةوفً ممارساته  نظر وفً نصابحه التً قدمها لبعض  ،السٌاس

عتم فً إشراك إن قبلتم نصح المخلص وأسر" كالخلٌفة العثمانً الذي قال له حكام المسلمٌن:

تسنُّ القوانٌن  ،األّمةفً حكم الببلد عن طرٌق الشورى فتؤمرون بإجراء انتخاب نواب عن  األّمة

 .4"سمكم وبإرادتكم ٌكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكماب

ٌن األفؽانً ٌستمد أصوله من كونه  : إنّ ٌرى الباحث بناء الدولة الحدٌثة، وتمدٌنها عند جمال الدِّ

عن الذات أوالً، ثمَّ األخذ من الؽرب ما ٌتواءم وهذه الذات، أو ما ٌنقصها، وإن احتذاء  تعبٌراً 

ٌن والدولة، ٌإدي  النموذج الؽربً على عٌوبه وبكل مفاهٌمه ونظمه بما فٌها نظمه الخاصة بالدِّ

ٌّة والحضارٌة  .بالنسبة لبلدان المشرق اإلسبلمً إلى حالة من التعبٌة السٌاس

 ن8ً محمد عبدهالمطلب الثا

ٌّةأهم العناصر ال ،لقد وجد محمد عبده فً فكر األفؽانً ٌستمدُّ  ،فهذا الفكر ،التً ٌحتاجها ،نظر

وهو إذ ٌتفق مع الوهابٌة فً هذه  ،من دعوته للعودة إلى اإلسبلم الحقٌقً فً أصالته ،مشروعٌته

بذلك فإن اإلسبلم الذي  ،رتهبانفتاحه الكبٌر على عقبلنٌة الؽرب وحضا ،فإنه ٌتمٌز عنها ،النقطة

اتجاه التؤصٌل اإلسبلمً لكبح الدعوات المتحمسة  ،ٌتحرك باتجاهٌن ،نادى به محمد عبده

الذي ٌستمد  ،واتجاه التحدٌث ،بًووبناء مجتمع جدٌد على مقاٌٌس النموذج األور ،للتجدٌد

ج بٌن بعض المفاهٌم تمز ،ومن دواعً إسبلمٌة تلفٌقٌه ،أوروبامبرراته من التقدم الذي حققته 

ٌّة بحٌث تصبح بعض  ،أوروباالتً جاءت بها الثورة اللٌبرالٌة فً  ،والمضامٌن الجدٌدة اإلسبلم

واألفكار الدٌمقراطٌة  ،والمنفعة و الفصل بٌن السلطات ،المفاهٌم مثل البرلمان أو الرأي العام

 .5واإلجماع  ،والمصلحة  ،وأهل الحل والعقد ،كالشورى ،مرادفه لمفاهٌم إسبلمٌة

حدد محمد عبده أهداؾ حركته فً تحرٌر الفكر من قٌد التقلٌد ومكافحة البدع والخرافات الً 

ٌنوفهم  ،كانت سابدة فً المجتمع المصري  ،قبل ظهور الخبلؾ األّمةعلى طرٌقة السلؾ  الدِّ

ٌنواعتبار  ل عقله فً فالمسلم الحقٌقً فً نظره هو من ٌستعم ،ضمن موازٌن العقل البشري الدِّ

                                                           
1
 .54سابق، صفى، اإلسبلم السٌاسً فً مصر من حركة اإلصبلح إلى جماعات العنؾ، مرجع هالة مصط -

2
 .533(، ص1968محمد عمارة، األعمال الكاملة لؤلفؽانً، )القاهرة: دار الكتاب العربً للطباعة والنشر،  -

3
 .533المرجع السابق، ص -

4
 .525-521سابق، صالمرجع ال -

5
ٌّةً بعض االتجاهات دراسة فالمختار بنعبدالوي،  -  .114، مرجع سابق، صفً الفكر العربً المعاصر اإلسبلم



33 
 

ٌنشإون العالم و وهو الذي ٌذعن ألوامر هللا وٌإولها تؤوٌبلً عقلٌاً فً  ،والمجتمع األمثل الدِّ

 .1ضوء المصلحة العامة

عجابه الشدٌد فرؼم إ األّمةبٌق شرابع تخالؾ حال محمد عبده كان ٌرى خطورة تط ؼٌر أنّ 

كما  ،البل قد تفسده ،دي الثمر نفسهرأى أّن القوانٌن المزروعة فً ؼٌر أراضٌها ال تإ ،ؤوروباب

سماعٌل مع مجمل القوانٌن التً أدخلها الخدٌوي إ وٌقصد، "2كان حاصبلً بالفعل آنذاك

 .فها عصره"اإلصبلحات التً عر

ٌنانطلقت رإٌة محمد عبده إلشكالٌة العبلقة بٌن  من خبلل إشكالٌة أكثر شموالً من  ،والدولة الدِّ

 ،وبٌن اإلسبلم والعقل ،عبلقة بٌن النموذج اإلسبلمً والنموذج الؽربًوهً ال ،إشكالٌة األفؽانً 

 وتقوم رإٌته على أساس إٌجاد التوفٌق بٌنهما استناداً لعقبلنٌة اإلسبلم والحترامه العقل البشري.

وٌعتبر أنَّ اإلسبلم شجع  ،ٌإكد محمد عبده على عدم وجود أي تعارض بٌن العقل واإلسبلم

وكان اعتقاده الثابت أنَّ روح اإلسبلم إذا  ،وهاجم الؽٌبٌة والقدرٌة ،ٌد األعمىوأدان التقل ،العقل

ألنَّ اإلسبلم لم ٌعلم أبداً  ،ال تتعارض مع اكتشافات ونتابج العلم ؤّنهاف ،ما فهمت على حقٌقتها

 .3التضٌٌق على العقل أو الحجر علٌه فهو دٌن العقل

فهو ٌنكر وجودها فً اإلسبلم وهذا الجانب ٌعد  ،ٌةٌنالدِّ  الّسلطةولئلمام موقؾ واضح من مفهوم 

لٌس فً اإلسبلم سلطة دٌنٌة سوى سلطة فكر اإلمام فٌرى فً هذا الصدد: "من أهم جوانب 

وهً سلطة خولها هللا ألدنى المسلمٌن  ،والتنفٌر من الشر ،الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخٌر

تناول بها من أدناهم. ولمن ٌقولون إن لم ٌكن كما خولها ألعبلهم لٌ ،ٌقرع بها أنؾ أعبلهم

ٌنللخلٌفة ذلك السلطان  أفبل ٌكون للقاضً؟ أو للمفتى أو شٌخ اإلسبلم؟ أقول: إنَّ اإلسبلم لم  ،ًالدِّ

وكل سلطة تناولها واحد من هإالء فهً  ،ٌجعل لهإالء أدنى سلطة على العقابد وتقرٌر األحكام

 ."4ةسلطة مدنٌّ 

ال ٌجب على المسلم أن ٌؤخذ عقٌدته أو ٌتلقى أصول ما ٌعمل به من : "ولوفً عبارة أخرى ٌق

كل مسلم أن ٌفهم عن هللا من كتاب هللا وعن رسوله على  ،أحد إال عن كتاب هللا وسنة رسول هللا

ٌسمى عند القوم  فلٌس فً اإلسبلم ما ،بدون توسٌط أحد من السلؾ وال خلؾ ،من كبلم الرسول

ٌن الّسلطةب  ،ورسم حقوقاً  ،فقد وضع حدوداً  ،ولكن اإلسبلم دٌن وشرع ،بوجه من الوجوهٌة الدِّ

 ،فسلطته إذاً سلطة تنفٌذٌة لٌس ؼٌر ،والخلٌفة مكلؾ بإقامة الحدود وتنفٌذ حكم القاضً  بالحق

 ".5وال من حقه االستبثار بتفسٌر الكتاب والسنة ،وال مهبط الوحً ،وهو بعد لٌس بالمعصوم 

ٌن الّسلطةمن أعمال التمدن الحدٌث الفصل بٌن  كانوٌضٌؾ عبده: "  ،المدنٌة الّسلطةٌة والدِّ

ٌُوَهمون فً ما ٌرمون به اإلسبلم من أنه ٌحّتم وعدّ  وا هذا الفصل منبعاً للخٌر األعم عندهم وثّم 

أنَّ السلطان هو مقرر  ،قرن السلطتٌن فً شخص واحد وٌظنون معنى ذلك  فً رأي المسلم
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 .58(، ص1978، 1: دار الطلٌعة، طؼالً شكري، النهوض والسقوط فً الفكر العربً الحدٌث، )بٌروت -
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ٌن وقد تبٌن لك أّن هذا كله خطؤ محض  ،أحكامه وهو منفذ لها واإلٌمان بٌده وهو واضع الدِّ

ٌن الّسلطةالذي ٌقوم على قلب  ،من أصول اإلسبلم ،وبعٌد عن فهم معنى ذلك األصل  ."1ٌةالدِّ

ٌنالتً ٌنفصل فٌها  ،أننا أمام دعوة للدولة الحدٌثة ،وفً هذا اإلطار ٌبدو ألول وهلة عن  الدِّ

وهو أّن عبده ٌدعو إلى إقامة  ،والشك أن األمر قد ٌبدو كذلك ،ر الدولة الحدٌثةالدولة على ؼرا

ٌّة الّسلطةأو الشعب هو مصدر  األّمةدولة مدنٌة بحٌث تكون  أو من ٌنوب عنها ومع  ،السٌاس

ٌنذلك وعلى الرؼم من نفٌه للسلطة  واعتبارها سلطة مدنٌة فً جمٌع الوجوه  ،ٌة فً اإلسبلمالدِّ

ٌنألمور  شامبلً  اً ٌعتبر اإلسبلم نظام ،نراه من جهة أخرى إالّ أننا وهكذا فبالرؼم من  ،والدنٌا الدِّ

ا ال تفترض لكّنه ،ولٌس لها سند دٌنً ،فً اإلسبلم تقوم على اعتبارات دنٌوٌة الّسلطةاعتبار 

ٌنالفصل بٌن  سبٌل لنهضة هذا باإلضافة إلى أّن مذهبه فً التجدٌد الذي ٌرى أّنه ال  ،والدنٌا الدِّ

ٌنإذا لم تإسس نهضتها على  األّمة  .الدِّ

طابعاً مثٌراً وطرٌفاً وذا داللة  ،إّن المسؤلة تكتسب لدى عبده" ٌعلق الدكتور طٌب التٌزٌنً بقوله

فهو من موقع دنٌوي مستنٌر لئلسبلم ٌرفض  ،بالؽة بالنسبة إلى رفض موضوعة علمانٌة الدولة

تصب فً فكرة هذه العلمانٌة نفسها....إن دنٌوٌة  ؤّنهاهمت بلكن بصٌؽة ربما ف ،تلك الموضوعة

لٌنجز ذلك فإنه ٌكون قد أطاح  ولكن عبده ،اإلسبلم تتجلى هنا عبر رفض علمانٌة الدولة

مسؤلة  "العلمانٌةكما ٌكون قد جعل من هذه األخٌرة " ،بالموقؾ العقٌدي الرسمً لئلسبلم

 ."2اجتماعٌة قابلة للجدل والتؤوٌل واالجتهاد

دون أن ٌجد  ،ومن هذا االعتبار انطلق عبده فً دعوته إلى إحٌاء التراث العربً واإلسبلمً 

لقد أراد عبده من وراء ذلك أن ٌجعل إشكالٌة  ،األوروبٌةحرجاً فً تبنً منجزات الحضارة 

 فالعودة إلى األصول األولى تشكل بالنسبة إلٌه الشرط األول ،العبلقة بٌن األصالة والمعاصرة

ٌكتسب أبعادها ومقوماتها العصرٌة من خبلل مزاوجتها  ،بٌد أّن هذه األخٌرة ،لتحقٌق األصالة

 وعلومها. ؤوروباب

ٌنواإلمام هنا ٌفصل بٌن   الّسلطةجانب توظٌؾ  ،وإن كان من جانب محدد وهو ،والدولة الدِّ

ٌن أصل من قول : "ل أحد أصول اإلسبلم حٌث ٌهذا الفص منوهو ٌجعل  ،ٌة ألؼراض دنٌوٌةالدِّ

ٌن الّسلطةأصول اإلسبلم وما أجله من أصل قلب  ولقد هدم  ،ٌة واإلتٌان علٌها من أساسهاالدِّ

حتى لم ٌبق لها عند الجمهور من أصله اسم  وال رسم ،ومحا أثرها الّسلطةاإلسبلم بناء تلك 
3." 

إالّ بشكل إصبلحً نظراً ّن األفؽانً ومحمد عبده من بعده لم ٌتناولوا مسؤلة الدولة إ ٌمكن القول

 ولوجود التحدي الؽربً ثانٌاً. ،لماهم فٌه من ضعؾ أوالً 

مضمونها األساسً أن ابتعاد المسلمٌن  ،كان األفؽانً ومحمد عبده ٌنطلقان من قناعة مشتركة

ٌنعن روح  من مصابب ونكبات. وأن  األّمةهً السبب فً ما ابتلٌت به  ،اإلسبلمً الحقٌقٌة الدِّ

إال إذا فهم  ،والتصدي ألخطار الؽزو االستعماري ،لن ٌستطٌع استعادة قوته ،سبلمًالعالم اإل

ٌن ٌنتقول على العودة ب ،على أسس جدٌدة الدِّ ٌّةوعودة الخبلفة  ،إلى أصوله األولى الدِّ  اإلسبلم

                                                           
1
 .41مرجع السابق، صؼالً شكري، النهوض والسقوط فً الفكر العربً الحدٌث،  -

2
 .349(، ص1978، 2طٌب تٌزٌنً، من التراث إلى الثورة، )بٌروت: دار خلدون، ط -

3
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 ،وإعادة فتح باب االجتهاد ،وتخلٌص اإلسبلم مما علق به من بدع ،إلى ممارسة صبلحٌاتها 

 .1ٌق بٌنه وبٌن متطلبات المدٌنة الحدٌثةوالتوف

 ،لقٌام حركة تؤصٌلٌة فً مصر ،شكلت اإلرهاص النظري األساسً ،المدرسة السلفٌة مع أنّ  

 ،حملت عدداً من خصابص هذا الخطاب ،وإّن هذه المدرسة ،فً العقد الثانً من القرن العشرٌن

انطلقت من  أّنهاٌها تماماً. ذلك خصابص التصور التؤصٌلً تنطبق عل نّ إفإنه الٌمكن القول 

إلعادة بناء المجتمع اإلسبلمً. أولهما  ،ما فً نفس الوقت متقابلٌنلكّنهو ،رهانٌن متكاملٌن

 ،وثانٌهما ،ترسٌخ المقومات الحضارٌة الروحٌة واستلهامها من أجل استعادة الثقة بالذات

معارفه  واقتباس ،أسباب التمدنوتوفٌر  ،لتوسٌع فضاء العقبلنٌة ،االنفتاح على حضارة الؽرب

 .2سباب القوةوتقنٌاته من أجل امتبلك أ

 ،ٌحمل بعض سمات الخطاب التؤصٌلً من حٌث تمثله الشمولً لئلسبلم ،لقد كان هذا التصور

 .3لم ٌكن ٌتردد فً استلهام مصادر أخرى مختلفة إلرساء مدنٌة جدٌدة ،مع ذلك لكّنه

والبدع  ،وته إلى العودة إلى النص ونبذ المذهبٌة الضٌقةكما كان ٌتمٌز بطابع سلفً واضح ودع

 والطرق الصوفٌة.

فإن  ،كز على الدعوة إلى إحٌاء الخبلفةترٌ ،رؼم أن جوهر الخطاب النظري عند األفؽانً

ٌّةوفً بنٌته االجتماعٌة و ،للؽرب بقٌمه العقبلنٌة التً تؤخذ فٌها الحرٌات الفردٌة  السٌاس

 األّمةإّن حٌث ٌقول: " ،شكل كذلك مصدراً أساسٌاً لئلستلهام بالنسبة له ،والجماعٌة مكانة هامة

وال أثر إلرادتها فً منافعها  ،والتستشار فً مصالحها ،التً لٌس فً شإونها حل والعقد

وٌفعل  ،ٌحكم بما ٌشاء ،ومشٌبته نظام ،إرادته قانون ،وإنما هً خاضعة لحاكم واحد ،العمومٌة

 ."4وال ٌنضبط لها سٌر ،تثبت على حال واحدفتلك أمة ال  ،ما ٌرٌد

ٌبدو متكامبلً من خبلل سعٌه إلى المواءمة بٌن روحانٌة  ،لقد كان التصور الذي أرساه األفؽانً

فلكل من هذٌن  ،كان هذا التصور ٌحمل نفٌه فً داخله ،مع ذلك ،الشرق ومادٌة الؽرب

 ٌه النموذج اآلخر.الذي ٌنفً المنطق الذي ٌقوم عل ،النموذجٌن منطقه الخاص

أن ٌحافظ على  ،وبصورة تكاد تكون ٌابسة ،بتذبذب شدٌد فً المواقؾ ،لقد حاول محمد عبدهو

 .5األمر الذي جعله فً موقؾ ؼٌر مرٌح على المستوى النظري ،هذه المزاوجة

                                                           
1
ٌّة الممالك إن -  وراء واحدة األخٌر وفً ،وتجزبتها إضعافها وراء السعً من وال أوروبا شرك من تسلم لن الشرق فً اإلسبلم

 ،العظمى الخبلفة راٌة وراء وانضواء عمومً وانتباه بالٌقظة إال ،األخرة
 .الوثقى العروة ،خواطر ،األفؽانً 
2
ٌّة فً الفكر العربً المعاصر، مرجع سابق، صالمختار بنعبدالو -  .166ي، دراسة فً بعض االتجاهات اإلسبلم
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كان األفؽانً ٌإمن بؤن اإلسبلم قادر على تقدٌم حلول لجمٌع القضاٌا التً ٌمكن أن تعترض اإلنسان المسلم . لكّنه كان ٌرى مع ذلك  -

اإلسبلم، وٌمكن فً ذات الوقت، الوصول إلٌها عن طرٌق العقل. وبالتالً  أن نفس الحلول ونفس الحقٌقة التً ٌمكن الوصول إلٌها عبر
 ألّنه بالنهاٌة تحقق نفس األهداؾ. -العقل -فإن شمولٌة اإلسبلم التلؽً عنده إمكانٌة اللجوء إلى مصادر أخرى

4
ٌن األفؽانً،))األّمة وسلطة الحكم((، مجلة العروة الوثقى، ص - ه بلفزٌز، الدولة فً الفكر اإلسبلمً، . من كتاب عبدإل12جمال الدِّ

 .35مرجع سابق، ص
5
تعرضت فتاوة محمد عبده النتقادات شدٌدة من طرؾ عدد من شٌوخ األزهر بدعوى أنه كانت تبالػ فً إعمال مفهوم المصالح  -

 المرسلة للمالكً ، فً قضاٌا شرعٌة فٌها نصوص واضحة.
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لم تتحقق لمصر قبل  ،مع ذلك كان هذا التقاطب فً المرجعٌات عامل خصوبة فكرٌة وثقافٌة

وأثمر حواراً نظرٌاً الٌزال المشهد الثقافً العربً ٌعٌش على  ،خ تقالٌد التعدد المنهجًذلك ورسّ 

 أصدابه حتى الٌوم كما عمل على ترسٌخ تقالٌد للتعد الفكري والمنهجً.

فً العالم العربً  ،ت الهٌمنة الفكرٌة لمدرسة األفؽانً ومحمد عبدهٌمكن القول أنه لقد استمرّ 

 حتى نهاٌة العشرٌنات.

ٌّةامتدادات  ،ومحمد عبده من بعده ،لقد أثمرت هذه الثنوٌة المنهجٌة لمدرسة األفؽانً ؼٌر  نظر

واعتماد المناهج الحدٌثة فً الفكر  ،منسجمة من حٌث رإاها. فهناك من نحا أكثر باتجاه العقبلنٌة

ة واألدب والسٌاسة وأن تثمر عدد من األعمال الرابدة التً وصلت ببعض جوانب اإلشكالٌ

بل من تراجع إلى  ،من كان أكثر محافظة ،النهضوٌة إلى أقصى حدودها. وهناك فً المقابل

حدود كبٌرة عن التقالٌد المنفتحة التً رّسخها األفؽانً ضمن االتجاه األول. ٌمكن أن نشٌر إلى 

لقد راهن هإالء جمٌعاً على قٌم  ،وطه حسٌن ،علً عبد الرازق وقاسم أمٌن وخالد محمد خالد

التً حاول كل واحد منهم أن ٌجد لها نموذجاً خاصاً فً مجال بحثه أو  ،عقبلنٌة واالنفتاحال

 ،فً مجلة المنار ،اهتمامه. أما فً االتجاه الثانً فقد برزت بصورة خاصة تجربة رشٌد رضا

فً  اً وربٌسٌّ  اً أساسٌ اً كما لعبت دور ،فً خطاب المدرسة السلفٌة ،التً زّكت عناصر المحافظة

 المسلمٌن فٌما بعد. اإلخوانرة ثقافة بلو

 مطلب الثالث8 رشٌد رضاال

ٌّةاالستمرارٌة الفكرٌة ال ،ٌعتبر من قبل الكثٌرٌن ،مع أنَّ رشٌد رضا  ،الرسمٌة لمحمد عبده نظر

 ،وذلك أن فكر محمد عبده ،تؽلب علٌها األحادٌة ،تخلو من الصدق ال أّنهافإن هذه النظرة ولو 

 .1ن وقد استطاع كل اتجاه منهما فٌما بعد أن ٌجد أنصاره ومكملٌهكان ٌتحرك فً اتجاهٌ

فً الفكر  الّسلطةستحمل عشرٌنات القرن العشرٌن جدٌداً على صعٌد وعً مسؤلة الدولة و

 ،اإلسبلمً الحدٌث : ففٌما ستشهد فكرة الدولة الوطنٌة عنفواناً مع التٌار اللٌبرالً فً مصر

اضمحبلالً وضموراً على صعٌد  –بالتوازي   -عرؾ ست ،خاصة فً كتابات لطفً السٌد

ٌّةالخطاب اإلسبلمً من ضمن تراجع إجمالً ستعٌشه اإلصبلحٌة  ككل: فكرة ورموزاً  اإلسبلم

د موضوعات السٌاسة الشرعٌة ،ولعل تجدد فكرة الخبلفة ،وجمهوراً  كان فً جملة  ،ومعها تجدُّ

. وقد أتى التجدد ذاك ٌحدث قطٌعة حادة مع ذلك الجدٌد الذي حملته الفترة تلك -بل فً قلب –

ٌّةتراث اإلصبلحٌة  ٌّةوٌدخل المسؤلة  ،فً هذا المٌدان اإلسبلم إلى دهالٌز فكرٌة ال تتبٌنَّ  السٌاس

 فً أنفاقها آفاق.

ذلك أّن االنتقال من موضوعة الدولة الوطنٌة إلى موضوعة الخبلفة  ،لٌس فً هذا القول مبالؽة

والمجرد استبدال  ،فً السٌرة الذاتٌة للفكر اإلسبلمً السٌاسً الحدٌثلٌس تفصٌبلً عادٌاً 

انقبلب نظري وإشكالً ٌعٌد صٌاؼة المسؤلة  –باألحرى  -مفاهٌمً تجرٌبً وظٌفً: إّنه 

ٌّة  فً ذلك الفكر على نحو مختلؾ تماماً عما استقرت علٌه فً القرن التاسع عشر. السٌاس

                                                           
1
ٌّة فً الفكر العربً المعاصر، مرجع سابق، صالمختار بنعبدالوي، دراسة فً بعض االتجاه -   .115ات اإلسبلم



37 
 

وعلى فكر  ،أّن الذي قاد ذلك االنقبلب على فكر اإلصبلحٌةوالمفارقة الداعٌة إلى االستؽراب 

 ،نعنً السٌد محمد رشٌد رضا ،هو أحد رجاالت تلك اإلصبلحٌة المتؤخرٌن ،الدولة الوطنٌة

 وزمٌله األقرب فً معركة اإلصبلح والتجدٌد. ،تلمٌذ الشٌخ محمد عبده

اإلصبلحٌة فً مسؤلة الدولة قّدم ذلك االنقبلب الفكري نفسه فً صورة تراجع عن اإلشكالٌة 

النص  ،"الخبلفة أو اإلمامة العظمى"وكان كتاب رشٌد رضا  ،الوطنٌة نحو تبنً إشكالٌة الخبلفة

التؤسٌسً والمرجعً الذي ساقها ونّظر لها. وهو صدر فً ظروؾ سٌاسٌة حرجة كان لها األثر 

ٌة . هكذا جاءت نصوص م به من فرادة وخصوصسِ ه بما وُ مِ األعظم فً تحدٌد طبٌعته وفً وسْ 

ل تحوالً على صعٌد مرجعٌاتها نحو األخذ بمبادئ وقواعد رشٌد رضا ما بعد اإلصبلحٌة تسجّ 

 .1قد تخطاها –وكان فكر رشٌد رضا فً إطاره  –الفكر اإلصبلحً 

ومن جٌلهم المتؤخر: جٌل الكواكبً وقاسم  ،دَّ رشٌد رضا فً جملة اإلصبلحٌٌن النهضوٌٌنعُ 

فً العام  "المنار"أقرب تبلمذة محمد عبده إلى اإلمام حٌنما أسس مجلته  أمٌن. وكان من

ٌَّ  . وظلَّ م1899  .م1905اً للفكرة اإلصبلحٌة حتى بعد رحٌل الشٌخ محمد عبده فً العام وف

نقبلب الفكري على موضوعة الدولة سً: ما الذي حصل حتى حدث ذلك االالسإال األسا

 الوطنٌة باتجاه فكرة الخبلفة؟.

 وال8ً فً أسباب العودة إلى فكرة الخالفةأ

بعضها  ،أمامنا طابفة من األسباب تفسر تلك االنكفاءة إلى فكرة الخبلفة فً فكر رشٌد رضا

 ،التمٌٌز بٌنهما أو الفصل –أحٌاناً  –وإن كان فً حكم المتعذر  ،وبعضها اآلخر سٌاسً ،شرعً

ٌنة لشدة احتٌاج السٌاسً إلى شرعٌّ   تٌاج الشرعً إلى مبرر السٌاسة:ولشدة اح ،الدِّ

 فً األسباب الشرعٌة -1

بحسبانه واجباً دٌنٌاً  –أو اإلمامة  –عن نظام الخبلفة  ،مثله مثل أي فقٌه ،ٌدافع رشٌد رضا

وجمهور الطوابؾ األخرى على أنَّ نصب اإلمام أي  ،وأهل السنة ،األّمةأجمع سلؾ  "فٌقول: 

. وهو فً هذا ٌردد ما سبق أن نّوه به فقهاء "2رعاً واجب على المسلمٌن ش األّمةتولٌته على 

ٌنالسٌاسة الشرعٌة المإسسون مثل أبً حسن الماوردي وتقً  وهم ٌنظرون لنظام  ،بن تٌمٌة الدِّ

وحاط  ،هللا جلت قدرته ندب لؤلمة زعٌماً خلؾ به النبوةمثبلً إذ ٌقرر أن " ،الخبلفة. فالماوردي

ٌناإلمامة موضوعة لخبلفة النبوة فً حراسة وأّن " ،"3وفّوض إلٌه السٌاسة ،به الملة  الدِّ

 ."4وسٌاسٌة الدنٌا

إن فهم خطاب رضا فً الخبلفة ممتنع من دون االنتباه إلى ذلك الشعور الضاؼط لدٌه بالفراغ 

ٌّةالسٌاسً الشرعً القابم نتٌجة ؼٌاب منصب الخبلفة فً الببلد  الحدٌثة: ما خبل  اإلسبلم

 ري.وجودها اإلسمً والصو
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أجمل فٌه رشٌد رضا  ،نص طوٌل جامع سٌاقوهنا نستؤذن فً عرض سابر هذه األسباب فً 

 ٌقول: ررات الحاملة على وجوب ما أسماه بـ " إحٌاء منصب الخبلفة"مختلؾ العناصر والمب

تتنازع أهواء حكامه المختلفً األدٌان  ،ة من أمر دٌنه وأحكام شرٌعتهالعالم اإلسبلمً فً ؼمّ "

ومساورة أعدابه فً دٌنه  ،وآراء علمابه ومرشدٌه المختلفً المذاهب والمشارب ،والمآرب

ولٌس له مصدر هداٌة عامة متفق علٌها فٌرجع إلٌها فٌما عمً علٌه. وكلما ظهر فٌه  ،ودنٌاه

وال عبلج لهذه  ،وٌطعنون فً دٌنه وعلمه ،مصلح هبَّ أهل األهواء المفسدون ٌصدون عنه

وإقامة اإلمام الحق المستجمع للشروط  ، إحٌاء منصب اإلمامةالمفاسد والضبلالت إال

فإنه هو الذي ٌذعن كل مسلم لوجوب طاعته فً ما ٌصدر عنه من أمور اإلصبلح  ،الشرعٌة....

وال  ،سلطة تؽلب أّنهاكان حكم الشرع فٌها  ،العامة بقدر االستطاعة.... فإذا لم تكن اإلمامة كذلك

و فً ما وافق الشرع إاّل على من هو متؽلب علٌهم. فقد كان تجب طاعة المتؽلب شرعاً ول

لّما لم ٌكن مستجمعاً لشروطها وال قابماً بواجباتها: لم ٌكن  ،السلطان عبد الحمٌد ٌّدعً الخبلفة 

وال ٌعتقدون وجوب  ،مسلمو األفؽان والٌمن ونجد والمؽرب األقصى ٌإمنون بصحة خبلفته

ٌّةلذٌن كانوا تحت سٌادته طاعته..... بل لم ٌكن أهل مصر ا معترفٌن بخبلفته.... وإنما  السٌاس

 ".....1اعترافهم كان صورٌاً ومعنوٌاً ٌتوكإون علٌه فً مقاومة السٌطرة البرٌطانٌة علٌهم

هما  ،فً نظر رشٌد رضا ،ثمة فً هذا النص عنصران ٌحمبلن على "إحٌاء" منصب الخبلفة

وصورٌة الخلٌفة  ،ن فً شإون دٌنهم ودنٌاهمؼٌاب مرجع دٌنً إلٌه تكون رجعة المسلمٌ

ما خبل االستناد االضطراري إلى إطاره الشكلً  الستجابة لهذه الحاجة،العثمانً القابم وعدم ا

لكؾ عدوان السٌطرة األجنبٌة. ومع أن مثل هذه المبررات ٌبدو أقرب ما ٌكون إلى األسباب 

ٌّة ٌن ن أساسهإال أ ،منه إلى األسباب الشرعٌة السٌاس وجوب إقامة نظام ً ثابت ال لبس فٌه، الدِّ

 اإلمامة على ما تقتضٌه أحكام الشرع.

ٌّةفً األسباب  -1  السٌاس

بل كانت لها  ،وال هً أتت عفواً  ،فً الفكر السٌاسً اإلسبلمً من عدم ،لم تخرج فكرة الخبلفة

دات طرأت أنتجتها تطورات ومستج ،واألسباب تلك سٌاسٌة فً المقام األول ،"أسباب نزول"

ٌّةفً الببلد  الّسلطةعلى مشهد السٌاسة و وداخل إطار الدولة العثمانٌة على نحو خاص.  ،اإلسبلم

فجعلها االنقبلب التركً أهم  ،مسؤلة الخبلفة كانت مسكوتاً عنها"وحٌن كتب رشٌد رضا أّن 

الذي أٌقظ كان ٌعترؾ عملٌاً بحقٌقة أن ضؽط العامل السٌاسً هو  ،"2المسابل التً ٌبحث فٌها

ٌن الهاجس  ً بمسالة الخبلفة ناقبلً إٌاها من منطقة المسكوت عنه إلى منطقة النظر والجدل.الدِّ

لقد كانت الخبلفة " ٌقول فً معرض تفسٌره ألسباب تحرٌره كتاب الخبلفة أو اإلمامة العظمى 

مم والملل. والسلطنة فتنة للناس فً المسلمٌن كما كانت حكومة الملوك فتنة لهم فً سابر األ

إذ أسقط الترك دولة آل  ،وكانت هذه المسؤلة نابمة فؤٌقظتها األحداث الطاربة فً هذه األٌام

من أصوله أنهم ال ٌقبلون أن  ،وأسسوا من أنقاضها فٌهم دولة جمهورٌة بشكل جدٌد ،عثمان

نهم قد وأ ،ٌكون فً حكومتهم الجدٌدة سلطة لفرد من األفراد ال باسم خلٌفة وال باسم سلطان

ٌنفصلوا بٌن  خلٌفة  ،م سموا أحد أفراد أسرة السبلطٌن السابقٌنلكّنهوالسٌاسة فصبلً تاماً؛ و الدِّ
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لذلك كثر خوض الجرابد فً  ،وحصروا هذه الخبلفة فً هذه األسرة... ،روحٌاً لجمٌع المسلمٌن

ا من الواجب علٌنا فرأٌن ،ولبس الحق بالباطل ،فكثر الخلط والخبط فٌها ،مسؤلة الخبلفة وأحكامها

  ".1لٌعرؾ الحق من الباطل ،أن نبٌن أحكام شرٌعتنا فٌها بالتفصٌل الذي ٌقتضٌه المقام

األحداث الكبرى الحاملة على تؤلٌؾ هذا الكتاب هً أوالً: إلؽاء السلطنة العثمانٌة وفصلها عن و

تشرٌن  4تارٌخ ب ،الخبلفة؛ وهو إلؽاء صدر بموجب قرار اتخذته الجمعٌة الوطنٌة فً تركٌا

واإلبقاء  ،بناء على اقتراح تقدم به مصطفى كمال ٌقضً بإلؽاء مركز السلطان ،م1922الثانً 

ٌنعلى منصب الخبلفة على أن ٌجري حصره فً نطاق المسابل  ٌة. وثانً تلك األحداث قٌام الدِّ

ٌننظام جمهوري علمانً ٌفصل  مسلمٌن به. على نحو ال عهد لل ،عن السٌاسة فصبلً كامبلً  الدِّ

وتولٌة أحد أفراد أسرة آل  ،فهو تحوٌل منصب الخبلفة إلى منصب صوري رمزي ،أما ثالثها

 عثمان .

ٌّةتلك كانت جملة األسباب الشرعٌة و التً حملت رشٌد رضا على تؤلٌؾ الخبلفة أو  السٌاس

على  وعلى تؤسٌس إشكالٌة الخبلفة فً الفكر السٌاسً اإلسبلمً المعاصر ،اإلمامة العظمى

ٌّةأنقاض إشكالٌة الدولة الوطنٌة التً أرستها اإلصبلحٌة  فً القرن التاسع عشر. لكن  اإلسبلم

ٌّةبناء المسؤلة  على موضوعة الخبلفة لٌس مجرد استبدال مفاهٌمً شكلً مرادؾ؛ بل  السٌاس

ٌّةهو انتقال من منظومة  ٌّةإلى منظومة أخرى: من منظومة المفاهٌم  نظر ة اللٌبرالٌ السٌاس

على مانحو ما تمثلها اإلصبلحٌون وعبروا عنها فً  ،المناسبة إلشكالٌة الدولة الوطنٌة ،الحدٌثة

على مثال ماعّبر عنها السٌد  ،إلى منظومة السٌاسة الشرعٌة: المناسبة لفكرة الخبلفة ،تآلٌفهم

 .2محمد رشٌد رضا

 ثانٌا8ً فً تجدٌد السٌاسة الشرعٌة

ٌّةفً الظروؾ  ،مع رشٌد رضا ،مجدداً  أطلت موضوعات السٌاسة الشرعٌة المعلومة  السٌاس

التً أعادت طرح قضٌة الخبلفة على النظر الفقهً السٌاسً. ال ٌعنً ذلك فً شًء أن انقطاعاً 

خبلل  ،اآلخذ بمنظومة السٌاسة الشرعٌة ،حصل فً تارٌخ الفكر السٌاسً اإلسبلمً التقلٌدي

ٌّةحقبة اإلصبلحٌة   ،متجدداً  ،إذ ظل هذا الفكر متواصل الحلقات ،اسع عشرفً القرن الت اإلسبلم

ٌنلدى الفقهاء وفً المراكز  والزٌتونة . ؼٌر أن هذا الفكر لم  القٌروانٌة التقلٌدٌة كاألزهر والدِّ

ٌّةٌكن معنٌاً كبٌر عناٌة بالمسؤلة  وال كانت الدولة من هواجسه. وإذا كانت هناك من  ،السٌاس

 ،ففً أنه أعاد وصل العبلقة بٌن هذا الفكر وبٌن مسؤلة الدولة ،ٌاققٌمة لرشٌد رضا فً هذا الس

وأنه فعل ذلك خارجاً من رحم تراث فكري راكم الكثٌر من المعطٌات فً مجال المسؤلة 

ٌّة  .السٌاس

ٌّةجملة المفاهٌم  :نعنً بالسٌاسة الشرعٌة ر بواسطتها الفقهاء فً المسؤلة  السٌاس التقلٌدٌة التً فكَّ

ٌّة "الخبلفة وجملة التصورات التً أنتجوها حول طبٌعة الحكم  ،ومجال الحكم فً اإلسبلم السٌاس

وما ٌجب علٌه أن ٌجتازه من صفات تتحقق  ،ومن ٌعقد له ،وكٌفٌة تنصٌب اإلمام ،أو اإلمامة"

ٌّةبها شرابط األهلٌة للوالٌة....إلخ. وقد زخرت الثقافة الفقهٌة  الكبلسٌكٌة الوسطى  اإلسبلم

لعلَّ أهم ما خلفه أبو الحسن الماوردي من  ،فً هذا الباب ،هابل من اإلنتاج الفكريبتراث 
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الذي كان أول بٌان فكري إسبلمً ٌنتقل  "األحكام السلطانٌة" خاصة كتابه المرجعً ،كتابات

مخضعاً إٌاها لتقعٌد نظري له سلطة مرجعٌة على سابر  ،1بمسؤلة الدولة من الكبلم إلى فقه

الكثٌر من معطٌات فقه  حق فً هذا الموضوع. وهً مرجعٌة لم ٌؽٌر منها أنّ التؤلٌؾ البل

بل على قاعدة حقابق الواقع  ،الخبلفة عند الماوردي لم ٌقم على مقتضى النصوص الشرعٌة

 .2السٌاسً

والتفتنازي..(  ،والقرافً ،وابن القٌم ،وابن تٌمٌة ،والؽزالً ،عادت نصوص الفقهاء )الماوردي 

بعد الحقبة  –لتمارس سلطتها المعرفٌة مجدداً فً مسؤلة كاد  ،مع رشٌد رضا إلى الحٌاة

 ٌطوٌها النسٌان. –اإلصبلحٌة 

ه ٌستعٌد موضوعات من سبقه نّ أسوى  –فً الخبلفة أو اإلمامة العظمى  –ال ٌفعل رشٌد رضا 

ٌستعٌد سوى أن  –فً كل حال  –ما كان له  هوفً معنى الخبلفة وشروطها وطرٌقة انعقادها. و

ٌه الفقهاء حد والتً لٌس ٌناسبها نوع من المعرفة بلػ ف ،ذلك بسبب طبٌعة المسؤلة التً اختارها

كما فً خطاب رشٌد رضا الفقهً  –. إنَّ فً منظومة السٌاسة الشرعٌة اإلفاضات والنوافل

ي مفاهٌم مفتاحٌة ٌمتنع وعً المنظومة تلك بؽٌر إدراك وضعها النظري االعتبار –السٌاسً 

ٌّةفً ال ٌّة نظر  ،أو اإلمامة ولعل فً صدارة هذه المفاهٌم المفتاحٌة: الخبلفة ،التقلٌدٌة السٌاس

 .3أهل الحل والعقد ثمّ  ،شروط الوالٌة

حظً السٌد محمد رشٌد رضا لدى خصومه بقدر وافر من النقد والمإاخذة على عودته بالفكر 

ه صتمتّ  السٌاسً اإلسبلمً إلى قٌود السٌاسة الشرعٌة؛ فٌما وت اإلسبلم الجهٌر ع بمدٌح َمْن َعدوُّ

طاب الشرع. لقد وصفه ٌوسؾ القرضاوي مثبلً بؤنه أقرب إلى ضوابط فً عصر تراجع خ

ٌّة. مثلما ظلت كتابات الصحوة 4الشرع من عبده واألفؽانً المعاصرة تحٌل إلٌه كؤحد  اإلسبلم

ة خاصة فً رضا الفكرٌة من أهمٌّ أهم مراجعها الفكرٌة الحدٌثة. وإذا كانت لمساهمة رشٌد 

ٌّةلة مجال مقاربة المسؤ ففً كونها نّبهت إلى قوة المقاومة التً تبدٌها  ،فً اإلسبلم السٌاس

ٌّةالمنظومة   ،والمجال السٌاسً الّسلطةالتقلٌدٌة فً مواجهة الفكرة الحدٌثة حول الدولة و السٌاس

 فً الهزٌع األخٌر من القرن العشرٌن.. –وعلى اوسع نطاق  –وهً حقبة ستبدأ بالجهر بنفسها 

سوى إنجاز قطٌعة مع  –فً حساب الواقع والنتابج  –لم تكن من وظٌفة لمساهمة رشٌد رضا 

وفتح أوسع األبواب أمام مٌبلد الفكر اإلسبلمً الصحوي: فكر  ،الفكر اإلسبلمً اإلصبلحً

معلقة على المجهول  ألن موضوعة الخبلفة ظلت ،المسلمٌن ومن انتسل من نسلهم اإلخوان

بالهمة  ،إذ ال أحد بعده تابع الموضوع ،وفكرة انتقالٌة بؽٌر مرجع معاصر وال هدؾ مستبٌن

ٌن  .5والعدة العلمٌة نفسها ،ٌة نفسهاالدِّ
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هو لماذا استطاع الخطاب الذي كّرس البعد التؤصٌلً فً فكر  ،السإال الذي ٌمكن أن نطرحه

وأن ٌتحول إلى  ،عٌة عرٌضة فً مصر والعالم العربًفبات اجتما قُطبأن ٌست ،محمد عبده

 منظور ثقافً سابد ابتداًء من الثبلثٌنات.

ٌّةشهدت فترة العشرٌنات من القرن الماضً العدٌد من التحوالت  بعد الحرب العالمٌة  السٌاس

 ،األولى التً أعلنت بشكل واضح وصرٌح انهٌار اإلمبراطورٌة العثمانٌة ومعها قضٌة الخبلفة

حٌث قام مصطفى كمال أتاتورك باإلعبلن عن إلؽاء الخبلفة  ،م1924آذار عام  3فً ف

ٌّة ٌنوعزل الخلٌفة محمد وحٌد  اإلسبلم وولً العهد عبد المجٌد إلى خارج  ،ثمَّ نفٌه وأسرته الدِّ

 واتخاذ أنقرة عاصمة للدولة الجدٌدة التً أُسمٌت تركٌا. ،تركٌا

ر على الحركة الفكرٌة المصرٌة ودار جدل كبٌر وواسع حول كان وقع إلؽاء الخبلفة شدٌد األث

األمر بمنتهى الخطورة الذي ٌهدد  ،كرشٌد رضا ،هذه المسؤلة حٌث اعتبر العدٌد من المفكرٌن

"اإلسبلم وأصول  فً حٌن أصدر الشٌخ علً عبد الرازق كتاب ٌدعى بقاء اإلسبلم كدٌن.

ّدم تاب أهمٌته الفكرٌة من التوقٌت السٌاسً الذي قُ واكتسب الك ،الذي أثار جدالً كبٌراً  ،الحكم"

كانت مصر والعالم اإلسبلمً مهموم بمسؤلة  ، - م1925نٌسان عام -ففً هذا الوقت  ،فٌه

 تها.ومن التصور الجدٌد الذي قدمه لمسؤلة الخبلفة وخلوصه إلى عدم شرعٌّ  ،الخبلفة

 ،الجزء الثانًو ،ا حول الخبلفة واإلسبلمٌدور الجزء األول منه ،وٌنقسم الكتاب إلى ثبلثة أجزاء

 .والجزء الثالث حول الخبلفة فً التارٌخ ،حول الحكومة واإلسبلم

وكذلك أهملتها  ،ه الكتاب الكرٌم عن ذكرها أو اإلشارة إلٌهافكرة الخبلفة قد تنزَّ  ٌرى المإلؾ أنّ 

ٌن أفهل ٌبقى لهم من دلٌل فً ،ولم ٌنعقد اإلجماع علٌها ،السنة النبوٌة ؼٌر الكتاب أو السنة  الدِّ

 .1أو اإلجماع

ٌّةأن ٌكن الفقهاء أرادوا باإلمامة والخبلفة ذلك الذي ٌرٌده علماء "وٌرى أنه   ؛بالحكومة السٌاس

ٌنإقامة الشعابر  من أنّ  ؛كان صحٌحاً ما ٌقولون ٌتوقفان على الخبلفة  ،ٌة وصبلح الرعٌةالدِّ

 ،أو جمهورٌة ،أو مقٌدة ،مطلقة ،مة ومن أي نوع ي صورة كانت الحكوأبمعنى الحكومة  فً 

 ."2بل ٌنتج لهم الدلٌل أبعد من ذلكف ،أو بلشفٌة ،أو اشتراكٌة ،دٌمقراطٌة ،استبدادٌة

ٌنإن ضٌاع الخبلفة برأي المإلؾ لم ٌإثر بشًء على أركان   ،وأوضاع المسلمٌن ،الدِّ

 3ومصالحهم على وجه كان ٌمكن للخبلفة أن تتبلفاه لو وجدت.

فإنما  ،أّن كل ما جاء به اإلسبلم من عقابد ومعامبلت وآداب وعقوبات ،ٌعتبر علً عبد الرازق

ٌنهو شرع دٌنً خالص هلل تعالى ولمصلحة البشر  وسٌان أن ٌكون منها للبشر  ،ٌة ال ؼٌرالدِّ

 .4فذلك ما ال ٌنظر الشرع السماوي إلٌه وال ٌنظر إلٌه الرسول ،مصلحة مدنٌة أم ال

وأّن اإلسبلم  ال  ،لً عبد الرازق رأٌه إلى القول بتنافً العبلقة بٌن اإلسبلم والخبلفةوٌنهً ع

ٌنوالحق إّن  : "ٌعرفها كؤساس من أسس الحكم فٌقول اإلسبلمً بريء من تلك الخبلفة التً  الدِّ
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 ،ومن عزة و قوة ،وا حولها من رؼبة ورهبةكل ماهٌإ وبريء من ،ٌتعارفها المسلمون

ٌنست فً شًء من الخطط والخبلفة لٌ  ،وال القضاء والؼٌرها من وظابؾ الحكم ،كبل ،ٌةالدِّ

فهو لم ٌعرفها ولم  ،وإنما تلك كلها خطط سٌاسٌة صرفة ال شؤن للدٌن بها ،ومراكز الدولة

وإنما تركها لنا لنرجع فٌها إلى أحكام العقل وتجارب األمم  ،ٌنكرها وال أمر وال نهى عنها

ٌّةوقواعد  السٌاس
1". 

ٌقوم  ،والكتاب بهذا المعنى ٌإكد على حقٌقة مهمة وهً نفً كون الحاكم نابباً عن الرسول

 ،ولقد أدت هذه األفكار الجدٌدة التً أتى بها الكتاب إلى حملة ضخمة على الشٌخ وكتابه ،مقامه

 ،إلٌهاوخاّصة أّن الكتاب صدر فً الفترة التً أعقبت إلؽاء الخبلفة فً تركٌا وتطلّع الملك فإاد 

فعلى صاحبه نجدها قد أدت  ،ولقد أفرزت هذه الحملة ضّد الكتاب وصاحبه ومضمونه أثاراً عدة

ومن ناحٌة  ،( من قانون األزهر101إلى خروجه من زمرة كبار العلماء بمقتضى المادة )

ٌنعلماء المضمون قام العدٌد من  ب قام الشٌخ محمد بخٌت بالرد بكتا ،بالرد علٌه وانتقاده الدِّ

 .2"حقٌقة اإلسبلم وأصول الحكم" ،عنوانه

ٌّة، وفً موضوعة دولة الخبلفة على  سمات ثبلثة تطبع خطاب رشٌد رضا فً المسؤلة السٌاس

 نحو خاص:

أول تلك الّسمات أّنه خطاب تكراري أو استرجاعً. فهو لم ٌضؾ جدٌداً إلى منظومة مفاهٌم 

ٌّة. وقد ٌقال هنا إّن  السٌاسة الشرعٌة التقلٌدٌة، بل استعاد معطٌاتها استعادًة تكاد تكون حرف

الطابع الشرعً لهذه المنظومة منعه من االجتهاد واإلضافة داخلها؛ وهذا قول مردود، ذلك أن 

هذه المنظومة لٌست نصوصاً من الكتاب والحدٌث بل من وضع فقهاء من أمثال الماوردي وابن 

مفتوح متى استقّر رأي المشتؽل بمفاهٌمها على  تٌمٌة وابن القٌم، وبالتالً فباب التعدٌل فٌها

 االجتهاد بقصد التطوٌر والتجدٌد والتكٌٌؾ. 

ٌّة الشرعٌة  ٌّة للمفاهٌم السٌاس وثانً السمات تلك أّنه خطاب قطع مع القراءة اإلصبلحٌة اإلسبلم

كساب )البٌعة، أهل الحل والعقد، الشورى..(، وهً القراءة التً حاول من خبللها النهضوٌون إ

تلك المفاهٌم دالالت تنسجم وطبٌعة السٌاسة والنظام السٌاسً الحدٌثٌٌن، وتحوٌلها من مفاهٌم 

مؽلقة إلى مفاهٌم منفتحة على االؼتناء بمعانً جدٌدة. ولم تكن قطٌعة رضا مع التؤوٌل 

بل والنظر  -التً حددها لها الفقهاء –اإلصبلحً ذاك إال عودة بتلك المفاهٌم إلى داللتها التقلٌدٌة 

 إلى تلك الدالالت نظرة عقابدٌة ؼٌر وظٌفٌة وؼٌر قابلة ألي تعدٌل أو تحٌٌن.

أما ثالث تلك السمات، فهو أنه آل إلى خطاب تؤسٌسً لما سٌلحقه وٌبنً علٌه. إذ إن العودة 

ٌّة الخبلفة مهد التربة الستنبات فكرة سٌاسٌة جدٌدة، فً  بالدولة والمجال السٌاسً إلى نظر

ٌّة فً  الوعً ٌّة، التً ستشهد صٌاؼتها النظر اإلسبلمً المعاصر، هً فكرة: الدولة اإلسبلم

نصوص حسن البّنا ومفكري حركة اإلخوان المسلمٌن فً مصر، ابتداًء، ثم فً سابر الببلد 

ٌسٌراً  –ما كان  –العربٌة تباعاً. إذ لوال اللحظة الفكرٌة التً مثلها رشٌد رضا وفكرة الخبلفة 

ٌّة أن تشهد مٌبلدها السهل؛ فرشٌد رضا كان بمثابة الحجة العلمٌة على فكر ة الدولة اإلسبلم

 الكبرى التً احتج بها من احتج لبلنتقال إلى الدفاع عن فكرته الجدٌدة.
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 البّناالمطلب الرابع8 حسن 

بل م من قِ 1928المسلمٌن فً مدٌنة اإلسماعلٌة المصرٌة سنة  اإلخوانلقد كان تؤسٌس حركة 

ٌنالذي لم ٌكن فٌها من كبار العلماء أو على صلة بالمإسسة  البّنا حسن  ،ٌة الرسمٌة فً مصرالدِّ

وكانت الجماعة زمن تؤسٌسها منظمة  ،وإنما كان مدّرساً بسٌطاً ٌتمتع بنوع من الحّس القٌادي

ٌّة اجتماعٌة  ذات اهتمامات سٌاسٌة ؼٌر مباشرة األمر  لم ٌكن فً بداٌة البّناذلك أّن حسن  ،دٌن

ٌّة التؽلب على  ،واعٌاً تمام الوعً بضرورة إنشاء فكرة إسبلمٌة إصبلحٌة وكان ما ٌشؽله هو كٌف

وسبل مقاومة االنحبلل األخبلقً وؼزو الثقافة  ،أوضاع مصر المترّدٌة زمن االستعمار

سٌاً فً قبل أن ٌتحول سٌا ،وٌمكن القول إّن هاجسه كان فً البداٌة أخبلقٌاً اجتماعٌاً  ،األجنبٌة

ى هو التوجٌه األخبلقً لفً المرحلة األو البّنافقد كان الؽالب على خطاب  ،المقام األول

فً خطابه هذا كان ٌمّرر جانباً من أفكاره وآرابه االجتماعٌة أوالً ثّم  لكّنه. و1واالجتماعً

ٌّة على إنشاء  . وأهم هذه األفكار هً تهٌبة المجتمع لٌعود مسلماً كما كان وٌصٌر قادراً السٌاس

"حكمة الرسول" مهمة  ـدولة إسبلمٌة ٌتولى فٌها المسلمون الصادقون العاملون بؤحكام القرآن وب

 تسٌٌر شإون المجتمع وخدمة اإلسبلم والمسلمٌن.

ونشاطها الكبٌر فً استقطاب فبات مختلفة من  اإلخوانومع توّسع القاعدة الشعبٌة لجماعة 

شرعت الجماعة فً االلتزام الجاد والعلنً  ،لوسطى منهالمجتمع المصري وخاّصة الطبقة ا

ٌّةبالقضاٌا  رافعًة عدداً من الشعارات التً تعد بتطبٌقها من  ،واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاس

 خبلل االلتزام باإلسبلم مرجعٌة ثابتة وؼاٌة أكٌدة.

 ،السٌاسً وبنى علٌها خطابه البّناوٌمكن أن نحصر مجموعة الثوابت التً وضعها حسن 

ٌّةالمسلمٌن توجهاتها فً قاعدتٌن أساسٌتٌن هما الدولة  اإلخوانواستلهمت من حركة   اإلسبلم

 اإلخوانوعنهما تفرعت مجموعة من األفكار مثلّت ركابز عمل  ،أوالً والعدالة االجتماعٌة ثانٌاً 

 :2فً ماٌلًنفسه فً رسابله ونوجزها  البّناوسابر اإلسبلمٌٌن فً العالم وهً التً ذكرها 

 . كاّفة نواحٌهاب وهو السبٌل النهابً للحٌاة اإلسبلم نظام شامل متكامل بذاته -

ما جاء به الوحً فً القرآن وحكمة الرسول فً  ،اإلسبلم قابم على مصدرٌه األساسٌن -

 الحدٌث.

 اإلسبلم قابل للتطبٌق فً كل زمان ومكان . -

اعتبر بموجبه أن  البّنادأ أساسً أعلنه حسن وكل هذه النقاط تتخذ بعدها العملً اإلجرابً مع مب

ٌة إلى إقامة هذا الركن على اإلخوانوعلٌه انطلقت الدعوة  ،"3"الحكومة ركن من أركان اإلسبلم

بوصفها  ،وتوسلّوا إلٌه من خبلل دعم الجمعٌات والتنظٌمات ،الوجه الذي ٌعتبرونه شرعٌاً 

ٌنوتشجٌع التعلٌم  ،حركة مقاومة وتبشٌر ٌنونشر الثقافة  ،ًالدِّ هذا فً المستوى الثقافً  ،ٌةالدِّ

ودعوا إلى المنهج اإلسبلمً  ،أّما فً المستوى السٌاسً فقد رفضوا الحزبٌة ،االجتماعً
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ٌّة إسبلمٌّ وهاجموا الحكومات المعتبرة إسبلمٌّ  ،الشمولً ٌنة ترى فً ة لصالح حكومة شرع  الدِّ

 .1حلوالً وأجوبة لكل مشاكل العصر

 

 البّنانهج الدعوة عند أوال8ً م 

مستخلصة من " أّنها البّناٌكرر  ،المسلمٌن اإلخوانت علٌه عقٌدة نفً الكبلم عن األساس الذي انب

. فالقرآن الكرٌم ٌشتمل على تعالٌم تنظٌم "2كتاب هللا وسنة رسوله وال تخرج عنهما قٌد أنملة

فهذا الظن  ،الروحٌة والعبادٌة شإون الناس فً الدنٌا واآلخرة وهً ال تقتصر فقط على الجوانب

ومصحؾ  ،وروحانٌة وعمل ،ودٌن ودولة ،ووطن وجنسٌة ،فاإلسبلم عقٌدة وعبادة" ،خاطا

 ."3وسٌؾ

ٌنوضع هللا فً  ،وعلى ذلك عادها. اإلسبلمً ما ٌلزم من أصول لحٌاة األمم ونهضتها وإس الدِّ

وحٌاة األسرة فً  ،رجبلً وامرأةأصّح القواعد وأنسب النظم وأدق القوانٌن لحٌاة الفرد " ففٌه

 ."4وحٌاة األمم فً نشوبها وقوتها وضعفها ،تكوٌنها وانحبللها

ٌّةفً تحمٌل النصوص  البّناوٌمضً  ٌّةفٌرى أن التحوالت  ،أكثر مما تحتمل اإلسبلم فً  السٌاس

فالعالمٌة والقومٌة واالشتراكٌة خاض اإلسبلم فٌها كلها. " ،الربع األول من هذا القرن

وما ٌمت بصلة  ،والصلة بٌن المنتج والمستهلك ،الرأسمالٌة والبلشفٌة والحرب وتوزٌع الثروةو

كل هذا نعتقد  ،وفبلسفة االجتماع ،قرٌبة أو بعٌدة على هذه البحوث التً تشؽل بال ساسة األمم

 ."5أن اإلسبلم خاض فً لبها

مظهر "محذراً من أن أي  ،لشرقه ٌرى فً قواعد اإلسبلم أصوالً لنهضة اأنّ  البّناالثابت لدى 

وٌصطدم بؤحكام القرآن فهو تجربة فاشلة. فخٌر   ،من مظاهر النهضة ٌتنافى مع قواعد اإلسبلم

 ."6لؤلمم التً ترٌد النهوض أن تسلك أقصر الطرق باتباعها أحكام اإلسبلم

ة إلى العود ،فً تطبٌق الشرٌعة فً عدة خطوات البّناٌتلخص المنهج العلمً الذي اقترحه 

 ارتسم فً أذهان. وثانٌة هذه الخطوات ما ،هما أولى الخطوات على الطرٌق ،اإلسبلم ودراسته

كلٌاً شامبلً ٌتعٌن أن ٌهمٌن على كل شإون الحٌاة.  " من اقتناعات بؤن لئلسبلم معنىً اإلخوان"

س إلى وإنما وضع القواعد الكلٌة وأرشد النا ،ؼٌر أنه لم ٌعرض التفاصٌل الجزبٌة الدنٌوٌة

اإلٌمان بؤن اإلسبلم أداة اإلصبلح  ،الطرٌقة العملٌة للسٌر فً حدودها. وثالثة هذه الخطوات

ال ٌدع صؽٌرة أو كبٌرة من شإون الحٌاة إال "االجتماعً فً سابر شإون الدنٌا. فاإلسبلم 

 ."7تناولها
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 "فمن  ،لهوهذا أمر مٌسور للمرء أن ٌفع ،الجهاد فً سبٌل اإلسبلم ،ورابعة هذه الخطوات

 ."1واجب المسلم الحق أن ٌجاهد فً سبٌل هذا اإلسبلم حتى ٌهمٌن على المجتمع كله

االنصراؾ إلى الممارسة بدل المجادلة والمناقشة مع النظرٌات األخرى  ،وخامسة هذه الخطوات

 موصٌاً أنصاره بالعمل ال الجدل. ،السابدة لدى األحزاب المصرٌة

وما دام األمر  ،اإلخوانتتماهى أؼراض اإلسبلم مع أؼراض  أن البّنابحسب  ،ومن الطبٌعً

فبل بّد من تصحٌح فهم المسلمٌن لدٌنهم  ،فالواجب ٌقضً بإحداث تؽٌٌر فً الحالة القابمة ،هكذا

ثم خدمة المجتمعات وتنقٌتها لمحاربة الجهل والمرض والفقر  "وتجدٌد أثر الكتاب فً نفوسهم 

 ."2لعام فً أٌة صورةوالرذٌلة وتشجٌع البر والنفع ا

ٌّةتسٌر الدعوة من ال ،وعلى سلّم هذا المنهج  ،والقصد محدد بوضوح قاطع ،إلى الممارسة نظر

وهذا ٌقتضً بالخروج عن  ،"3تقوم فً مصر دولة مسلمة تحتضن دعوة اإلسبلم "وهو أن 

لى أساس اإلسبلم أن نفكر تفكٌراً استقبللٌاً ٌعتمد ع" الفكرة التقلٌدٌة الحاضنة لنظرٌات الؽرب و

 ."4الحنٌؾ

فالمنهج اإلسبلمً ٌؤتً فً مواجهة  ،تتمثل لدٌه بعملٌة المواجهة البّنااإلشكالٌة المنهجٌة لدى 

النهضة "المنهج المستورد. فهو ٌطمح إلى إبعاد منهج  ،ولنقل اصطبلحاً  ،المنهج الؽربً

ب صحته فً الشرق. ألّن ما صّح فً الؽرب ال تتوج ،عن الشرق ومصر جزء منه "الؽربٌة

 فؤي نهضة تصطدم بؤحكام القرآن هً فاسدة بالضرورة. 

ومع ذلك فإن أّي  ،فالقرآن خاض فً لّب مسابل القومٌة واالشتراكٌة والرأسمالٌة وما عداها

تفتقر إلى  ،فهً تجربة فاسدة ،والرأسمالٌة واالشتراكٌةنهضة شرقٌة تبنى على قواعد القومٌة 

ٌنالشرعٌة  ٌنخارجة حكماً على روح الشرع وتعالٌم و ،ٌةالدِّ أي هً ممهورة بطابع  ،الحنٌؾ الدِّ

 .  5الكفر

 ،أن أحكامه تؤتً على شكل مصادرات و مسلمات البّناالسمة العامة لمنهج  ٌرى حسٌن سعد أنّ 

إلى أي دلٌل تستند إلٌه. والمنطلق واضح تمام الوضوح : هو القرآن  ،فهً ال تحتاج فً نظره

فهً مقبولة عن  ،ي أصول اإلسبلم . وهذه ال تبعث على البحث عن مسوؼات منطقٌةأ ،والسنة

طرٌق التقلٌد. والتقلٌد هو مرتكز العقل فً مرحلة استخراج الموقؾ الشرعً من القضاٌا 

السٌطرة على الجزبً المتحول  ،بتطبٌق ما هو كلً على ما هو جزبً . بمعنى آخر ،المثارة

المطلق. فالقبلً ٌحدده البعدي. فؤصول اإلسبلم ببعدٌها  ،الثابت ،كلًّبإعادته إلى ال ،المتؽٌر

والبعدي المعاش فً زمان سبق وانقضى هً علّة استخراج األحكام والمواقؾ  ،القبلً اإللهً

 .6لجملة ما هو ناشا أو سٌنشؤ
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عن  تلقاةة المشدٌد االقتناع بالطرٌق الذي ٌدعو إلى السٌر علٌه فالعقٌد البّناٌبدو أن  ،وببل مراء

حاضراً ومستقببلً. فقد  األّمةهً المنهج األصح واألسلم لبناء  ؤّنهاٌتعٌن التسلٌم ب ،طرٌق التقلٌد

بعث برسالة مشتركة إلى الملك فاروق األول وربٌس حكومته مصطفى النحاس باشا جاء فٌها: 

 ،تهنٌّ دوحضارته وم فإنكم سترون أمامكم طرٌقٌن: فؤما األول فطرٌق اإلسبلم وأصوله وقواعده"

وأما الثانً فطرٌق الؽرب ومظاهر حٌاته ونظمها ومناهجها . وعقٌدتنا أن الطرٌق األول طرٌق 

الحاضرة  األّمةاإلسبلم وقواعده وأصوله هو الطرٌق الوحٌد الذي ٌجب أن ٌشكل وأن توجه إلٌه 

 .1والمستقبلٌة

ى قواعد مقررة اً فً النظرة إلٌه علٌضحً كل شؤن من شإون الحٌاة محكوم ،ووفقاً لهذا المنهج

 وثابتة فً اإلسبلم

وعلى األخص  اوإنما لقطع الطرٌق علٌه ،نقٌضاً لسابر الدعوات وحسب البّناوال تبدو دعوة 

فالشٌوعٌة جادة فً فرض تعالٌمها على أبناء هذا المجتمع "دعوتا الشٌوعٌة والدٌمقراطٌة. 

 ."2من جانبها أن تقاوم هذا التٌار والدٌمقراطٌة االستعمارٌة الهزٌلة تحاول

فبل  ،وبالتالً ،والهً موضع اختٌار ،فً تقرٌر بدٌهة ال تقبل الجدل البّناوإزاء هذا ٌستقٌم منهج 

فنحن فً الحقٌقة لسنا "حرٌة فً أن ٌتبنى المصرٌون اإلسبلم وتعالٌمه لمعالجة مشكبلتهم 

منا بهذا اإلسبلم الحنٌؾ دٌناً ودولة. واعتبرنا فإننا جمٌعاً آ ،مخٌرٌن ولسنا أحراراً فً االختٌار

 ."3بل هً زعٌمة دول اإلسبلم ،مصر دولة إسبلمٌة

 البّناثانٌا8ً مفهوم الدولة عند 

لم ٌنطلق من مفهوم محدد  لكّنهفً خطاباته ورسابله ومحاضراته عبارة )الدولة(.  البّنااستخدم 

ٌّةالدولة  "لهذه العبارة. فتحت عنوان   :البّناكتب  "األولى اإلسبلم

ٌّةعلى قواعد هذا النظام االجتماعً القرآنً الفاضل قامت الدولة  " األولى تإمن به  اإلسبلم

فالدولة تعنً النظام االجتماعً الذي  ،تطبقه تطبٌقاً دقٌقاً وتنشره فً العالمٌن ،إٌماناً عمٌقاً 

أي وحدة التعالٌم فً  ،لؤلمة ةالسٌاسٌّ تحرسه سلطة سٌاسٌة. والخبلفة هً الوحدة االجتماعٌة و

 . 4ظل الخبلفة

أن ٌنسؾ النظام السٌاسً القابم فً الوقت الراهن والبحث عن صٌػ أخرى تنتمً  البّناال ٌحاول 

إلى الماضً ولكن ٌحاول أن ٌعٌد تشكٌل ما هو قابم بالشكل الذي ٌتوافق وٌتواءم مع ما ٌراه 

ٌجب أن تستمد  "وٌعتبر أن  ،وجود دستور للببلدفً  البّنافبل مشكلة لدى  .صحٌحاً إسبلمٌاً 

التً تقول فً أول مادة من مواد  األّمةوأن  ،الدولة مواد دستورها العام من أحكام القرآن الكرٌم

وكل  ،ٌجب أن تضع بقٌة المواد على أساس هذه القاعدة ،دستورها إن دٌنها الرسمً اإلسبلم
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ه ٌجب أن تحذؾ حتى ال ٌظهر التناقض فً القانون مادة ال ٌسٌؽها اإلسبلم وال تجٌزها أحكام

 . "1األساسً للدولة

وتبٌان مرتكزاته. حتى  ،استخبلص دعابم النظام السٌاسً اإلسبلمً ،كما ٌعتقد ،البّنامن واجب 

ٌّةوٌتركهم عٌاالً على النظم  ،ال ٌكون الجهل عامبلً ٌنؤى بالناس عن دٌنهم والدستورٌة  السٌاس

ومعروفة رة تنهض على قواعد مقرّ  وهً إذاً  ،إذاً الحكومة أصل فً اإلسبلم ،اأوروبالوافدة من 

 . "2رادتهاواحترام إ األّمةلٌة الحاكم ووحدة مسإو" ،ترتكز على دعابم ثبلثة

س بالدستور المصري والنظام النٌابً المكرّ  ،المقارنة بٌن نظام الحكم فً اإلسبلم البّناٌقٌم 

ابت "أي مبادئ فقاس على الث ،خرج عن روح تفكٌره األصولً. ولم ٌ أوروباالمنقول من 

 لٌنظر إلى أي مدى ٌنطبق على اإلسبلم. ،"األوروبًأي النظام النٌابً "المتؽٌر  اإلسبلم"

 فً سٌاق منهج المقارنة بٌن نظام الحكم فً اإلسبلم والنظام النٌابً الؽربً ٌمكن أن نبلحظ

واحترام  األّمةووحدة  ،إلسبلمً هً مسإولٌة الحاكمكان ٌرى بؤن ركابز الحكم ا البّناأن 

وسلطة  ،ٌقوم على مسإولٌة الحاكم) ،والنظام النٌابً بحسب علماء الفقه الدستوري ،إرادتها

 .(واحترام إرادتها ،األّمة

فمن وجهة نظره ٌإدي ذلك إلى  ،ومبدأ الحزبٌة فً النظام النٌابً الذي كان ٌرفضه رفضاً قاطعاً 

لٌس فً قواعد هذا النظام إلى نتٌجة مفادها " البّناوٌصل  ،وعابقاً أمام وحدتها  ّمةاألانقسام 

وهو بهذا االعتبار لٌس بعٌداً  ،النٌابً ما ٌتنافى مع القواعد التً وضعها اإلسبلم لنظام الحكم

  "3عن النظام اإلسبلمً وال ؼرٌباً عنه

وٌتلخص موقؾ اإلسبلم كما  ،مثٌل الشعبًعند مسؤلة الت البّناوفً سٌاق منهج المقارنة ٌتوقؾ 

 :ٌعرضه هو على هذا النحو

 كلهم فً كل شؤن. األّمةلم ٌشترط اإلسبلم أخذ رأي أفراد  -1

وهم الفقهاء والمجتهدون وأهل الخبرة فً  ،اكتفى باألحوال العادٌة بؤهل الحل والعقد -2

 وزعماء البٌوت وشٌوخ القبابل ورإساء المجموعات ،الشإون العامة

اإلسبلم "نظام النٌابً الحدٌث رتب طرٌقة الوصول إلى أهل الحل والعقد والنتٌجة أن ال -3

 ."4ال ٌؤبى هذا التنظٌم مادام ٌإدي إلى اختٌار أهل الحل والعقد

 ثالثا8ً إشكالٌة إحٌاء الخالفة

ٌّةً لؤلخوة ٌفترض سٌاق التصور البنّ  وبصرؾ  ،وبناء المواطنٌة على أساس اإلسبلم ،اإلسبلم

التً وجدت تعبٌرها التارٌخً فً  ،إقامة سلطة اإلسبلم ،ظر عن العرق واللون وخبلفهماالن

 نظام الخبلفة.
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وحدة داخلٌة. فالخبلفة أصل فً اإلسبلم استناداً  البّناوبهذا المعنى ٌكتسب المنطق األصولً عند 

حاضر. وهنا وما كان فً الماضً ٌتعٌن أن ٌكون فً ال ،إلى األحادٌث التً توجب نصب اإلمام

ٌكمن اإلشكال: فالخبلفة سقطت فً المرة األولى مع سقوط بؽداد عاصمة الخبلفة العباسٌة عام 

فهل الظروؾ التً فرضت  ،م1924وأُلؽٌت فً المرة الثانٌة مع كمال أتاتورك عام  ،م1258

ٌدة فً مازالت قادرة على إنتاج خبلفة جد ،ثم أحٌاإها إلى إلؽابها ،قٌام الخبلفة حتى سقوطها

 ل الدولة اإلقلٌمٌة وانتقال مركز الزعامة فً العالم إلى دول كبرى خارج دابرة اإلسبلم.ظل تشكّ 

من واجب المسلمٌن التفكٌر بؤمر خبلفتهم. وٌقترح  وٌرى أنّ  ،بؤن الخبلفة ألؽٌت البّناٌسلّم 

ماعً واقتصادي تعاون تام ثقافً واجتجموعة من الخطوات: أولهما قٌام "إلعادة سلطة الخلٌفة م

ٌّةبٌن الشعوب  ٌلً ذلك تكوٌن األحبلؾ والمعاهدات وعقد المجامع والمإتمرات  ،كلها اإلسبلم

ٌّةبٌن هذه الببلد ...ثم ٌلً ذلك تكوٌن عصبة األمم  حتى إذا تم ذلك للمسلمٌن نتج عنه  ،اإلسبلم

 "1االجتماع على اإلمام الذي هو واسطة العقد ومجتمع الشمل

كبلمه عن خطوات معٌنة من  أنّ  الباحث ٌدرك تعذر إحٌاء الخبلفة وبرأي لبّنااوالواضح أن 

أجل تحقٌق هذا الحلم هو عبارة عن كبلم شعبوي عاطفً ٌحاول من خبلله عدم االستؽناء عن 

الحدٌث عن نظام  من المسلمٌن فهو ال ٌمكنه اً عرٌض اً مفاهٌم إسبلمٌة ٌجذب من خبلله جمهور

 .مؽاٌر أو قطري قومً

 رابعا8ً إشكالٌة المقارنة بٌن الحكم فً اإلسالم ومبادئ الحكم الدستوري النٌابً.

مصدره  ،ٌنتهً إلى هللا ،فنحن أمام تصورٌن األول إسبلمً ،المسؤلة كما هً ،نطرح هنا 

فهل ٌتطابق هذان التصوران  ،مصدره وعلّة نشؤته ،ٌنتهً إلى العقل ،والثانً وضعً ،وعلّته

 .حقاً؟

فلكل من التصورٌن االسبلمً والدستوري  ،مقاربته على مستوى الشكل أوالً  االبنّ ٌقٌم  -

وال مانع من  ،واحترام إرادتها فً اإلسبلم األّمةووحدة  ،دعابم ثبلثة: مسإولٌة الحاكم

ٌّن شكبلً األوروبًوحدتها فً الدستور  ال تعنً احترام إرادة  األّمةفسلطة  ،. فااللتباس ب

 ،منبع الحكم هو فً الشعب"أّن  األّمةٌعنون بسلطة  األوروبًالدستور  . ذلك أن فقهاءاألّمة

مصدر السلطات  األّمةف ،وبالتالً ،"2الّسلطةأي مجموع التجمع البشري الذي علٌه تمارس 

 وهل هم مصدر التشرٌع؟ ،فً اإلسبلم لمجموع السكان الّسلطةوالقانون. فهل 

 بل إنّ  ،لٌكون األّمةإلى وحدة  البّناة بنظرة تلك المتصل ،تبدو مسؤلة ؼامضة تمام الؽموض -

الواحدة لٌكون  األّمةوالدستور ثانٌاً. فنظام الحكم ٌنبثق عن  ،أوالً  األّمةة دستوراً. فلكل أمّ 

 والعكس لٌس صحٌحاً. ،نظام حكم واحد

. فكٌؾ تبرز التباسات تظل معلّقة وتفتقر دوماً إلى إجابات قاطعة ،األّمةوفً مسؤلة احترام إرادة 

ما دام هذا النظام ٌعتمد على مبدأ فصل  ،األّمةٌحترم الحاكم فً النظام الدستوري إرادة 

 اً مكتوباً ملزماً للحاكم سواء كان ربٌسا أم حكومة؟أي أّن ثّمة نصّ  ،السلطات وتحدٌد الصبلحٌات
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2
ٌّة، ترجمة علً مقلد ، )بٌروت: األهلٌة للنشر والتوزٌع، -  ، 2، ط2مج أندرٌه هورٌو، القانون الدستوري والمإسسات السٌاس

 .117(، ص1977
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تتمثل وبمن  ،األّمةر عن احترام إرادة ألن تعبّ  ،وهل تكفً المشورة ؼٌر الملزمة أصبلً  -

 والفقهاء؟ ،أم الشٌوخ ،أم مجالس القبابل ((بؤهل العقد والحل))هل  ،أو الجماعة األّمة

والتجربة تدل  ،األّمةمتساببلً كٌؾ تكون الحزبٌة نقطة اعتراض على وحدة  ،زد على ذلك -

الواحدة تعٌش فً كنؾ أحزاب تعّبر عن التطلعات  األّمةعلى أن المجتمع الواحد و

فبل ممارسة  ،وبالتالً ،لجماعات المتباٌنة المصالح واألفكار واالتجاهاتواألهداؾ لدى ا

 سٌاسٌة فً المجتمع السٌاسً المعاصر خارج إطار الفكرة الحزبٌة.

ٌنمشبع بالعلوم  ،البّنالم ٌكن من الٌسٌر على مفكر من طراز حسن  ٌّةوالثقافة  ،ٌةالدِّ  اإلسبلم

ة والشرٌعة أحكاماً وتصورات تجٌب على أسبلة أن ٌستنبط من علوم الملّ  ،على شتى ضروبها

وتكّونت عقابد  ،طفت على السطح فٌه أوضاع اجتماعٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة ،ملحة فً عصر

ودافعت على مشروعٌتها بؤسلحة  والوجدانٌاتوأفكار وأٌدٌولوجٌات تنافست على كسب العقول 

 العلم المتوفرة.

 ،فراح ٌدعو إلى العودة إلى ٌنابٌعه األولى ،ارج الساحةعّز على هذا المفكر أن ٌبقى اإلسبلم خ

من أمثال رفاعة رافع  ،متخطٌاً المفكرٌن المسلمٌن الذٌن حاولوا التوفٌق بٌن اإلسبلم والعصر

 الطهطاوي واإلمام محمد عبده ومحمد رشٌد رضا.

لقضاٌا مصر. وأّن أراد أن ٌساجل العقابد القابمة لٌنتهً إلى أّن اإلسبلم الحل األصلح واألمثل 

 ال حّل سواه.

تها المطلقة ٌّ فجاءت دعوته مثقلة بالصعوبات الفكرٌة الناشبة أصبل عن ثبات األصول وٌقٌن

فً ثقافة العصر وعلومه لدى  والنقص الظاهر ،وتؽٌٌر األحوال واألوضاع ،باعتبارها علم هللا

 المسلمٌن. اإلخوانحركة  مإسس

ٌّة البّناة وأصولٌّ  نظرت إلى الحاضر والمستقبل من الماضً. وبقدر ما  ،ارتدادٌة ،هً دعوة ثور

ٌنابتعدت عن المإسسة   ،اقتربت من العقل الوضعً؛ فتارًة سلّمت بؤحكامه ،ٌة الرسمٌةالدِّ

 وطوراً ؼالبته ممانعًة ومعاندة.

تحتفظ بسمات عامة تشترك فٌها مع سابر األصولٌات مصدراً  البّناومع أّن األصولٌة عند 

ٌنلجهة تؤوٌل النصوص  ،تتفرد بخصابص تمٌز أي فكر بعدي ؤّنهاف ،هجاً وتصوراً قبلٌاً ومن ٌة الدِّ

 وتفصٌلها على قٌاس مجتمعه وعصره. 

ٌّةالحلول لجمٌع المسابل واإلشكالٌات والمسابل  البّنا ٌرى وال  ،موجودة داخل اإلسبلم السٌاس

 ،عدم اعتراضه على النظام النٌابً  حاجة لنا بؤن نتبع أي نظام فكري ؼربً على الرؼم من

 ولكن ٌجب الباسه لبوساً دٌنٌاً. 

ة إرادتها واستشارتها مصدر السلطات على الرؼم من أهمٌّ  األّمة البّنارى ، ال ٌمن ناحٌة أخرى

وكما أنه ٌعانً كثٌراً من الصعوبات لٌوسع مفهوم  ،ولكن هناك مصدراً أسمى هو القرآن

هومٌن ألن مقدمات المف ،ٌفشل لكّنهو ،به إلى معنى الدٌمقراطٌةالشورى بالشكل الذي ٌصل 

 وٌنابٌعها متباٌنة. ،مختلفة
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وهً  ،السبٌل للدعوة إلى إقامة حكومة إسبلمٌة وطرح المقوالت األساسٌة للحكم البّنالقد هٌؤ  

ٌناعتبار الدولة أصبلً من أصول  العامة  وقرر المبادئ ،والسٌاسة مبحثاً من مباحث اإلسبلم الدِّ

ٌّةللحكومة  لم ٌقترح شكبلً  لكّنه ،احترام إرادته( ،األّمةوحدة  ،وهً )مسإولٌة الحاكم اإلسبلم

ٌّةواضحاً للحكومة  ٌّة وخاّصة رشٌد رضا اإلسبلم حٌث اعتبر  ،كما كان الشؤن مع رواد السلف

ٌّةالخبلفة أو اإلمامة الشكل األمثل والنهابً للحكومة   .اإلسبلم

 ،فإّن معظم أفكاره تدور حول موضوع واحد هو إقامة دولة بدٌلة عن النظام القابم االبنّ أّما حسن 

ٌّر أوضاع الناس وتشرؾ على شإون  ٌنتس والدنٌا وتكون الرٌاسة فٌها لئلمام أو "المرشد  الدِّ

ٌّةٌقول متحدثاً عن الدولة  ،العام" وشارح السّنة  ،" "أّما اإلمام فهو معلمها ومرشدهااإلسبلم

" وهو مفهوم 1ومجّسد للسلطة فٌها. ،كتاب والداعً إلى هللا والكلمة الطٌبة والعمل الصالحوال

ٌنٌشً بالجمع بٌن السلطتٌن  ٌّةٌة والدِّ  .السٌاس

المسلمٌن  اإلخوانبمثابة اإلطار الكبٌر الذي ٌحّدد الفضاء العام لحركة  البّنالقد كان عمل حسن  

ٌّاً  ٌّةورإٌة واضحة محّددة للدولة  ،دقٌقاً من دون أن ٌقدم برنامجاً تفصٌل فما كان ٌشؽله  اإلسبلم

هو إقامة قانون هللا وتطبٌق الشرٌعة من دون ان ٌدفع بالحركة إلى االجتهاد فً استنباط "أشكال 

ٌُفلت منها... فً  ٌّة جدٌدة األمر الذي ٌحكم علٌها بؤاّل تكون أكثر من واجهة لمنطق سٌاسً  سٌاس

جتماعٌة الجدٌدة واألنظمة القابمة مستعّدة على الدوام لتؽٌٌر خطاب الفبات اال حٌن أنّ 

 ."2المشروعٌة التً تستند إلٌها

ٌّة واضحة المعالم.  البّناوٌقودنا هذا إلى القول بؤّن مواقؾ حسن  لم تكن تصدر عن رإٌة سٌاس

ٌّةوأٌضاً ٌقودنا إلى نتٌجة أساسٌة هً أّن الدعوة إلى إقامة الحكومة   تمتلك برنامجاً ال اإلسبلم

راً واضحاً لشكل الحكم وإنما هً تستلهم النموذج السٌاسً لحكم الرسول سٌاسٌاً وال تصوّ 

بؽض النظر عن  ،والخلفاء الراشدٌن وتعتبره أنموذجاً مثالٌاً ٌجب ان ٌحتذى وٌبعث من جدٌد

ٌّة بٌن حكم فترة الرسول أو الحكم الراشدي واللحظة المعاصرة. وهً أٌضاً  الفوارق التارٌخ

تسعى إلى تطبٌق أنموذج فً الحكم وضعه المتكلمون والفقهاء القدامى فً  األّنهدعوة تقلٌدٌة 

 نطاق تؽلب علٌه القداسة على مجتمع لم تعد له نفس المٌزات.

مشروعه على الوجه التفصٌلً األكمل فكان مرٌدوه وتبلمٌذه من بعده هم  البّنالم ٌكمل حسن 

 ،ومواصلة عملٌة التعببة والتجٌٌش ،ًاإلخوانقهم مهمة تطوٌر الخطاب الذٌن أخذوا على عات

وهم عبد القادر عودة  ،ً اإلسبلمًاإلخوانر المجتمع وقلب بناه ونظمه وفق المشروع ٌلتؽٌ

 ،البّناالذٌن سعوا جمٌعاً لمواصلة عمل حسن  ،ومحمد طه بدوي قُطبومحمد الؽزالً وسٌد 

ولبن كان تعٌٌن الهضٌبً مرشداً عاماً  ،اإلخوانصلب حركة  وسد الفراغ الذي خلّفه موته فً

ٌّة الهضٌبً ،على رأس الحركة خلفاً للبّنا وضعؾ نفوذه الفكري والسٌاسً داخل  ،فإّن وسط

هذا الفراغ  هو القادر على ملء قُطبلك كان سٌد لذ ، البّناالحركة لم ٌمؤل الفراغ الذي خلّفه 

-1954تً كتب معظمها فً السجن حٌن اعتقل بٌن سنتً ٌدٌولوجً من خبلل مإلفاته الاأل

 .م1964

 
                                                           

1
 9مجموعة أحادٌث الجمعة"، مجموعة رسابل اإلمام الشهٌد، مرجع سابق، صحسن البّنا ، " -

2
 23(.ص1994، 1أولٌفٌه روا، تجربة اإلسبلم السٌاسً، ترجمة نصٌر مرّوة، )بٌروت: دار الساقً، ط -
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 صة الفصل خال

ٌّة اتجهت نحو اقتباس ونقل ٌخلص الباحث إلى أّنه_  كان فكر الحركة االصبلحٌة محاولة توفٌق

ٌّة للحضارة الؽربٌة أو حتى المإسسات ونظم اإلدارة والحكم مع استب عاد األفكار النتاجات الماد

 .ً ارتكز علٌها هذا التطور الماديات التوالقٌم والفلسف

ٌّةلم ترق المقالة النهضوٌة إلى حد بلورة _ مع ذلك  ،أو رإٌة  متكاملة فً مسؤلة الدولة نظر

ٌّةفهً كانت بمقاٌٌس عصرها وظروفها الفكرٌة ثورة فً وعً المسؤلة  فً الببلد  السٌاس

 العربٌة.

ٌنإّن تمسك جمال _ ٌّةورشٌد رضا بالخبلفة األفؽانً ومحمد عبده  الدِّ من  اً لم ٌكن نوع اإلسبلم

وكانت خالٌة من أي  ،التً لم ٌبَق منها ؼٌر الؽبلؾ الشكلً ،المحافظة على فضابل هذه الخبلفة

بمعنى  ،تربط جمٌع المسلمٌن بعضهم ببعض مضمون باستثناء ما كانت تولّده من رابطة معنوٌة

لذلك كان  ،على الذات فً مقابل اآلخر الؽربًآخر كانت هذه الخبلفة هً نوع من المحافظة 

 الحدٌث دابماً عن ضرورة تجدٌد هذه الخبلفة وبعثها من جدٌد على أسس مختلفة.

وكان فً  ،ولد كبدٌل لؽٌاب الخبلفة من جهة البّناّن المشروع اإلسبلمً لدى إٌمكن القول _

أن ٌختزل اإلسبلم فً القضاٌا مواجهة الفكر العلمانً السابد فً تلك الفترة والذي كان ٌرٌد 

ٌّة ٌّة والتعّبد   ،العقابد
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ٌّة8 المرجعٌة الفكرٌة واألسس ال الفصل الثان8ً ٌّةالتً تستند إلٌها  نظر ةال نظر ٌّ  .حاكم

ٌّة والدولة عند المودودي 8األول المبحث ٌّة والحاكم    . فقه الجاهل

 .المطلب األول8 مفاهٌم المودودي

 .نً الوحدانٌة واالستخالفالمطلب الثا

ٌّةالمنهج الفكري واألسس ال 8 ثانًالمبحث ال  .قُطبلدى سٌد  نظر

 عند سٌد قُطب.والتجربة الفطرة  تًنظرٌّ المطلب األول8 

 الستٌحاء اإلسالم عندما ٌبعث المجتمع اإلسالمً من جدٌد. قُطبتصورات  8الثانًالمطلب 

ٌّةالمبحث الثالث8  ٌّةال نظر  .قُطبسٌد  فً فكر حاكم

 .قُطبعند  األّمةالمطلب األول8 مفهوم 

 .المطلب الثان8ً مفهوم الدولة

ٌّة المطلب الثالث8 إشكالٌة  ٌّةالنظر  .ونتائجها فً الدولة ونظام الحكم حاكم
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ٌّة8 المرجعٌة الفكرٌة واألسس ال الفصل الثان8ً ٌّةالتً تستند إلٌها  نظر ةال نظر ٌّ  .حاكم

ٌّةالدولة فكرة  شهدت فً ثبلثٌنات القرن العشرٌن تحوٌراً  البّناالتً بدأت مع حسن  اإلسبلم

لتعٌش منعطفاً حاسماً فً مضمونها  ،قُطبمع سٌد  ،جوهرٌاً منذ النصؾ الثانً من الخمسٌنٌات

ٌّةوآلٌاتها ال ٌنانتهى بها إلى الصٌرورة اسماً مستعاراً لِـ "الدولة  نظر ٌة" أو "الدولة الدِّ

وتبلمذته جهداً لدحضها  البّناوأنفق  ،العصور الوسطى أوروباقراطٌة": التً عرفتها الثٌو

ٌّةوتمٌٌز "الدولة  ٌٌن إلى مؽادرة منطقة قُطب" عنها. ومهما قٌل الٌوم عن جنوح الاإلسبلم

ٌّةالموضوعات ال ٌّةفً "الدولة  البّنالحسن  نظر لتؤسٌس منطقة قول جدٌدة فً  ،"اإلسبلم

ٌجد  ،قُطبمثل سٌد  ،البّناالذي ال ٌداخلنا شك فٌه أّن تراث المنشقٌن عن فكرة  فإنّ  ،الموضوع

 فً ذلك الفكر بعض "جراثٌمه" ومقدماته التً هٌؤت له شروط  الكٌنونة .

ٌنأن فكرة الدولة  –بالضرورة  –لٌس معنى ذلك  ٌّةٌة خرجت من رحم فكرة الدولة الدِّ  ،اإلسبلم

ٌّةصد أن بعض أساسات فكرة الدولة بل الق ،امتداد لها أّنهاأو  كانت مبلبمة  البّناعند  اإلسبلم

ٌّةولعّل من أهم األساسات ال ،تماماً للبناء علٌها ٌّةالتً قامت موضوعة " الدولة  نظر  ،"اإلسبلم

فكرة:  ،ها منظومتهم السٌاسة الثٌوقراطٌةٌواستمرَّ الّصحوٌون الُمؽالون ٌإسسون عل ،البّناعند 

 ودولة". "اإلسبلم دٌن

 -المسلمٌن" اإلخوانلدى مإسس حركة " –ومن المإكد أّن صٌؽة "اإلسبلم دٌن ودولة" َعَنت 

ٌنفكرة جدٌدة للرّد على دعاة الفصل بٌن   ،والدولة من العلمانٌٌن العرب و المسلمٌن الدِّ

ٌّةالمتؤثرٌن بالمنظومة  ة ) وفً المدافعٌن عن صٌؽة الدولة الوطنٌ ،اللٌبرالٌة الحدٌثة السٌاس

ازق(؛ مثلما عنت دفاعاً عن مرجعٌة  جملتهم فقهاء من أبرزهم الشٌخ األزهري علً عبد الرَّ

ٌّةالشرٌعة  وضّد مرجعٌة القوانٌن الوضعٌة  ،فً النظام السٌاسً والقانونً للدولة اإلسبلم

لم  ،هوتبلمذته بعد ،البّنا. ؼٌر أّن حسن األوروبٌةالمستقاة من الدساتٌر ومدونات القوانٌن 

ٌضعوا موضوعة "اإلسبلم دٌن ودولة" حاجزاً أمامهم ٌمنعهم من االنخراط اإلٌجابً والواقعً 

ٌّةفً الحٌاة  أو من التعاطً اإلٌجابً مع مكتسبات الدولة الحدٌثة: فقد اعترفوا  ،السٌاس

ٌّةوآمنو بالواقعٌة  ،بالدستور  ،ارسةوالتزموا العمل بذلك فً المم ،والتدرج فً المطالب السٌاس

ٌّةكما حرصوا على دخول اللعبة  ٌّةونّظروا لها وللمنافسة  ،البرلمانٌة السٌاس  ،السلمٌة السٌاس

 فً القول إّنهم ٌتطلعون إلى إقامة دولة إسبلمٌة. –فً كل ذلك  –ولم ٌترددوا 

ٌّةإّن سقوط فكرة الدولة   ستٌناتخمسٌنات والنصؾ األول من فً النصؾ الثانً من  ،اإلسبلم

ٌّةالوصعود فكرة الدولة الثٌوقراطٌة: دولة  ،الماضً القرن  -و قُطبالتً نّظر لها سٌد  حاكم

ٌّةكان بمعنى ما من نتابج تلك الصٌؽة "ال ،أبو األعلى المودودي -قبله ٌّة:  –" نظر الشعار

الصٌؽة التً تنطوي على قدر كبٌر من االلتباس مرّده إلى عجز القابلٌن  ،"اإلسبلم دٌن ودولة"

  ً.سللنظام السٌا ،منسجم ومتكامل ،عن بناء تصور حقٌقًبها 

ٌّةالشهد مفهوم  ٌّةرواجاً فً الكتابات    حاكم ٌّة السٌاس ستخدم بشكل المعاصرة. وقد اُ  اإلسبلم

مكثؾ وُحّمل أبعاداً سٌاسٌة وعقابدٌة ذات مدلوالت عمٌقة تركت آثراً هاماً على قطاعات 

ٌّةالواسعة من الشباب. لقد دخل مفهوم  فً االستخدام السٌاسً والفكري من قبل أحزاب   حاكم

 وهو أصبح ٌشّكل أحد المنطلقات التؤسٌسٌة فً هذا الخطاب. ،وحركات إسبلمٌة مختلفة
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ٌّةوٌمكن القول إنَّ رواج مفهوم "  ٌُعتبر من الصٌاؼات السهلة والخطرة  حاكم هللا" ٌعود إلى أنه 

له الحل بكلمتٌن " ال  اطب الفطرة فً المإمن وٌلخصٌخ ،بسٌط ألّنهفً الوقت ذاته. فهو سهل 

ٌفتح الباب الستخدام اسم هللا  ،ته المطلقةومعٌارٌّ  ،بتعمٌمه الشدٌد ألّنههلل" . وهو خطٌر حكم إالّ 

 وسلطانه بشكل تعسفً واعتباطً.

ٌّةت هذه القُطبوقد است وهً اقتصرت فً ؼالبها على  ،مجموعة من الدراسات واألبحاث نظر

ٌّةربة جوانبها مقا هذه الظاهرة على  تستنبطهاوأؼفلت الجوانب المعرفٌة الخاّصة التً  ،السٌاس

 صعٌد الخطاب الذي تقدمه وعبلقته بالواقع الراهن.

ٌّةٌرصد الباحث تطّور هذه ال منذ تكونها البسٌط إلى مرجلة إنشاء "المفهوم" الذي تّم شحنه  ،نظر

 ٌسّهل عملٌة التوظٌؾ والتسوٌق السٌاسً والفكري بدالالت إضافٌة تؽذي مضموناً جدٌداً 

ٌُبنى علٌها الخطاب ألي  ،وإذا كان ألي منظومة فكرٌة مفتاح أو أكثر ٌتمثل بمفاهٌم ارتكازٌة 

ٌّةفإّن هذه ال ،جماعة تتكشؾ أبعاد الخطاب وخلفٌاته  ،بقدر ما تتعرض للمناقشة والتحلٌل ،نظر

 واستهدافاته المستقبلٌة.

ٌّةاللفصل تحلٌل منظومة األفكار والتصورات التً ٌقوم علٌها مفهوم ٌستهدؾ هذا ا وعملٌة  حاكم

ٌّةالتحلٌل هذه ال تتم بمعزل عن البٌبة  والمناخ الفكري العام الذي طرحت فٌه هذه  السٌاس

 وهو سجال لم ٌنقطع مداه حتى اآلن.  ،المفاهٌم والذي أنتج سجاالً متنوع المصادر

ٌّة والدولةفقه الج 8األولالمبحث  ٌّة والحاكم  ..  عند المودودي اهل

ٌّة  ٌّة والوحدان ٌّة والجاهل ٌّة التً ٌنطلق منها سٌد قُطب وخاّصة مفاهٌم الحاكم ٌّة الفكر إّن المرجع

ٌّاً إلى مفكر إسبلمً ٌدعى "أبو األعلى المودودي"  تعقب  لذلك البّد منواالستخبلؾ تعود تارٌخ

ٌّة والفكرٌة التً ساهمت فً طرحها. هذه المفاهٌم لدٌه والبٌبة السٌ  اس

ٌّة التً عاشها المودودي على فهمه لئلسبلم وأعطت هذا الفهم أبعاداً  لقد أثرت البٌبة السٌاس

خاّصة تتعلق بطبٌعة الساحة الهندٌة والصراعات التً كانت تدور فٌها . فقد كان ٌرى أّن عّدة 

، وثانٌها مواجهة قهر األؼلبٌة الهندوسٌة تحدٌات تواجه المسلمٌن، أولها مواجهة االستعمار

 وحمبلت التؽرٌب وتذوٌب الهوٌة والشخصٌة اإلنسانٌة فً الهند.

فً هذا المناخ ناضل المودودي من أجل "االنفصال" عن الهند وإقامة دولة اإلسبلم، وكانت 

ٌمقراطٌة، هذه الشعارات التً ترفعها األؼلبٌة الهندوسٌة فً الهند: السٌادة لؤلمة، والدولة الد

ٌّة إلى جالٌات مقهورة ومؽلوبة وفق  الشعارات إذا ما طبقت فسوؾ تحّول األقلٌات اإلسبلم

ٌّة هلل" بكثافة من  ٌّة الجدٌدة" و"الحاكم المودودي، فً ظل هذا المناخ بدأ استخدام مفهوم "الجاهل

 قبل المودودي.

ٌّة" عام  أمٌراً لها، لٌخوض من  م وأصبح1941أسس المودودي حركة "الجماعة اإلسبلم

خبللها معاركه التً لم تنته باستقبلل الباكستان، حٌث خاض صراعاً على الّسلطة، فكانت 

النتٌجة أن ُسجن أكثر من مّرة، واستمر على طروحاته إلى أن تراجع عن بعضها قبل وفاته 

 عن ستٌن سنة.
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 .المطلب األول8 مفاهٌم المودودي

ة .  ٌّ  أوال8ً مفهوم الجاهل

ٌّة" للتعبٌر عن إدانته ألنماط العٌش التً ال تتطابق ٌو ّظؾ أبو األعلى المودودي مفهوم "الجاهل

ٌّة على حٌاة  ٌّة، وٌتخطى المفهوم التارٌخً الذي استعمله العرب للداللة بالجاهل مع الهداٌة اإلله

ٌّة عندم ا تكون العرب قبل اإلسبلم. وبهذا المعنى توصؾ حٌاة األشخاص والمجتمعات بالجاهل

قابمة على الرؼبات والهوى. وهً تصبح مساوٌة لئلبتعاد عن المنهج الرّبانً. وهذا ما وجده 

ٌنطبق على المجتمع الهندي، والعالم ككل، حٌث تختلط ألوهٌة هللا مع ؼٌره، حٌث ٌتم الحكم 

 .1بمنهج ؼٌر منهج هللا

ٌّة" كسبلح معرفً لرفض الفكر ال ؽربً وفلسفته، وكؤداة استخدم المودودي مفهوم "الجاهل

ٌّة لرفض أنماط العٌش واالجتماع والنظم السابدة فً الهند وفً العالم على حد  ٌّة واجتماع سٌاس

سواء. فقد كان ٌرى أن دٌن هللا قد ؼلب على أمره بٌد الكفر وأهله، و "أّن حدود هللا ما انتهكت 

بة الكفر، وأّن شرٌعة هللا قد واعتدى علٌها فحسب، بل أّنها تكاد تنعدم من الوجود، ألجل ؼل

أُهملت وُنبذت وراء الظهور، ال عمبلً فقط، بل بموجب القانون أٌضاً. إّن أرض هللا قد اعتلت 

 ".2فٌها كلمة أعداء هللا

ٌّة.  ثانٌا8ً مفهوم الحاكم

 فً أصول المصطلح ودالالته.

ٌّة فً اللؽة، هو مصدر صناعً من اسم "حاكم" لحقته ٌاء ا لنسبة مرادفة مصطلح الحاكم

ٌّة" من "جاهل". ٌّة" من "إنسان" و"جاهل ٌّة" من "عالم"، و"إنسان  بالتاء، كما صٌػ اسم "عالم

ٌّة  لم ٌكن مؤلوؾ االستعمال لؽوٌاً، بل  -المشتق من جذر حكم –وال شك فً أّن مصطلح الحاكم

بلً. واألهم من حتى فكرٌاً وشرعٌاً، ولم ٌرد فً المعاجم العربٌة المعتمدة كـ لسان العرب مث

ذلك، االلتباس فً داللة المفهوم لجهة أصله اللؽوي ودالالته القرآنٌة واستخدامه السٌاسً 

المعاصر، وهذا االلتباس فً فهم المعنى الدقٌق المقصود ٌزٌد من حّدة اإلشكالٌة فً التعامل مع 

 هذا االصطبلح.

، كما ورد فً العدٌد من 3ٌملقد ورد مصطلح "الحكم" أكثر من مابتً مرة فً القرآن الكر

ٌقول " وبالعودة إلى كتب الذي األحادٌث وكتب الفقه. ونقبلً عن الدكتور عماد عبد الؽنً 

التفسٌر المعتمدة أصوالً، ٌتضح أن مصطلح " الحكم" لم ٌستخدم إطبلقاً بمعنى تولً وممارسة 

ٌّة وال ف ٌّة، إذ لم ٌرد بهذا المعنى ال فً الجاهل ً صدر اإلسبلم، وال فً المعاجم الّسلطة السٌاس

اللؽوٌة العربٌة القدٌمة، واألهم من ذلك، أنه لم ٌرد ال فً القرآن وال فً السنة النبوٌة وال فً 

                                                           
1
ٌّة، )بٌروت: مإسسة الرسالة،  -  .25(، ص1981أبو األعلى المودودي، األسس األخبلقٌة للحركة اإلسبلم

2
 .27رجع السابق، صالم -

3
 .273-269(،ص1987محمد فإاد عبد الباقً، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم، )القاهرة: دار الرٌان للتراث،  -
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ٌّة األولى بمعنى المفهوم السلطوي السٌاسً الذي شاع فً اللؽة العربٌة  سابر المصادر اإلسبلم

 " .1حدٌثاً 

بصٌرة النافذة التً تمٌز بٌن الحق والباطل : )أولبك فتارة ٌعنً مصطلح "حكم" الحكمة، أي ال

. وتارة أخرى بمعنى 3، )وكذلك أنزلناه حكماً عربٌاً(2الذٌن آتٌناهم الكتاب والحكمة والنبوة(

،  4الفصل فً الخصومات والقضاء بٌن الناس: )وإذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل(

 .6،  و)ٌحكم به ذو عدل منكم(5و)فإن جاءوك فاحكم بٌنهم أو أعرض عنهم(

، أن كلمة 7وٌبلحظ عدد من الباحثٌن العرب الذٌن توقفوا بعمق وتوسع عند هذا الموضوع

"حاكم" وجمعها ُحّكام لم تطلق فً القرآن الكرٌم وفً الحدٌث النبوي وفً صدر اإلسبلم 

نطلقها الٌوم على حّكام بعاّمة، على القابم باألمر السٌاسً أي الخلٌفة أو الملك أو السلطان كما 

. وبقً هذا االستخدام حتى انهٌار الدولة 8الدول. وإنما اختصت بالقاضً، والقضاة وحدهم

 العثمانٌة التً كانت تطلق على القاضً لقب، "الحاكم الشرعً".

ٌّة، فإّنه ال ٌستخدم مصطلح "الحكم"  وعندما كان ٌشٌر القرآن الكرٌم إلى معنى الّسلطة السٌاس

المصطلح الّسٌاسً السابد آنذاك بشؤن سٌاسة الدول وهو مصطلح "الملك" ومصطلح وإنما 

 "األمر".

، وفً موضع 9ففً ملك آل إبراهٌم: )فقد آتٌنا آل إبراهٌم الكتاب والحكمة وآتٌناهم ملكاً عظٌماً(

. أّما فً الشؤن 10موضع آخر عن ملك داوود: )وشددنا ملكه وآتٌناه الحكمة وفصل الخطاب(

، 11كان مصطلح "األمر" هو األكثر شٌوعاً واستخداماً: )وأمرهم شورى بٌنهم(السٌاسً ف

، 14، )واألمر إلٌك فانظري ماذا تؤمرٌن(13، )وأولً األمر منكم(12)وشاورهم فً األمر(

 .15و)ٌقولون هل لنا من اآلمر من شًء(

ٌُقصد وقد فهم الّرعٌل األول من المإمنٌن أن مصطلح "الحكم" ال ٌعنً الّسلطة السٌاسٌّ  ة الذي 

من اللفظ فً العصر الحالً، لذلك كان مصطلح "اإلمارة" ولقب األمٌر شابعٌن ومستخدمٌن 

 . وفً الحدٌث: "من أطاع أمٌري فقد أطاعنً".16فً أدب السّنة النبوٌة

                                                           
1
ٌّة هللا وسلطان الفقٌه، )بٌروت: دار الطلٌعة،  -  . 11(، ص2115عماد عبد الؽنً، حاكم

2
 .89القرآن الكرٌم، سورة األنعام، اآلٌة  - 
3
 .37آن الكرٌم، سورة الرعد، اآلٌة القر - 
4
 .58القرآن الكرٌم، سورة النساء، اآلٌة  - 
5
 .42القرآن الكرٌم، سورة المابدة، اآلٌة  - 
6
 .95القرآن الكرٌم، سورة المابدة اآلٌة  - 
7
مإسسة العربٌة للدراسات محمد جابر األنصاري، التؤزم السٌاسً عند العرب وموقؾ اإلسبلم، مكونات الحالة المزمنة، )بٌروت: ال -

 .151-145( ص1995للدراسات والنشر، 
8
ٌن بن منظور، لسان العرب، ج -  .141، )بٌروت: دار صادر، د.ت(، ص12أبو فضل جمال الدِّ

9
 .54القرآن الكرٌم، سورة النساء، اآلٌة  - 
10
 .21القرآن الكرٌم، سورة ّص، اآلٌة  - 
11
 38القرآن الكرٌم، سورة الشورى، اآلٌة  - 
12
 .159رآن الكرٌم، سورة آل عمران، اآلٌة الق - 
13
 .59القرآن الكرٌم، سورة النساء، اآلٌة  - 
14
 .33القرآن الكرٌم، سورة النحل، اآلٌة  - 
15
 .154القرآن الكرٌم، سورة آل عمران، اآلٌة  - 
16
 .12عماد عبد الؽنً، المرجع سابق، ص  -
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ٌّة والّسلطة التنفٌذٌة لم ٌكن  نخلص إلى أّن مصطلح "الحكم" و"الحكومة" بمعنى الّسلطة السٌاس

فً المرحلة الحدٌثة، عندما أخذت مفاهٌم الفكر السٌاسً األوروبً، حوالً منتصؾ  وارداً إالّ 

 القرن التاسع عشر، تشق طرٌقها تدرٌجٌاً وتتخذ مكاناً لها فً الفكر الّسٌاسً العربً.

ٌّة وردت فً األصول على نوعٌنو  :1ٌرى الباحث هشام أحمد عوض أّن الحاكم

ٌّة، وهً ٌّة التكوٌن ٌّة التً تتمثل فً المشٌبة العامة  األّول: الحاكم ٌّة القدر إرادة هللا الكون

المحٌطة بجمٌع الكابنات. فكل ما كان وٌكون ال ٌخرج عن سلطان هذه اإلرادة، ألّنها تعنً 

ٌّة. ٌّة فً األفعال اإلله  القضاء الكلً الناتج عن العلم اإللهً العام المترتب على الحكمة الكون

ٌّة التش ٌّة، وتتمثل هذه اإلرادة فً الّثانً: الحاكم ٌن ٌّة، وهً تلك التً تتعلّق بإرادة هللا الدِّ رٌع

ٌّة الشرٌعة العامة حٌث تكون العبادات جزءاً  ر عقدي عن هللا والكون واإلنسان ونظر تصوُّ

ٌّة. ٌّة األخبلق  منها، باإلضافة إلى النظر

ٌّة  ٌّة هللا التشرٌع ٌّة ٌكون اإلنسجام وعلى قدر اتباع اإلنسان وتحاكمه إلى حاكم ٌن وإرادته الدِّ

والتوافق والتجاوب مع الكون من حوله الذي ٌخضع بدوره إلرادة هللا. وٌكون اإلنسان بذلك 

ٌّة، كما هو خاضع إلرادة  خاضعاً إلرادة هللا اختٌاراً باتباع قانونه الشرعً فً حٌاته االختٌار

ٌّة وتابع لقانونه الطبٌعً فً حٌاته الجبر ٌّةهللا الكون
2. 

ٌّة هً مفتاح فهم المودودي ونحن لن نستطٌع فهم "الجدٌد" الذي انفرد به عن سابقٌه إّن  الحاكم

ٌّة"  . ٌّة الحدٌثة إذا لم نفهم مفهومه "للحاكم  من أعبلم الصحوة اإلسبلم

ٌّة سبب حكمه لها،  ٌّة التً حكم بها على الحضارة الؽربٌة، وعلى الحضارة اإلسبلم فالجاهل

ستخدام مصطلحها فً أدبٌات اإلسبلمٌٌن المحدثٌن والمعاصرٌن، هو خروج هذه ورٌادته ال

ٌّة. ٌّة اإلله  الحضارات ومجتمعاتها عن الحاكم

هً تلك التً   -التً رآها صنواً للشرك باهلل، ونقٌضاً لئلٌمان–و"القومٌة" و"الدٌمقراطٌة" 

ٌّة هللا. ٌّة "القوم" و"الجماهٌر" مكان حاكم التً صبَّ علٌها جام –والعلمانٌة  رآها ُتحلُّ حاكم

ٌّة هللا فً الدولة وسٌاسة المجتمع وتنمٌة العمران. -ؼضبه  قد استحقت ذلك ألّنها تنفً حاكم

ٌّة وحرٌة للدعاة، ودفاع عن استقبلل الوطن  و"الجهاد" الذي رآه أكثر من حماٌة للدعوة اإلسبلم

حكومات فً كل بقاع األرض، تحرٌراً وقال بؤّنه حرب نسقط بها كل النُّظم وال –اإلسبلمً 

ٌّة هللا"، هذا المفهوم المودودي لنطاق  ٌّة البشر"، لٌحلَّ محلها "حاكم لكل الشعوب من "حاكم

ٌّة -هو اآلخر–الجهاد وأسبابه وراءهُ  ٌّة اإلله مفهوم المودودي للحاكم
3. 

ٌّة اإلنسان، وٌجعل من إ ٌّة هللا وحاكم ٌّة حكماً ٌقٌم المودودي تناقضاً بٌن حاكم فراد هللا بالحاكم

بتجرٌد اإلنسان واألّمة من كل حق فً أن تكون مصدراً للسلطة والسلطان فً أي شؤن من 

ٌتصور حكومة  -سواء من انصاره أو خصومه –شإون الحٌاة. األمر الذي ٌجعل البعض 
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ٌّة"  ال مكان فٌها إلرادة اإلنسان. وهذه الصٌ ٌّة إله اؼات نجدها فً اإلسبلم "ثٌوقراطٌة" و"حتم

ٌّة فً اإلسبلم خالصة هلل وحده، فالقرآن ٌشرح عقٌدة التوحٌد  مثل قول المودودي " أّن الحاكم

ٌنً فحسب، بل بالمعنى السٌاسً  ٌّن أّن هللا وحده ال شرٌك له، لٌس بالمعنى الدِّ شرحاً ب

ٌّة تقول: إنَّ الحق تع الى وحده هو الحاكم والقانونً كذلك....... إّن وجهة نظر العقٌدة اإلسبلم

بذاته وأصله، وإنَّ حكم سواه موهوب  وممنوح
ٌّة 1 .....وإّن اإلنسان ال حّظ له من الحاكم

إطبلقاً...وخبلفة اإلنسان عن هللا فً األرض ال تعطً الحق للخلٌفة فً العمل بما ٌشٌر به هواه 

ه...فلٌس ألي فرد وما تقضً به مشٌبة شخصه، ألّن عمله ومهمته تنفٌذ مشٌبة المالك ورؼبت

قٌد ذرة من سلطان الحكم.....فاهلل لٌس مجرد خالق فقط، وإنما هو حاكم كذلك وآمر، وهو قد 

 .2خلق الخلق ولم ٌهب أحداً حق تنفٌذ حكمه فٌهم

ٌّته تشمل الجزء اإلختٌاري من حٌاة اإلنسان كما تشمل الجزء ؼٌر اإلختٌاري، وإنَّ  وحاكم

ٌّة فً اإلسبلم: أن تنزع جمٌع سلطات األمر األساس الذي ارتكزت علٌه دعا ٌّة السٌاس مة النظر

والتشرٌع من أٌدي البشر، منفردٌن أو مجتمعٌن، وال ٌإذن ألحد منهم أن ٌنفذ أمره فً بشر 

مثله فٌطٌعوه، أو لٌس قانوناً لهم فٌنقادوا له وٌتبعوه، فإن ذلك أمر مختص باهلل وحده، ال 

المودودي معالم بنٌته الفكرٌة من خبلل تحدٌد المفردات ٌرسم  ".3ٌشاركه فٌه أحد ؼٌره

ٌّة  األساسٌة التً ٌنطلق منها فً نظرته للكون والمجتمع واإلنسان من خبلل مفاهٌم الحاكم

ٌّة والتً كان للمجتمع الذي عاش فٌه وهو المجتمع الهندي دور كبٌر فً إبراز هذه  والجاهل

  المفاهٌم.

 الستخالفالمطلب الثان8ً الوحدانٌة وا

وتقوم هذه العبلقة على أّن الكون كلّه هلل "الواحد األحد"، وأّن اإلنسان مستخلؾ علٌه.  ٌربط 

ٌّة تقوم  المودودي بٌن مفهومً "الوحدانٌة" واالستخبلؾ" ربطاً محكماً، فٌعتبر أّن الدولة اإلسبلم

ٌّة ]ه ٌّتها األساس ٌّة هللا الواحد األحد، وأّن نظر ً[ أّن األرض كلّها هلل، على أساس هو "حاكم

وهو ربها والمتصرؾ فً شإونها، فاألمر والحكم والتشرٌع كلها مختّصة باهلل وحده، ولٌس 

لفرد أو أسرة أو شعب بل وال للنوع البشري كافة، شًء من سلطة األمر والتشرٌع. فبل مجال 

، بل ٌضٌؾ "لٌس 4فة هللافً حظٌرة اإلسبلم ودابرة نفوذه إالَّ لدولة ٌقوم فٌها المرء بوظٌفة خلٌ

". ٌؽلق المودودي كل 5ألحد وإن كان نبٌاً أن ٌؤمر وٌنهى من ؼٌر أن ٌكون له سلطة من هللا

األبواب بوجه االجتهاد فٌقرر أنه ٌجب أن ُتنزع جمٌع سلطات األمر والتشرٌع من أٌدي البشر " 

ٌنفذ أمره فً بشر  منفردٌن أو مجتمعٌن"، ألن ذلك أمر مختص باهلل، "فبل ٌإذن ألحد أن

 .6فٌطٌعوه، أو لٌسّن قانوناً لهم فٌنقادوا له وٌتبعوه

ٌّة "خبلفة إلهٌة" على حد تعبٌره، ٌقوم  إّن تفسٌرات المودودي تقوده إلى اعتبار الخبلفة اإلسبلم

به اإلمام بوظٌفة "خلٌفة هللا". وهو ٌرفض إطبلق وصؾ الدٌمقراطٌة على نظام الدولة 

                                                           
1
ٌّة، ترجمة أحمد إدرٌس، )القاهرة: د.ن،  -  .82-81(، ص1977أبو األعلى المودودي، الحكومة اإلسبلم

2
 .74-71المرجع السابق، ص -

3
 .199-198محمد عمارة، أبو األعلى المودودي، مرجع سابق، ص -
ٌّة والقانون الدستوري، )بٌروت: مإسسة الرسالة،  -3 ٌّة اإلسبلم فً السٌاس  .79(، ص1981أبو األعلى المودودي، نظر
5
 .72-71المرجع السابق، ص -

6
 .31المرجع السابق، ص -



59 
 

ٌّة بل ٌعت ٌّة" أو التٌوقراطٌة" أصدق تعبٌراً اإلسبلم بر أن كلمة "الحكومة اإلله
. وٌضٌؾ:" 1

ٌَّر فٌه القوانٌن وال  الدٌمقراطٌة عبارة عن منهاج للحكم تكون الّسلطة فٌه للشعب جمٌعاً، فبل ُتؽ

ل إال برأي الجمهور، وال تسن إالّ حسب ما توحً به عقولهم، فبل ٌتؽٌر فٌه من القانون إالّ  ُتبدَّ

ارتضت أنفسهم، وكل مالم تسوؼه عقولهم ٌضرب به عرض الحابط وٌخرج من الدستور.  ما

 ".2هذه خصابص الدٌمقراطٌة وأنت ترى أّنها لٌست من اإلسبلم فً شًء

ٌة دمج بٌن مفهومً الوحدانٌة إلى عملالتً ذكرها أبو األعلى المودودي تإدي هذه النصوص 

ٌّة هذا ستخبلؾ، وتضفً على الّسلطة الطابع واال ٌّة. إّن مفهوم الحاكم ٌن اإللهً والقداسة الدِّ

ٌّة والتً تقوم الّسلطة  ٌّة اإلسبلم ٌّة السٌاس ٌإسس لقطٌعة معرفٌة مع المفهوم الفقهً السنً للنظر

ٌّة للفقه السنً بطرحه  –فٌها على أساس مدنً أو بشري  إّنه ٌتناقض مع الخبلصة النظر

ٌّة" ٌّة فً التٌوقراطٌة،  -"الخبلفة اإلله ٌّة السٌاس وٌقترب بتفسٌراته من الفهم الشٌعً للنظر

 .3اإلمامة

ٌّة الهندٌة التً نشؤ فٌها، فهو أراد  فً الحقٌقة ال ٌمكن قراءة المودودي بمعزل عن البٌبة السٌاس

القٌام بعملٌة فرز بٌن المسلمٌن والهندوس، فكانت اجتهاداته إلعادة تعرٌؾ "المسلم" خٌر معٌن 

ٌّة له فً ذلك.  ثّم أراد االنفصال لمسلمً الهند فكانت نظرٌته فً "المجتمع الجاهلً" و الحاكم

 خٌر دافع لهذا األمر.

إّن أبرز ما ٌمكن أن ٌوجه من انتقادات للمودودي أّنه قّدم تفسٌرات بالؽة "التعمٌم"، وحّول 

ر الصراع "مصطلحات " إلى مفاهٌم شحنها بمدلوالت كان هدفها الحقٌقً أن تستخدم فً إطا

ٌّة الخاصة،  ٌّة العامة لخدمة أهدافه السٌاس السٌاسً "الخاص"، واستخدم المفاهٌم اإلسبلم

 وأعطى هذه التفسٌرات بعداً إسبلمٌاً شمولٌاً.

والملِفت أّن سٌد قُطب كان تؤثره كبٌراً بنصوص المودودي، لكّنه آخذ هذه النصوص وعزلها 

ٌّة التً أدت إلى انتا جها، وحّول الحالة الخاّصة الهندٌة إلى حالة إسبلمٌة عن البٌبة السٌاس

عامة، ناقبلً أفكار المودودي من تربة إلى أخرى بمعزل عن ظروفها وواقعها السٌاسً والثقافً 

 واالجتماعً.

ٌّة اإلشارة إلى أّن المودودي على الرؼم من  ٌحاول محمد عمارة فً كتابه الّصحوة اإلسبلم

ٌّة تختلؾ عن الخبلفة ورأى أن لبلجتهاد  بعض كتاباته إالّ أّنه فً كتابات أخرى أقرَّ بؤّن الحاكم

مكان فً ما لم تقوله الشرٌعة وأّن القرآن هو كتاب مبادئ وقواعد عامة، وترك الجزبٌات لؤلّمة 

ٌّة. وٌقول المودودي :" فمجالس الشورى أو البرلمانات ال ٌباح لها أن تسنَّ نظاماً أو  اإلسبلم

فٌما ورد فٌه نص صرٌح واضح فً شرٌعة هللا...أما ما لم ٌرد فٌه نص شرعً، تصدر حكماً 

وهو المجال األوسع، فؤلهل الحل والعقد أن ٌجتهدوا فً سن األنظمة التً تحقق مصلحة األّمة 

 4بالمشورة المتبادلة...على أن تكون منسجمة مع اإلطار العام ألسس الشرٌعة.
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، الذي تحدد لها فً الحضارة الؽربٌة....ألن هذا المفهوم ٌرفض المودودي مفهوم الدٌمقراطٌة

ٌّة للجماهٌر، حتى لٌصبح من حقها أن تحلَّ  ٌّة كلَّ الحاكم ٌجعل الّسلطة، كّل الّسلطة، والحاكم

الحرام، وتحّرم الحبلل، وتسنَّ القوانٌن التً تهدر القٌم والخبلق، وتجعل الربا أساس النظم 

ٌن عن االقتصادٌة، وهً بذلك، تهد ٌّة، بعدما فصلت بالعلمانٌة الدِّ ٌّة اإلله ر االعتراؾ بالحاكم

 الدولة، فحررت قانونها الوضعً من شرٌعة هللا.

ٌّة للجماهٌر، وتنكر فً  اً إذ ٌرفض المودودي هذه الدٌمقراطٌة الؽربٌة، ألّنها تعطً كل الحاكم

ٌّة هللا –شإون الدولة والدنٌا    1-حاكم

ٌّة  ال ٌمكن إاّل أن ٌنتج طبقة  –على نحو ما عرض المودودي أساساته  –إّن نظام الحاكم

ٌّة  ٌّة" لها سلطة تعلو  –سٌاس ٌّة )ثٌوقراطٌة( تتمتع بسلّطة مطلقة مستمدة من "اإلنابة اإلله دٌن

ٌّة قوة اجتماعٌة(،  ٌّة فكرة مدنٌة، وال باسم أ على كل نقٍد أو محاسبة )ألّنها ال تحكم باسم أ

ٌّة الوسطى قبل شبٌهة بتلك الّسل طة التً كان ٌتمتع بها رجال اإلكلٌروس فً أوروبا المسٌح

ٌّة بؤّنه  ٌنً" والثورة. وقد كان المودودي نفسه صرٌحاً فً تعرٌؾ نظام الحاكم "اإلصبلح الدِّ

ٌّة، بل  نظام ثٌوقراطً حٌن كتب: "ال ٌصّح إطبلق كلمة الدٌمقراطٌة على نظام الدولة اإلسبلم

ٌّة أو الثٌوقراطٌةأصدق منها تعبٌر اً كلمة الحكومة اإلله
"، وبذلك، ٌكون أبو األعلى المودودي 2

أول مفكر إسبلمً حدٌث ٌحدث انعطافاً فً مفهوم الّسٌاسة والّسلطة فً اإلسبلم ٌنتهً به إلى 

ٌّة الحق  أن ٌتماهى مع مفهوم اإلمامة الّشٌعً، وفكرة والٌة الفقٌه، وإلى أن ٌتماهى مع نظر

ٌنٌة المسٌحٌة فً أوروبا قبل النهضة.اإللهً ال   تً كانت أٌدٌولوجٌا سٌاسٌة للدولة الدِّ

ٌّة8 المنهج الفكري واألسس ال ثانًالمبحث ال  .قُطبلدى سٌد  نظر

ولكن تبرز صعوبات جمة لدى هذا  ،من حاجة ملحة إلى المنهج قُطبتنطلق أصولٌة سٌد 

إن  ،وإنما هو معطى قبلً ،الطرٌق لبلوغ الحقٌقةالمفكر اإلسبلمً: فالمنهج لٌس أداة المعرفة أو 

ٌنهو  ،والشرٌعة الصالحة على األرض ،التصور عن العالم وخالقه أو لنقل هو كل  ،والعقٌدة الدِّ

 3هذه األشٌاء مضافاً إلٌها النظرة إلى الحٌاة الدنٌا والحٌاة األخرى.

علٌه تصوراته للحٌاة والمجتمع أو األساس الذي بنى  قُطببمعنى آخر منطلق التفكٌر لدى سٌد 

ٌنهو   وهو اإلسبلم. ،والعقٌدة الدِّ

ر اإلسبلمً قام على اعتقاد واٌمان باهلل. فاإلسبلم كمنهج حٌاة ٌختلؾ عن المنهج ألن التصوّ 

إنه منهج للتصّور واالعتقاد؛ كما أنه منهج للعمل والواقع ومن ثّم فهو ": أوروباالذي عرفته 

 "4بمهمة  إعادة إنشاء الحٌاة البشرٌة على قاعدة جدٌدةوحده الكؾء لبلضطبلع 

من أّن نقطة االفتراق الكبٌرة بٌن اإلسبلم كمنهج للحٌاة وسابر المناهج  ،قُطبفً نظر  ،وال لبس

حٌث هللا واضع المنهج اإلسبلمً من حٌث أّن المناهج األخرى من  ،األخرى تعود إلى المصدر

ٌّةفهً بهذا المعنى نظم  ،وضع البشر ته فهم والناس إما أن ٌعٌشوا بمنهج هللا هذا بكلٌّ " . جاهل
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ٌّةفهم فً  ،وإما أن ٌعٌشوا بؤي منهج آخر من وضع البشر ،مسلمون ال ٌعرفها هذا  جاهل

ٌن ٌّة...ذات الدِّ ٌنالتً جاء هذا  الجاهل رها من األساس لٌخرج الناس من ولٌؽٌّ  ،مهالٌحطّ  الدِّ

 ."1عبادة العباد إلى عبادة هللا

ٌن أنَّ  قُطبٌرى  الباحث من وجهة نظر اة فهو هو مصدر ومنهج الحٌ ،تهاإلسبلمً بكلٌّ  الدِّ

 قُطب ال ٌودّ  ،ا أن ٌكون مصدراً لكل شًء أو ال ٌكونفإمّ  ،أصؽرهاعنً بؤعظم األمور فٌها ومَ 

ٌنأن تعتمد على  فً أمور معٌنة واألخذ من مصادر أخرى تعتمد علٌها فً جوانب أخرى  الدِّ

 من الحٌاة.

المنبثق  ،هو بالطبع المنهج اإلسبلمً -متمثبلً بالمودودي  ،قُطبكما ٌقّرر  -المنهج المعتدل ،إذاً 

ٌنعن  ٌّه ،الدِّ قبل اآلن  ،بهذا ٌكتسب المشروع اإلسبلمً تسوٌؽاً راهناً  ، ،والذي أوحى به هللا لنب

ما إنّ  ،أو بٌبة من البٌبات ،لبشرأو لمجموعة من ا ،فهو لٌس نظاماً لفترة تارٌخٌة معٌنة ،وبعده

لٌبقً هذه الحٌاة دابرة حول المحور  ،المنهج الثابت الذي ارتضاه هللا لحٌاة البشر المتجّددةهو "

 ." 2الذي ارتضى هللا أن تدور علٌه أبدا

 .قُطبعند سٌد والتجربة الفطرة  تًنظرٌّ المطلب األول8 

ٌّة تشكل البنٌة ٌنطلق قطب فً تصّوراته وأفكاره من منهج  ٌتؤ سس على عدة مقدمات فكر

ٌّة وتتك ٌّة فً جمٌع منظومته الفكر ٌّتً الفطرة والتجربة ون بداٌةً األساس  من نظر

ٌّة الفطرة  أوال8 نظر

مصطلح الفطرة من القرآن الكرٌم والتً تعنً أن هللا خلق الناس خلقة تقتضً  قُطبٌستعٌر 

لى التوحد وعدم الرجعة عن ذلك. ففطرة الخلق اإلٌمان بدٌن اإلسبلم واتباعه واالستمرار ع

فؤقم "واآلٌة هً  ،فاإلنسان مخلوق على أنه مسلم وال تبدٌل لسّنة هللا ،تتطلب اإلٌمان باإلسبلم

ٌنوجهك للدٌن حنٌفاً فطرة هللا التً فطر الناس علٌها ال تبدٌل لخلق هللا ذلك  ٌّم ولكن أكثر  الدِّ الق

 ."3الناس ال ٌعلمون

ٌنبمعناها اللؽوي وفالفطرة  ٌُفهم منها أن أتباع محمد ٌنطوي وجودهم على إٌمانهم باهلل  ،ًالدِّ

 وأّن محمداً عبده ورسوله. ،ال إله ؼٌره ،واحداً أحداً فرداً صمداً 

ٌّر منذ  ،فالفطرة كمفهوم قبلً وبعدي تتسم بمستوٌٌها الوجودي والمعرفً بالثبات وعدم التؽ

 األزل وإلى األبد.

ٌّر وال تتبدل ،على هذا المفهوم مقولته بؤّن العقٌدة الموحى بها من هللا بقُطٌبنً   ،هً ال تتؽ

 والمتؽٌر هو اإلنسان فً بٌبات وظروؾ واحتٌاجات ال تستقر على حال.

والواقع المتؽٌر ٌتصارع مع الفطرة والؽلبة المحالة للفطرة  ،العقٌدة جوهرالفطرة  قُطبٌعتبر 

واقع األوضاع  "م األولى دلٌل قاطع على قدرة اإلسبلم على إلؽاء والعقٌدة. فتجربة اإلسبل
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أن الفطرة  قُطبٌستخلص , "1وواقع االقتصاد والتعامل.... وهً أقوى ألوان الواقع ،والتقالٌد

 هً استعداد أو كمون دابم لتقّبل منهج هللا.

ٌّة ثانٌا8ً  فه8ً قُطبالتجربة عند سٌد  نظر

رة أو التصّور، وهً التحقّق من االفتراض النظري، بحسب المعنى التجربة هً حقل اختبار الفك

الفطرة بما هً ف المؤلوؾ. لكّن التجربة، بالمعنى القطبً، تحمل معنى مؽاٌراً بعض الشًء

فالٌقٌن صفة مبلزمة لها. فاألمر ٌتقرر على نحو أن  ،اعتقاد ال تتضمن البتة مبدأ االفتراض

ٌّةوالمشٌبة  ،الفطرة ةنظرٌّ الجهد البشري أصل فً تحقٌق  التً أوجدت اإلنسان وفطرته ال  اإلله

فالتجربة علّة التحقق، بمعنى الجهد  .2"كن فٌكون"تفعل فعلها إالّ تبعاً لمبدأ األمر اإللهً 

 .الضروري لٌتحقق المنهج اإللهً

د بمعنى آخر وظٌفة اإلنسان تكمن فً أن ٌسعى لتحقٌق فطرته وفق المنهج اإللهً والعمل عن

ٌختلؾ عن العمل عند ؼٌره من أصحاب المنهج البراؼماتً ففً هذا المنهج ٌحكم العمل  قُطب

وهللا منح  ،أما فً المنهج اإلسبلمً فالفكرة صادقة أبداً  ،على صدق الفكرة أو اإلٌمان بمبدأ ما

 .3اإلنسان القدرة والطاقة على العمل بموجبها للبلوغ به إلى الخٌر والفبلح

صدق المنهج اإللهً بكونه سابقاً على التجربة، وال ٌّتصل بها فً أحكامه، فإّنه وبالرؼم من 

ٌراعً التجربة وواقعها على المستوٌات كاّفة. وهذا ما تبرهن علٌه حكمة نزول القرآن. فهو لم 

ٌنزل وحٌاً دفعًة واحدة، "وإنما نزل وفق الحاجات المتجددة، ووفق النمو المّطرد فً األفكار 

 "4رات، والنمو المّطرد فً األفكار والتصوراتوالتصوّ 

ٌّز بٌن منهج األوابل أي رجال الصدر األول،  ٌتوقؾ قطب عند مبلحظة جدٌرة باالهتمام، فٌم

وبٌن منهج المتؤخرٌن، الذٌن جاإوا فً العصور البلحقة فاألولون كان منهجهم منهج "التلقً 

هو الذي خّرج األجٌال التً تلٌه )الجٌل للتنفٌذ والعمل...ومنهج التلقً للدراسة والمتاع 

ٌّا كذلك فً اختبلؾ األجٌال  كلّها  األول(...وما من شك أّن هذا العامل الثانً كان عامبلً أساس

ٌّز الفرٌد" عن ذلك الجٌل المم
5 

تولّد هذا االفتراق بٌن منهجٌن فً التجربة، فجٌل المنهج األول انسجمت فطرته مع الواقع فظلَّ 

اإللهً . فً حٌن أّن األجٌال التً تبعته انقطعت فطرتها عن واقعها، فانزلقت فً مربوطاً ب

ٌّة.  شعاب الجاهل

ٌّة قوٌمة  كان الجٌل األول من المسلمٌن، فً نظر قطب، مدركاً أّن مهّمته هً بناء حٌاة إسبلم

ٌّة، فسار فً خطوات المنهج اإلسبلمً، وتمّثل تصّوره، الذي هو  عبارة عن مؽاٌرة لحٌاة الجاهل

حركة تبدأ فً أعماق الضمٌر ثّم تحقق نفسها فً عالم الواقع، وال ٌتم تمامها إاّل حٌن تتحقق فً 

 عالم الواقع.
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والتجربة معاً، لكن الحاضر هو الذي ٌعنٌه: عاد قطب إلى التارٌخ اإلسبلمً لٌختبر الفطرة 

ٌّة األمس, فبل بدَّ من اإلعداد  ٌّة الٌوم ال تقل عن جاهل  للعودة بالمجتمع إلى اإلسبلم.فجاهل

ٌّة الجدٌدة.  هكذا ٌستقٌم منهج قطب فً التؤسٌس لحركة إسبلمٌة راهنة، تناضل إللؽاء الجاهل

فمن الفطرة إلى التجربة إلى التارٌخ اإلسبلمً، كان القرآن وال ٌزال هو المنبع األصلً 

ٌّة قطب، واألساس فً رسم مقومات التصّور اإلسبلمً لحقٌقة اإلنسان، الذي ٌحمل فً  إلسبلم

ٌّة تكّمل النسٌج البنابً للمنهج اإللهً عنده. ٌّاته مدامٌك فكر  ط

 الستٌحاء اإلسالم عندما ٌبعث المجتمع اإلسالمً من جدٌد. قُطب8 تصورات انًالمطلب الث

فهو ال  ،من تصّوره الستٌحاء اإلسبلم تراث اإلسبلم الفلسفً والفقهً على حدٍّ سواء قُطبط سقِ ٌُ 

ٌّةٌعترؾ بالفلسفة  ه الكونٌة ال تعكس مفاهٌم اإلسبلم ومقوالت ،بما هً ٌونانٌة ،األّنه ،اإلسبلم

ر اإلسبلمً الصحٌح ال ٌُ والوجودٌة والبشرٌة. " أو ابن رشد أو  ،لتمس عند ابن سٌناوالتصوُّ

لفلسفة فبلسفة اإلسبلم؛ ففلسفة هإالء إنما هً ظبلل لً وأمثالهم ممن ٌطلق علٌهم وصؾ الفاراب

 ."1اإلؼرٌقٌة ؼرٌبة فً روحها عن روح اإلسبلم

وال ٌستطٌع  ،وهو ٌختلؾ عنها ،فهو ال ٌقّره مصدراً من مصادر الشرٌعة ،ا بالنسبة إلى الفقهأمّ 

الفقه اإلسبلمً ال ٌستطٌع أن ٌنمو وٌتطور وٌواجه  إنّ مً. "أن ٌجد دوره إال فً مجتمع إسبل

ٌواجه مشكبلت الحٌاة التً أمامه  ،موجود فعبلً  ،مً واقعًمشكبلت الحٌاة إالّ فً مجتمع إسبل

 ."2وهو مستسلم ابتداء لئلسبلم ،وٌتعامل معها

أي ال  ،ٌرفض الفلسفة جملًة وتفصٌبلً. أما الفقٌه فمقبول فقط فً المجتمع اإلسبلمً قُطب إنّ 

ٌّةحاجة له فً المجتمعات ؼٌر  ٌّةأو  اإلسبلم من مصادر  وبالتالً فهو لٌس مصدراً  ،الجاهل

 ،لئلسبلم تصوره األصٌل الكامل "ذلك أن ،التصور اإلسبلمً لمجتمع إسبلمً ٌبعث من جدٌد

 ."3ته العملٌةوفً سٌرة رسوله)ص( وسنّ  ،القرآن والحدٌث ،ٌلتمس فً أصوله الصحٌحة

ٌّن ال لبس فٌه وال ؼموض أضحى من  ،وما دامت أصول العقٌدة والشرٌعة مقررة على نحو ب

 قدٌم الجواب الشافً عن كٌفٌة استٌحاء اإلسبلم؟الضروري ت

رفع عن الهوى والتحرر من الفوضى فً استلهام اإلسبلم واستٌحابه إلى وجوب التّ  قُطبه ٌنبِّ 

الشرٌعة  نّ أوهو الذي ٌضع منهجه فً هذا السبٌل، منطلقاً من حقٌقتٌن كبٌرتٌن: أولهما: 

ٌّة هما لٌسا متساوٌٌن ال فً المصدر وال فً شًء والفقه اإلسبلمً شًء آخر، وأنّ  اإلسبلم

ورة أو ارٌخٌة للمجتمع اإلسبلمً، لٌست هً الصّ ور التّ ورة أو الصّ الصّ  نّ أالحجٌة وثانٌهما: 

ٌمكن أن تحمل هذا الوصؾ  هنالك صوراً متجددة أبداً، ور النهابٌة لهذا المجتمع، بل إنّ الصّ 

ٌّةوتنبثق من الفكرة  "إسبلم"  "4وتعٌش فً إطارها العامة، الكلٌّ  اإلسبلم
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أو فً مجمل  ،ةابتة الكلٌّ فً الفكرة الثّ  ،ٌكمن فً العقٌدة "اآلنفً استٌحاء اإلسبلم " ،فاألصل إذاً 

 ،متكّررة ،متعددة ،فمتؽٌرة "الفكرةون والحٌاة واإلنسان. أما صورة "التصور االعتقادي عن الك

 ال نهابٌة.

المعطى اإللهً "العقٌدة" ٌبلبم التشرٌع  أي أنّ  ،قبلًهكذا ٌّتضح أن الثبات كامن فً المثال ال

ولكن ضمن إطار مقّرر سلفاً أو  ،. فالقبلً ٌحّدد البعدي. فالتطور ٌحصلالبشري "الشرٌعة"

 ،على محور ثابت. واستٌحاء اإلسبلم "اآلن" ٌكون بالعودة إلى الٌنابٌع األولى أو األصول الثابتة

بل ٌحكم الوجود كله  ،وٌحكم الحٌاة اإلنسانٌة ،لفطرة البشرٌةالذي ٌحكم ا ،ٌحكمها ذات القانون

وهذا القانون ٌتضمن الثبات واالستمرار مع التطور والتحرر كجزء أصٌل من " ،فً الحقٌقة

صعوبة التعارض بٌن النص الثابت والواقع المتؽٌر  قُطبٌحل  ،. على هذا النحو"1كٌانه

 بإعادتها إلى أصل واحد ناموس واحد.

والواقع ٌتعٌن علٌه  ،وخطواته. فالعقٌدة أوالً  قُطبة العقٌدة نفسها على مسار منهج وثوقٌّ  تفرض

بل  ،ال كخطاب ٌنطلق من أسبلة الواقع القابم ،ٌقدم مشروعه قُطبف ،أن "ٌنضبط" فً حدودها

 كمعطى جاهز ٌبحث عن حضوره فً فضاء خارج إطاره.

وكؤنه  ،والتعامل مع الواقع ،لخروج على التارٌخا ،قُطبة المنهجٌة عند ومن مكونات اإلشكالٌّ 

ٌّة  ض عنه متجهاً إلى التبشٌر خارج دابرة الزمان.فؤعرَ  ،جدٌدة ٌنبؽً أن ٌزول جاهل

ٌقر بؤن الوحً جاء استجابة ألوضاع معٌنة . ومع ذلك ٌنطلق من العقٌدة كما  قُطبومع أّن 

إلعادة بناء الحٌاة واإلنسان فً هدي ٌتصورها والقابلة الحتضان الحٌاة فً صورها المتجددة 

 نظرٌتً الفطرة والتجربة.

أو تفصٌل  ،إن لجهة تؤوٌل اآلٌات ،وال رٌب فً أّن صعوبات تصورات األصولٌات المعاصرة

والتً  ،أو استحضار اإلرث السلفً األصولً على حد سواء ،السّنة على مقاسات الحاضر

ٌّة لدى  ،سبلمٌٌن المعاصرٌنتعترض جملة األفكار الصادرة عن األبمة اإل من  قُطبتبرز جل

. قُطبومنهج  البّنامع اإلشارة إلى نقطة افتراق واضحة بٌن منهج  ،أول الطرٌق إلى آخره

بٌنما ذهب الثانً إلى منهج االفتراق  ،فاألول ارتؤى منهج المقاربة والمعاندة مع العقل الوضعً

 إذا جاز القول. ،لتثبٌت العنادٌة والتفوق

ٌّة8 بحث الثالثالم ٌّةال نظر  قُطبفً فكر سٌد  حاكم

ٌنإذ ٌحتل عنده  ،المنهج منذ البداٌة قُطبٌحدد سٌد  ٌنف ،مكان العقل الدِّ هو الذي ٌإدي إلى  الدِّ

وعلٌه فإّن أي نظام أو منهاج ال ٌحقق هذه الفطرة هو  ،فهم صحٌح للطبٌعة والفطرة اإلنسانٌة

. وهذا المنطق ٌخالؾ به 2مع حركة اإلنسان والكونؼٌر طبٌعً وؼٌر عادل وؼٌر متناسق 

ه نظر إلى ولكن ٌرى أّن مشكلة محمد عبده أنّ  ،ؾ بعظمة أعمالهعترَ الذي ٌُ  ،الشٌخ محمد عبده

 ،بعزل العقل قُطببٌنما ٌقوم سٌد  ،ال أّن الواحد منهما تابع لآلخر ،العقل والوحً كمتساوٌٌن
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ألن العقل المجرد ال ٌوجد فً عالم الواقع بل فً عالم  ،معتبراً أنه ال تساوي بٌنه وبٌن الوحً

 1النظرٌات والخٌال.

وفً الفلسفة وفً االقتصاد وفً  ٌاسةالسّ علٌه أن ٌكتب فً كل شًء فً  أنّ  قُطبلقد شعر سٌد 

ٌّةالالقانون وفً االستراتٌجٌة . ولقد أثارت اجتهاداته البلحقة حول  ٌّةو حاكم نقاشاً كبٌراً  الجاهل

واألكثر انتشاراً بحٌث أصبح لها سلطة  قُطبنتجه سٌد أنته حتى اآلن. وهً تعد أبرز ما لم ٌ

ٌّةالنص التؤسٌسً عند الحركات   المعاصرة. اإلسبلم

ٌّة  قُطبلدى  الجاهل

ٌّةفهو ال ٌنقل  ،من حٌث انتهى المودودي قُطبسٌد  انطلق لها  تلقفهاالمودودي بل ٌ نظر وٌحوِّ

ٌّة وٌعٌد بناءها فً استرات ٌّةٌج جدٌدة. فٌعتبر أن العالم الٌوم بما فٌه العالم اإلسبلمً ٌعٌش  نظر

ٌّة ٌّةمدّمرة شبٌها بتلك  جاهل وهو ٌقول فً تعرٌؾ  ،التً كانت سابدة قبل اإلسبلم الجاهل

ٌّة : " إّن المجتمع الجاهلً هو كل مجتمع ال ٌخلص عبودٌته هلل وحده....وبهذا التعرٌؾ الجاهل

 .2"ات القابمة الٌوم على األرض المجتمع كللمجتمع الجاهلً تدخل فً إطار ا

ٌّة من ناحٌة األصل الذي تنبثق منه مقومات  وٌرى قطب "إن العالم ٌعٌش الٌوم كلّه فً جاهل

ٌّة تقوم على أساس اإلعتداء على سلطان هللا فً األرض وعلى  الحٌاة وأنظمتها. هذه الجاهل

ٌّة ٌّة إلى البشر، فتجعل بعضهم أخص خصابص األولوهٌة وهً الحاكم ... إّنها تسند الحاكم

لبعض ارباباً، لهم الحق فً وضع التصورات والقٌم والشرابع والقوانٌن واألنظمة بمعزل عن 

 .3منهج هللا فً الحٌاة"

التشخٌص والتوصٌؾ الذي ٌقدمه لواقع المسلمٌن واإلسبلم فً عصره بل للعصور السابقة  أّنها

ٌّةدخلت فً  ؤّنهاة. إّنه ٌحكم علٌها كلها بمنذ الخبلفة الراشد ٌّةدانت ب األّنه الجاهل  ،ؼٌر هللا حاكم

ٌّةخضعت ل األّنهبل  ،سجدت وركعت للبشر أّنهالٌس بمعنى  الحكام البشر وانتزعت صفة  حاكم

ٌّةوهً "التشرٌع". فهذه المجتمعات تلقت من  ،من صفات هللا لنفسها الطواؼٌت كل  حاكم

فهً لذلك كفرت باإلسبلم  ،وتبنت دعوات وطنٌة وقومٌة واجتماعٌة ،تقرٌباً  مات حٌاتهامقوّ 

حق للمجتمع المسلم  ألّنه ،وعلٌه ال ٌحق لهذه المجتمعات ممارسة حق االجتهاد ،كفراً مبٌناً 

 .4ولٌس للمجتمع الجاهلً

هلً اإلسبلم ال ٌعرؾ إاّل نوعٌن من المجتمعات مجتمع إسبلمً ومجتمع جا وٌعتبر قطب أّن"

"المجتمع اإلسبلمً " هو المجتمع الذي ٌطبق فٌه اإلسبلم عقٌدة وعبادة وشرٌعة ونظاماً وخلقاً 

وسلوكاً... و"المجتمع الجاهلً" هو المجتمع الذي ال ٌطبق فٌه اإلسبلم ... وال تحكمه عقٌدته 

و وتصوراته وقٌمه وموازٌنه، ونظامه وشرابعه، وخلقه وسلوكه. لٌس المجتمع اإلسبلمً ه
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الذي ٌضم أناساً ممن ٌسّمون أنفسهم مسلمٌن. بٌنما شرٌعة اإلسبلم لٌست هً قانون هذا 

 ".1المجتمع

ٌّةفؤعلن  ،بمفهومه إلى المدى األقصى قُطبانطلق سٌد   ٌّةالمجتمعات  جاهل . وحّتى ال اإلسبلم

 ،الجتهادفقد قّرر تعطٌل ا ،ٌّدعً أي مجتمع إسبلمً بؤن ما ٌقوم به ٌدخل فً إطار االجتهاد

ٌّةومصادرة هذا الحق بحجة   وال إسبلمٌتها. ،المجتمعات المعاصرة جاهل

الذي كان ٌعتبر أّن مصر "اندمجت  ،البّنابهذا التوصٌؾ أستاذه حسن  قُطبلقد تجاوز سٌد 

ٌّاضة زاهرة دّفاقة  ٌّة ف ٌّته...عقٌدته ولؽته وحضارته...فمظاهر اإلسبلم قو ٌّتها فً اإلسبلم بكل بكل

وهذه المساجد العظٌمة ٌذكر فٌها  ،ر من جوانب حٌاتها.. أسماإها إسبلمٌة ولؽتها عربٌةفً كثٌ

 "2سم هللا وٌعلو فٌها صوت الحق صباح مساءا

 .قُطبعند  األّمةالمطلب األول8 مفهوم 

ه ٌتعمق أكثر منه ؼٌر أنّ  ،ة والدولةره لؤلمّ فً الخطوط الكبرى لتصوّ  البّناعن  قُطبال ٌفترق 

ظري لمفاهٌمه ومصطلحاته الفكرٌة. وفً نظامه تحتل العقٌدة دور اإلنشاء اإلطار النّ  فً بلورة

 ،والمجتمع. فاإلسبلم ال ٌتحرك من فراغ. والبدَّ أن ٌتوحد فً أّمة أو جماعة؛ لذا األّمةفً قٌام 

جماعة من البشر تنبثق حٌاتهم " ؤّنهاب قُطبٌصبح الكبلم مفهوماً على "أّمة مسلمة" ٌحددها 

 ."3وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقٌمهم وموازٌنهم كلها من المنهج اإلسبلمً

واألرض  ،فهً فوق رابطة الدم والعشٌرة ،أن رابطة العقٌدة تعلو أي رابطة أخرى قُطبٌعتبر 

ة ة أو الوطنٌّ ً ال مكان فٌه لمفهوم القومٌّ قُطببالمعنى ال األّمةواللؽة واللون. فمفهوم  ،والجنس

: كما انتقل إلى أوساط المثقفٌن والمفكرٌن العرب والمسلمٌن حٌث ٌقول األوروبً بالمعنى

وجنسٌة المسلم التً ٌعرؾ بها لٌست  ،فوطن المسلم الذي ٌحبُّ وٌدافع عنه لٌست قطعة أرض"

 ."4وعشٌرة المسلم التً ٌؤوي إلٌها وٌدافع عنها لٌست قرابة الدم ،ة حكمجنسٌّ 

ٌّةالصاحب مقولة  ،م المودودي نفسهمفاهٌ قُطبكذلك تجاوز سٌد  ٌّةو حاكم فحكم بكفر  ،الجاهل

وبدون  ،وقد قطع فً حكمه هذا بشكل حاسم وكلًّ ،ولٌس المجتمع وحده والدولة فقط األّمة

ولم ٌستثِن إالّ الخبلفة الراشدة فً عهدٌها  ،تردد شامبلً الحاضر وأربعة عشر قرناً من الماضً

ال: "لٌس على وجه األرض مجتمع قّرر فعبلً تمكٌن شرٌعة هللا إذ ق ،األولٌٌن فً حكمه هذا

 "5وحدها ورفض كل شرٌعة سواها

ٌّة األّمةف ". 6" ... انقطع وجودها منذ انقطع الحكم بشرٌعة هللا من فوق األرض جمٌعاً اإلسبلم

بشكٍل صرٌح فٌقول: " إّن موقؾ اإلسبلم فً  األّمةوفً موضع آخر ٌإكد حكمة  عدم شرعٌة 
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أّنه ٌرفض االعتراؾ بإسبلمٌة هذه المجتمعات  ،ه المجتمعات كلها ٌتحدد فً عبارة واحدةهذ

 ".1تهاها وشرعٌّ كلّ 

ٌّة األّمةوٌإكد تحلٌل هذه النصوص أّن مفهوم  ٌفنى وٌتجدد بالتقادم  قُطبعند سٌد  اإلسبلم

 ض مرة أخرى.وعلٌه تقع مسإولٌة التجدٌد للنهو ،انقطع وجودها منذ زمن األّمةوالتعاقب. ف

 ،هذه تإدي إلى تكفٌر الناس جمٌعاً مسلمٌن وؼٌر مسلمٌن قُطبمما الشك فٌه أّن دعوة سٌد 

وهذا ما لم ٌتردد فً قوله صراحة: ".....إّن الناس لٌسوا مسلمٌن  ،ولٌس الدولة والمجتمع فقط

ٌّةوهم ٌحٌون حٌاة  -كما ٌدعون– والدعوة الٌوم  ،...لٌس هذا إسبلماً ولٌس هإالء مسلمٌنالجاهل

 ".2ما تقوم لترد هإالء الجاهلٌن إلى اإلسبلم ولتجعل منهم مسلمٌن من جدٌدإنّ 

بل هو كفراً  ،لٌس كفراً بالشرٌعة وحدها ،بنظره األّمةأن هذا الكفر الذي عمَّ  قُطبٌعتبر 

ٌّةعوة بالعقٌدة. فٌقول: "ٌنبؽً أن ٌكون مفهوماً ألصحاب الدّ  ناس أنهم حٌن ٌدعون ال اإلسبلم

ٌنإلعادة إنشاء هذا  حتى ولو كانوا ٌدعون  ،ٌجب أن ٌدعوهم أوالً إلى اعتناق العقٌدة ،الدِّ

ٌنوتشهد لهم شهادات المٌبلد بؤنهم مسلمون... فإذا دخل فً هذا  ،أنفسهم مسلمٌن ...عصبة  الدِّ

 ".3من الناس فهذه العصبة هً التً ٌطلق علٌها اسم المجتمع المسلم

وهً تؽرق فً  ،وٌحكمها الكفر ،وٌسودها الحرام ،تعٌش فً الرّدة األّمة أنّ  قُطبٌعٌش سٌد 

عن عملٌة البعث  قُطبأمام هذا الواقع ٌتحدث سٌد  ،ة أظلم من تلك التً عاصرها األوابللٌّ هجا

 حّدد مجموعة من الخطوات فً اتجاه تكوٌن المجتمع اإلسبلمً وهً أربع مراحل.اإلسبلمً وٌُ 

وهً تقوم على دراسة  ،بداًٌة من الفرد الواحد ،كوٌن الجماعة المإقتة""ت ،المرحلة األولى

ٌّة" من حٌاة اإلسبلم األولى ،العقٌدة وحدها هذه المرحلة تشبه من كل الوجوه " المرحلة المك
4، 

وال بّد فٌها من أن ٌكون النهج هو ذاته الذي سلكته الجماعة  ،ثّم مرحلة "الحضانة والتكوٌن"

ٌّة ٌّةفبل بّد من رفض كل المنابع  ،ولىاأل اإلسبلم واالقتصار فقط على نبع واحد هو  ،الجاهل

 :5القرآن الكرٌم وتحقٌق البعث اإلسبلمً الذي ٌتطلب أربع مراحل أٌضاً وهً

 التكوٌن العقٌدي والحركً )القناعة(

 االعتزال الشعوري )المفاصلة(

 االستقبلل عن المجتمع )الثبات(

ٌّةالالجدٌدة وإسقاطها وإعبلء  ةالجاهلٌّ التمّكن لقتال   )التقوٌض(. حاكم

ٌّةحٌث تقٌم الطلٌعة المجتمع الفعلً الخاضع لل ،إلى مرحلة "التقوٌض" قُطبٌصل سٌد   حاكم

ٌّة هذا المجتمع الذي ٌتصّوره ٌقوم "...على آصرة العقٌدة وحدها دون أواصر الجنس  ،اإلله

". وهو ٌعتبر 6بة والحدود اإلقلٌمٌة السخٌفة.واألرض واللون واللؽة والمصالح األرضٌة القرٌ

أنه ال ٌمكن مهادنة النظم والمجتمعات اإلنسانٌة القابمة فً هذه المرحلة "...إال أن تعلن 
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فً صورة أداء الجزٌة ضماناً لفتح أبوابها لدعوته ببل عوابق  -أي اإلسبلم –استسبلمها لسلطانه 

 ".1مادٌة من السلطات القابمة فٌها

وعلٌها أن تدفع  ،مخلص البشرٌة الجدٌد. هذه البشرٌة ال مهادنة معها قُطبصبح سٌد هكذا ٌ

وإالّ فبل مجال من إعبلن الجهاد واعتبارها  ،فً مكان ما الّسلطةالجزٌة للطلٌعة التً تصل إلى 

"الواقع" وحدد السبٌل إلى البعث اإلسبلمً الجدٌد. لقد  قُطب" دار الحرب". هكذا شخَّص سٌد 

ٌّةكونها ال تخضع لل ،المودودي بإعبلن كفر المجتمعات وجاهلٌتها من الناحٌة العملٌة سبقه  حاكم

ٌّة  ،قُطبكما فعل سٌد  ،شامبلً كل فرد فٌها ،" جمعاءاألّمةلم ٌشمل بحكمه هذا " لكّنه ،اإلله

واضح  بشكلإعبلنه  دى إلى أمما  ،تعٌش "كفراً بالعقٌدة" هو كفر جحود وعناد األّمةمعتبراً أن 

ٌّةورفض  ،أنه ال سبٌل إالّ بإعادة تكوٌن المجتمع المسلم ة الشاملة التً ؼرقت فٌها العامّ  الجاهل

 .األّمة

والمفارقة األخرى أّنه على الرؼم من أّن اإلسبلم ٌسمح لؽٌر المسلمٌن باتباع عقابدهم وممارسة 

سلمٌن وؼٌر المسلمٌن بؤن ال ٌتردد فً عدم السماح للناس كافة م قُطبإالّ أّن سٌد  ،طقوسهم

ٌّةوإذا فعلوا ذلك فتلك هً  ،ٌحكمهم قانون وضعً بشري  وبالتالً هً دار حرب وكفر. الجاهل

ٌّةفاألرض التً ال تخضع ل ٌنهللا هً دار كفر وحرب بؽض النظر عن  حاكم الذي ٌعتنقه  الدِّ

ٌّةً تنشؤ الدولة قُطبالسكان. ففً خبلصة التحلٌل ال ٌّةالح عندما تصب اإلسبلم ٌُطبق  ،هلل حاكم و

ٌّةالفتطبٌق نظام  ،فٌها النظام اإلسبلمً هو المعٌار الذي ٌحّول المجتمع إلى مجتمع "مسلم"  حاكم

ٌنبؽض النظر عن االنتماء   ً للسكان وال فرق هنا إن كان المسلمون أقلٌة أو أؼلبٌة.الدِّ

 عند سٌد قطب المطلب الثان8ً مفهوم الدولة

إلى الدولة عن مجمل نظامه الفكري ومنهاجه االعتقادي فً فهم اإلسبلم  قُطبال تخرج نظرة 

 .األّمةوإعادة بعثه فً المجتمع و

التً تناولت موضوع الحكم  ،ها فً ثناٌا كتاباتهنمبحثاً للدولة. وكبلمه ع قُطبال ٌخّصص 

 ومقوماته فً اإلسبلم.

الدولة فً االعتقادي و "روح منهجه وتصّوره عن للدولة ال ٌخرج تعرٌفه  ،وفً أي حال

. فالدولة  "2الفردٌة والجماعٌة ،اإلسبلم لٌست سوى إفراز طبٌعً للجماعة وخصابصها الذاتٌة

وإخضاع الحٌاة للعقٌدة  ،وهو تطبٌق اإلسبلم ،هً الجماعة الساعٌة إلى هدؾ ،بهذا المعنى

ر المنبثق منها.  والتصوُّ

بما هً حكومة وأرض  ،قانونً الحدٌث للّدولةوهذا التعرٌؾ ٌختلؾ عن المفهوم الدستوري وال

هو  ،ودستور الدولة المسلمة ال ٌضعه البشر وٌتوافقون علٌه. إّنه دستور إلهً ،وشعب وسٌادة

 ولكن هللا هو الحاكم الحقٌقً. ،والحاكم قد ٌكون بشراً  ،القرآن
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ٌّةٌعقد فصبلً حول  قُطبإالّ أّن  االجتماعٌة فً اإلسبلم. الحكم فً اإلسبلم فً كتابه العدالة  نظر

ٌّةٌتحدث فٌه عن   الحكم ومقوماته وقواعده. نظر

ٌّةأوال8ً    عند سٌد قطب الحكم فً اإلسالم نظر

ٌّةتنبثق  الحكم فً اإلسبلم من المنهج اإلسبلمً نفسه. وٌترّتب على اإلقرار بهذا المنهج  نظر

ٌّةالهو اإلقرار بفً حٌاة البشر وشهادة ال إله إالّ هللا. وعلى هذه الشهادة ٌنبنً أساس الحكم   حاكم

ٌّةالوهللا سبحانه ٌتولّى  هلل وحده " فً حٌاة البشر عن طرٌق تصرٌؾ أمورهم بمشٌبته  حاكم

وعن طرٌق تنظٌم أوضاعهم وحٌاتهم وحقوقهم وواجباتهم؛ وعبلقاتهم  ،وقدرته من جانب

 ."1وارتباطاتهم بشرٌعته ومنهجه من جانب آخر

ة هلل ٌعنً استبعاد مناهج البشر وطرابقهم فً التشرٌع ووضع القوانٌن وهذه والتسلٌم باأللوهٌ

واألنظمة التً وضعها البشر. والتً هً  ،نقطة االفتراق الكبرى فً نظام الحكم فً اإلسبلم

ٌّةبالمحصلة أنظمة   .جاهل

 فأّهمها8 عند سٌد قطب أما مقومات وقواعد نظام الحكم فً اإلسالم

ةال-1 ٌّ  دههلل وح حاكم

ٌّةالٌعتبر الكثٌر من الباحثٌن أّن مفهوم  ٌوم خرج  ،شهد والدته األولى على ٌد الخوارج حاكم

ومكفّرٌن القابلٌن به  ،هإالء من بٌن الصفوؾ فً موقعة صفٌن رافضٌن تحكٌم الحكمٌن

 ومعلنٌٌن صٌحتهم المشهورة: "ال حَكم إالّ هلل".

ٌّةالنهم لم ٌستخدموا مصطلح إالّ أ ،ورؼم استخدام الخوارج لمفهوم "الحكم" وإن  ،إطبلقاً  حاكم

والمضمون الذي ٌحّمل حدٌثاً  ،كانت المقارنة بٌن المضمون الذي حملّوه لمصطلح الحكم

ٌّةاللمفهوم   تإدي إلى كثٌر من التشابه. ،حاكم

ٌّةالوكما رأٌنا دخل مفهوم  فً االستخدام السٌاسً المعاصر مع الداعٌة اإلسبلمً  حاكم

ثّم انتقل إلى االستخدام السٌاسً فً العالم  ،(1979-1903نً أبو األعلى المودودي )الباكستا

 .قُطبالمسلمٌن الذي قاده سٌد  اإلخوانالعربً فً الستٌنات مع التٌار الجدٌد فً تنظٌم 

ٌّة من  ٌّة فً التصّور اإلسبلمً ال ٌنحصر فً تلقً الشرابع القانون ٌرى قطب" إّن مدلول الحاكم

ه، والتحاكم إلٌها وحدها، والحكم دون سواها، إّن مدلول الشرٌعة فً اإلسبلم ال ٌنحصر هللا وحد

ٌّة، وال حتى فً أصول الحكم ونظامه فً اإلسبلم ال ٌنحصر فً  فً التشرٌعات القانون

التشرٌعات القانونٌة، وال حتى فً أصول الحكم ونظامه وأوضاعه إّن هذا المدلول الضٌق ال 

رٌعة، والتصّور اإلسبلمً، إّن شرٌعة هللا تعنً كل ما شّرعه هللا لتنظٌم حٌاة ٌمّثل مدلول الش

ٌّة وهذا ٌتمّثل فً أصول االعتقاد وأصول الحكم، وأصول األخبلق وأصول السلوك  البشر

 "2وأصول المعرفة
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ٌّةالأن  قُطبوٌعتبر سٌد  ٌنهً أصل فً اإلسبلم؛ ف حاكم كلّه ٌقوم على قاعدة األلوهٌة  الدِّ

ن ٌعودوا إلى . والبشر ٌجب أ"1وكل تنظٌماته وتشرٌعاته تنبثق من هذا األصل الكبٌر"لواحدة. ا

ٌّاهحكم هللا لٌتبعوه " . " 2وهو رسول هللا ،وحكم هللا هذا ٌجب أن ٌعرفوه من مصدر واحد ٌبلؽهم إ

ٌّةوطرٌقان أمام البشرٌة طرٌق هللا وطرٌق   .الجاهل

ٌّن "إال هللال حكم " وبٌن دعوة الخوارج بؤن  الذي توالّه عمر بن العاص  ،رداً على تحكٌم صف

ٌّةوأبو موسى األشعري كاعتراض على التحكٌم؛ ودعوة المودودي لل كتعبٌر عن رفض  حاكم

كرفض  قُطبال تبرز دعوة  ،المناهج البشرٌة فً بناء الحٌاة على األرض فً العصور الحدٌثة

وإنما أٌضاً فً سٌاق  ،هدى المودودي على ،ألنظمة الحكم المتعاقبة فً مصر وحسب

ضل به سواه من مبادئ اٌف ،وإحقاقاً لمبدأ المساواة بٌن البشر الذي جاء به اإلسبلم ،المفاضلة

إننا " حٌث ٌقول: ،المساواة التً تبشر بها أنظمة الحكم اللٌبرالٌة والماركسٌة على حد سواء

ٌّةال ،ندعو إلى نظام حقق توبذلك ت ،من البشر وال طبقة وال لجماعةال لفرد  ،فٌه هلل وحده حاكم

 ."3فٌه المساواة الحقٌقٌة

ٌّةاملة على ورة الشّ الثّ " بوبٌة هللا وحده للعالمٌن معناهاوهو ٌعتبر أّن إعبلن ر البشر فً  حاكم

إن الحكم الذي مرّد األمر فٌه للبشر ٌجعل بعضهم  ،كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها

 " .4ن دون هللالبعض أرباباً م

وهو ٌخلص إلى أّنه: " البدَّ من تحطٌم مملكة البشر إلقامة مملكة هللا فً األرض ..... ومملكة 

ٌّةالهللا فً األرض ال تقوم بؤن ٌتولّى  ا تقوم بانتزاع لكّنهفً األرض رجال بؤعٌانهم.... حاكم

ٌّةالشرٌعة وسٌادة  ،ورّده إلى هللا وحده ،السلطان من أٌدي مؽتصبٌه من العباد وإلؽاء  اإلله

 ".5القوانٌن البشرٌة

ٌرى  لكّنه ،كٌؾ ٌمكن إقامة مملكة هللا فً األرض بدون رجال ٌقٌمونها قُطبوال ٌوضح سٌد 

أّن حٌاة البشر ٌجب أن تعود بجملتها إلى هللا: "...ال ٌقضون هم فً شؤن من شإونها وال فً 

" 6لهم أن ٌرجعوا إلى حكم هللا فٌها لٌتبعوه....بل البدَّ  ،أي جانب من جوانبها من عند أنفسهم

ألّن مصلحة البشر متضّمنة فً  ،"ولٌس مقبوالً عند أٌة إضافة أو اجتهاد بدعوى المصلحة

الشرع. وإذا بدا للبشر ذات ٌوم أّن مصلحتهم فً مخالفة شرع هللا فهم واهمون أوالً وكافرون 

 .7ثانٌاً"

ٌّةاللكن اختصاص هللا ب  ال ٌنفً حق البشر فً  ،ل شرعه كل أصول الفكروشمو ،حاكم

واالجتهاد حق مكفول فً  ،اً حاسم خاّصًة فً ما ٌسمى " منطقة الفراغ" حٌث ال نصَّ  ،االجتهاد

ٌن ٌّةالٌجعل مفهوم  قُطب. إاّل أّن سٌد الدِّ  ،ٌضاً فٌقول: "...فإذا كان هناك نصأٌتدخل هنا  حاكم

فهنا ٌجًء دور االجتهاد وفق  ،وإن لم ٌكن هناك نصفالنص هو الحكم وال اجتهاد مع النص. 
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ال وفق األهواء والرؼبات... ولٌس ألحد أن ٌقول لشرٍع  ،أصوله المقررة فً منهج هللا ذاته

ٌّةالإالّ أن تكون  ،-هذا شرع هللا  -ٌشّرعه  العلٌا معلنة وأن ٌكون مصدر السلطات هو هللا  حاكم

 "1من البشر وال أي ،ال الشعب وال الحزب ،سبحانه

ٌّةالمشروعٌة االجتهاد بسٌادة مفهوم  قُطبفً هذا النص ٌربط سٌد  ٌرى  ألّنه ،وهٌمنته حاكم

االجتهاد مشروطاً بنظرٌته هو. لذلك ٌقرر تعطٌل حق االجتهاد ووقؾ العمل به حتى تقوم 

ٌّةال ٌّة حاكم ٌّةال. أّما حٌن تكون اإلله  ،االدعاء بهبشرٌة فبل حق ألصحابها باالجتهاد أو  حاكم

بهذا ٌتحول إلى شعار ٌتخفى وراءه المّدعون إلضفاء المشروعٌة على ممارستهم  ألّنه

ٌنوبالتالً ٌّدعون بؤّن ما ٌقومون به هو اجتهاد فً إطار  ،لطويوطؽٌانهم السّ  ولٌس  الدِّ

 خروجاً عنه.

ٌّةبهذا الشرط ٌرٌد أن ٌضع كل التجارب  قُطبسٌد  وما أنتجته من  ةاإلسبلمٌّ العربٌة و السٌاس

ٌناجتهادات اقتصادٌة واجتماعٌة وقانونٌة خارج إطار الشرع و  اجتهادات بشرٌة. األّنه الدِّ

ٌّةالوتنطلق فكرة  ٌّة لعلّ أهمها ثالث مقدمات قُطبعند  حاكم  : من مقدمات تأسٌس

ال ٌمكن أن االرتباط وثٌق بٌن طبٌعة النظام االجتماعً وطبٌعة التصور االعتقادي بحٌث  :أولها

افتراض عبلقة تجاؾ بٌنهما وإاّل كان النظام االجتماعً ذاك نظاماً "ؼٌر طبٌعً". بل إّن 

العبلقة بٌنهما تتخطى رباط االتصال إلى حٌث تصٌر القاعدة هً االنبثاق الحٌوي للنظام 

 .2االجتماعً من التصّور االعتقادي

ٌنأن ال فصام بٌن  :والثانٌة ٌنن طبٌعة هذا إذ "لٌس م ،والدنٌا الدِّ  -سبحانه–أن ٌفرد هللا  الدِّ

ثّم ٌسلّم سابر قطاعات الحٌاة اإلٌجابٌة العلمٌة  ،قّطاعاً ضٌقاً فً ركن ضبٌل فً الحٌاة البشرٌة 

ٌّة آللهة أخرى وأرباب متفرقٌن  ،واألنظمة واألوضاع ،ٌضعون القواعد والمذاهب ،الواقع

ذلك أّن نظام الحٌاة واالجتماع  ،"3وع إلى هللاوالقوانٌن والتشكٌبلت على أهوابهم دون الرج

 منبثق من االعتقاد ولٌس مفصوالً عنه.

وبالتالً حلول  ،ومشكبلت خاّصة به وناشبة عنه ،أّن لكل نظام تصوره وفلسفته العامة :الثالثة

ٌُتوسل بنظام  وأجوبة مناسبة لنوع تلك المشكبلت ولطبٌعة ذلك النظام . وعلٌه ال ٌمكن أن 

ومترابط  ،د حلول لمشكبلت نظام آخر. وحٌث إّن اإلسبلم "نظام اجتماعً متكامل"إلٌجا

 .4بحٌث ٌختلؾ عن كل النظم الموجودة ،العناصر

ٌّةالٌقوم مفهوم  ،على قاعدة هذه المقدمات المعتقدون  ،فالمسلمون ،. وهكذاقُطبعند  حاكم

عقٌدتهم؛ واإلسبلم لٌس مجرد  ال ٌمكن إاّل أن ٌنبثق نظامهم االجتماعً عن ،برسالة اإلسبلم

ٌّزة  ،عقٌدة إٌمانٌة ٌّة متم بل هو شرٌعة تضع األحكام لنظام الحٌاة كامبلً؛ ثّم إّن اإلسبلم وحدة كٌان

فإّن اإلسبلم هو النظام االعتقادي  ،ومتماٌزة عن سابر نظم االعتقاد والحكم السابدة . والنتٌجة

ٌّةالوالشرعً الذي ٌقّر بمبدأ  ٌّةهلل ضد  حاكم ٌّةالبشر: السابدة فً "المجتمعات  حاكم " الجاهل
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ٌّةالوالقول بـ " ، قُطببحسب  ٌّة" ٌرادؾ القول بحكم الشرٌعة حاكم لنظام المجتمعات  اإلسبلم

ٌّة ٌّةالبحسبان ذلك فً جملة الحكم بما أنزل هللا: الذي ٌتخذه دعاة  ،اإلسبلم قاعدة للقول بها  حاكم

ٌّةالعرٌؾ ٌذهب فً ت قُطب. ؼٌر أّن سٌد  موسعاً دابرة  ،والشرٌعة إلى أبعد من هذا المعنى حاكم

ٌّةالفٌكتب: "إّن مدلول  ،ما ٌشمله المفهوم من دالالت فً التصور اإلسبلمً ال ٌنحصر فً  حاكم

تلقً الشرابع القانونٌة من هللا وحده. و التحاكم إلٌها وحدها. والحكم بها دون سواها... إّن مدلول 

وال حتى فً أصول الحكم ونظامه  ،إلسبلم ال ٌنحصر فً التشرٌعات القانونٌة"الشرٌعة" فً ا

إّن "شرٌعة  ،وأوضاعه. إّن هذا المدلول الضٌق ال ٌمثل مدلول "الشرٌعة" والتصور اإلسبلمً

وأصول  ،هللا" تعنً كل ما شرعه هللا لتنظٌم الحٌاة البشرٌة....وهذا ٌتمثل فً أصول االعتقاد

 "1وأصول المعرفة أٌضاً  ،وأصول السلوك ،خبلقوأصول األ ،الحكم

فوق ذلك نظام  أّنها ،وال حتى مبادئ حكم ونظام للسٌاسة ،لٌست قوانٌن –إذاً  -الشرٌعة 

اجتماعً وأخبلقً ومعرفً: أي نظام حٌاٍة برّمتها وفً مختلؾ مجاالتها؛ وال ٌملك المسلم أن 

ونظامه االجتماعً والسٌاسً" إاّل من ذلك  ،ٌمهوق ،وسلوكه ،وفكره ،ٌتلقى أمراً متعلّقاً بعقٌدته

والحال إّنه "حٌن  ،وارتضى العبودٌة لؽٌر هللا ،وإال خرج عن دابرة اإلسبلم ،"2المصدر الرّبانً

ٌّةالتكون  ٌّةمتمثلة فً سٌادة الشرٌعة  –العلٌا فً مجتمع هلل وحده  حاكم تكون هذه هً  – اإلله

ٌّاً من العبودٌة للبشر...الصورة الوحٌدة التً ٌتحرر فٌها ال بشر تحّرراً كامبلً وحقٌق
3 " 

 ثانٌا8ً طاعة المحكومٌن.

 ،تعنً التزام ما ٌقّرره الحاكم من أوامر أو نواه. وهو ٌقارب مدلول سٌادة الدولة ممثلة بحكومة

لجهة فرض القوانٌن وانصٌاع الناس لها. ولكن الطاعة لٌست ولٌدة اتفاق بٌن الحاكمٌن 

نه جان جاك روسو فً كتابه العقد االجتماعً.  والمحكومٌن ٌَّ  ،فً اإلسبلم ،أّنهاعلى نحو ما ب

 وفّصلته السّنة فً التطبٌق. ،استجابه ألمر إلهً نصَّ علٌه القرآن

 "4إلى اآلٌة " ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأُولً األمر منكم البّناوكما لجؤ 

فً تلخٌص قاعدة الطاعة كؤحد مرتكزات نظام الحكم  قُطبوكذلك فعل  ،لتقرٌر قاعدة الطاعة

ًّ األمر فكٌؾ تؤتً هذه الطاعة  ،وهو الحاكم ،اإلسبلمً والمسؤلة المطروحة اآلن هً طاعة ول

 وماهً درجتها قٌاساً لطاعة هللا والرسول.

د" أولً األمر". ٌفٌد تمٌزاً بٌن طاعة هللا ورسوله وبٌن طاعة العب ،قُطبكما ٌشرحه  ،والنص

ٌّدة بشٌبٌن:   -1فطاعة هللا والرسول مطلقة ال تعلّق لها بشًء خارج ذاتها. أما طاعة العبد فمق

وباإلٌمان أي أن ٌكون مسلماً مإمناً. هذا ٌإدي إلى " أن ولً  -2بطاعة المطاع هلل والرسول.

ٌّةالواعترافه له ب وإنما ٌطاع إلذعانه هو لسلطان هللا ،األمر فً اإلسبلم ال ٌطاع لذاته ثمَّ  ،حاكم
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ٌّةلقٌامه على شرٌعة هللا ورسوله. ومن اعترافه ب ثمَّ تنفٌذه لهذه الشرٌعة ٌستمد  ،هللا وحده حاكم

 "1حق الطاعة

بل سلطته مقٌدة بإقامة شرٌعة هللا واإلذعان  ،فالحاكم ال ٌستمد سلطانه من هللا مباشرة ،وعلٌه

لمٌن له فً اإلسبلم وال وراثه. فالحاكم مقٌد بقبول المس لحاكمٌته المطلقة فبل "ثٌوقراطٌة"

وإذا رضوه ثم ترك شرٌعة  ،فإذا لم ٌرضه المسلمون لم تقم له والٌةوالتزامه شرٌعة اإلسبلم "

 ."2هللا لم تكن له طاعة

إلى نفً القول بؤنَّ فً اإلسبلم " هٌبة إكلٌروس" تتولّى الحكم .  قُطبٌخلص  ،من ذلك كلّه

فالطاعة من المحكومٌن "منوطة فقط باعتراؾ الحاكم بؤن الحكم هلل وحده. ثمَّ تنفٌذه  ،وبالتالً

 ". 3ببل شرط آخر ؼٌر العدل فً الحكم وطاعة هللا ،لشرٌعة هللا

 ثالثا8ً فً موضوع الشورى 

سً اللٌبرالً الذي اعتبره كما هو فً التفكٌر السٌا ،لطات"مصدر السّ  األّمة"مبدأ  قُطبلم ٌرق ل

مصدر السلطات" وعن حق  األّمة... ودعك بعد هذا من تلك الخرافة التً تتحدث عن "رافة "خ

مصدر  األّمةفهذه  ،خرافة ال تستحق المناقشة أّنهااالنتخاب وحرٌة االنتخاب وحرٌة االختٌار. 

ؾ لتفكر فً ذلك التر ،لحظة ،التً  ال تملك أن تفٌق ،السلطات هً هذه المبلٌٌن الجابعة الهزٌلة

وٌشٌر لها  ،المبلٌٌن التً ٌشٌر لها السادة فتنتخبه ،الذي ٌسمونه حق االنتخاب وحرٌة االختٌار

قواتها ومبلك اإلقطاع الذي ٌإوي هإالء هم خزنة أرزاقها وأ ألن هإالء السادة ،السادة فتمتنع

 "4الجٌاع

التً أدت به إلى بإظهار عٌوب الدٌمقراطٌة الدستورٌة البرلمانٌة الفاضحة و قُطبوال ٌكتفً 

أهذه " تساءل ساخطاً عن دور جهاز الدولة،بل ٌذهب إلى أبعد من ذلك عندما ٌ ،اعتبارها خرافة

وهذه المبلٌٌن  ،دٌمقراطٌة دستورٌة برلمانٌة ؟ وجهاز الدولة كله ٌعمل لحساب الرأسمالٌة

 ."5وال حامً لها وال نصٌر ،الجابعة عارٌة مرٌضة مستقلة

إلى ؼٌاب المساواة الفعلٌة  ،لمالً والمعٌشً إلى انعدام الحرٌة فً االنتخابمن فقدان التكافإ ا

ال ٌستقٌم معها نظام حكم قوٌم.  ،فً صورة هزٌلة ،تبدو الدٌمقراطٌة البرلمانٌة ،بٌن المواطنٌن

ٌّن مرتكزاته وقواعده ،والحالة هذه إالّ العودة إلى اإلسبلم ،فبل ٌبقى . وٌحملها هنا فً الذي ب

ٌّةوما الحدود " ت قلٌلة.عبارا الذي شّرعه هللا لعباده  ،تنفٌذ القانون اإلسبلمً أّنهاللحكم؟  اإلسبلم

وال إٌثار جماعة على  ،وال مصلحة طبقة دون طبقة ،لم ٌراع فٌه تفضٌل فرد على فرد ،جمٌعاً 

ها ممافكلهم أ ،الشرٌعة قانون هللا ،وال تمٌٌز حاكم على المحكوم ...كلهم عباد هللا ،جماعة

 ."6سواء
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ٌّد قُطب مع أفكار من سبقوه من المفكرٌن المسلمٌن حول   ٌّة ٌقطع س بهذا المفهوم عن الحاكم

التطور السٌاسً: الدستوري والنٌابً، وحول التطبٌق المتدرج ألحكام الشرٌعة، وحول إقامة 

لمماهاة النظام السٌاسً على مقتضى الشورى، لٌدفع بتصور جدٌد للسٌاسة والّسلطة قوامه ا

ٌّتها من المجتمع  ٌّة، دولة ال تستمد شرع ٌنً والسٌاسً إلى حد القول بدولة دٌن الكاملة بٌن الدِّ

ٌن فقط. ٌن... ومن الدِّ  واألّمة، بل من الدِّ

ٌّةالمطلب الثالث8 إشكالٌة  ٌّةال نظر  .عند سٌد قطب ونتائجها فً الدولة ونظام الحكم حاكم

ٌنإحداث مطابقة بٌن سلطة النص  قُطب اإلشكالٌة األم ناشبة عن محاولة ً )الوحً( بما هً الدِّ

وسلطة التصّور بما هو فهم بشري لنص إلهً ٌجري تطبٌقه على  ،أوامر وتعالٌم صادرة للتنفٌذ

 .1ة اإلنشاء ومتؽٌرات حٌاة البشر فً مجالها البلمتناهًواقعات اجتماعٌة محكومة بسببٌّ 

والدولة ٌعود إلى صرامة المنهج  األّمةً نظرته لمفهوم ف قُطبمنشؤ االلتباسات لدى تصورات 

المسلمة قادر على إنشابها فً أّي وقت. كما ٌعود  األّمةفالقرآن الذي أنشؤ  ،قُطباألصولً عند 

على روح التحلٌل  األٌدٌولوجٌاً المملوء بقُطبإلى ؼلبة المنطق االستنباطً ال ،من جهة أخرى

تعلو  ،دار تحكمها عقٌدة األّمةأنه ما دامت ب "محمد حافظ دٌا ٌرى ،وفً هذا ،العلمً التارٌخً

مما ٌعنً أنه تعامل مع  ،وتجانس ثقافً ،من هوٌة وتشارك قانونً ،فوق المقومات التارٌخٌة

ٌّةهذا المفهوم بطبٌعٌة أقرب إلى األ  ."2منها إلى التحلٌل العلمً ٌدٌولوج

وهو ٌتوجه إلى  ،لكّنه ،بالثبات والدوامٌتصؾ  ،القرآن بما هو وحً إلهً ال مراء فً أنّ 

ٌّن ،خلٌفة هللا على األرض ،اإلنسان تشاركه عوامل اخرى على أرض  ،لٌنتجه على نحو مع

)جؽرافٌة( وسمات تكوٌنٌة وراثٌة للبشر )سبلالت( ومصالح اقتصادٌة )حاجات متؽٌرة ( 

ماوي إلى عقل أرضً نتاج(. وبهذا المعنى ٌتحّول من وحً سإووضعٌات انتاجٌة ) عبلقات 

 .3ٌصّح أن تنطبق علٌه قوانٌن االجتماع. وسنن التؽٌٌر التً تطرأ على المبادئ واألفكار

فً معالجة مسؤلة الحكم ونظام الحكم. فاألول أراد استنباط حكم إسبلمً  البّنامنحى  قُطبلم ٌنُح 

على  ،لذي باشرته مصروا ،ٌحاكً النظم الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة القابمة فً الؽرب الرأسمالً

والثانً ٌسعى إلحٌاء نظام الحكم  ،ؼرار محاوالت التوفٌقٌٌن النهضوٌٌن العرب ؼّرة هذا القرن

ٌّةفً المدٌنة  انطبلقاً من  ،الممتد إلى جٌل الصحابة األولى ،األولى إبان عهد النبً محمد اإلسبلم

ٌّةإعبلن القطٌعة بٌن اإلسبلم اإللهً و ٌة فً قُطبؾ ظهرت اإلشكالٌات الالجدٌدة. فكٌ الجاهل

 مسؤلة الدولة ونظام الحكم.

 أوال8 فً مفهوم الدولة

ٌّةالإّن مفهوم  ر ال حاكم  ،المسلمة األّمةً العام إلحٌاء قُطبال ٌمكن النظر إلٌه خارج إطار التصوُّ

ٌّةوالقضاء على  لى وثمة اتفاق ع ،كما بعث أول مرة ،هذا المجتمع وبعث اإلسبلم من جدٌد جاهل

ٌستعمل عبارة  قُطبعلى المودودي ولكن بو األطلح مؤخوذ عن المفكر الباكستانً أأّن هذا المص
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ٌّة"  ٌّة"اإلسبلم" بمعنى ٌشمل  حاكم التشرٌع وٌمتد إلى تكوٌن األخبلق والروابط التً تمٌز  حاكم

 ."1الجماعة المسلمة عن سابر الجماعات

ٌّةتهما من " فالتشرٌع والحكم بٌن الناس ٌستمّدان مشروعٌ  ،المبلّؽة للبشر بالوحً ،هللا" حاكم

ٌّةونظام الحٌاة ٌستوي بتطبٌق الشرٌعة  ،والممثلة بالقرآن وتعالٌمه و"الحكم بما أنزل هللا" .  اإلله

ٌّةالفمبدأ  العادلة هً فقط تلك  الّسلطةهلل هو الضمان فً مواجهة سلطة الحاكم الفردٌة:  حاكم

التشرٌع الذي ٌحكمه القرآن "شرٌعة هللا" هو الحصن من الفساد ومن ف ،التً تحمل العهد اإللهً

 . 2 التحّول إلى مجّرد نظام قضابً فً خدمة الحاكم المطلق

ٌّةالتفٌد داللة  انطبلقاً من تعالٌم إلهٌة واضحة  ،الّسلطةوممارسة  ،ص معنى التشرٌعفً النّ  حاكم

انة إقامة العدالة على األرض من جهة وهً ضم ،من هذه الجهة ،فهً ٌقٌنٌة ،ومقررة قبلٌاً 

ٌّةالثانٌة. إّن  ٌّةالهلل تبرز بمقابلة  حاكم أي التشرٌع البشري والحكم بٌن الناس  ،للبشر حاكم

 بدءاً من العقل الوضعً البشري. ،الّسلطةوإقامة  ،بمقتضاه

 ،شرٌعة هللوهنا تطرح إشكالٌة المجانسة بٌن اإللهً المحض واإللهً البشري. فإذا صًح أنَّ ال

ال تخلو من  ،فما هً الضمانة القاطعة بؤّن أحكام البشر ،وأنَّ البشر محضوضون على إقامتها

 وال تخرج من اإلطار المرسوم فً الشرٌعة. ،الهوى

 ثانٌا8ً تكفٌر الدولة

ٌّةالمن أهم النتابج التً ُتوصل إلٌها  ٌّةهً تكفٌر الدولة فلٌست  قُطبعند  حاكم ٌّةال نظر  حاكم

ٌّة بل الم ٌّة جهاد ٌّةودود ٌّة االنقبلبتحّض على تحقٌق  نظر  ،اإلسبلمً الشامل بوسابل ؼٌر انقبلب

ٌّة وتجنب أسالٌب العمل العنفً والسري فٌما أسماه المودودي بـ"الثورة السلم
". ولم تكتسب 3

ٌّةال اً إاّل مع سٌد  حاكم ٌّ ٌّاً اعتراض  ،طرٌق"فً كتابه الشهٌر "معالم فً ال قُطبمضموناً جهاد

ٌّةالذي اعتنقت معظم التٌارات  ٌّة ؼٌر  اإلسبلم  ٌة مفهومة للمجتمع الجاهلً.اإلخوانالحرك

ٌّةالتً تعتنق كاّفة وُتجمع التٌارات  ٌّةال نظر ٌّة ووصؾ المجالس  حاكم على تكفٌر الدٌمقراط

ٌّة ٌّة أو الشرك ٌّة بالمجالس الكفر اً أم ترشٌحاً وترى أّن المشاركة فً هذه المجالس تصوٌت ،النٌاب

وهو كفر بّواح إذا لم  ،هو معصٌة إذا تبرأ المشارك من األصل الذي تقوم علٌه هذه المجالس

ٌّة سواًء تبرأ المشارك من  ،ٌتبرأ من هذا األصل بٌنما ترى تٌارات أخرى أّن المشاركة كفر

 أصل المجلس أم لم ٌتبرأ منه.

ل حق التشرٌع للبشر فً حٌن أّنه حق تجع ؤّنهاوٌمكن تلخٌص مواضع تكفٌر الدٌمقراطٌة ب

ٌّةالفً حٌن أّن السٌادة أو  ،أو الشعب األّمةوتقوم على مبدأ سٌادة  ،خالص هلل وتقول  ،هلل حاكم

وقوامة الرجال على  ،وتسقط الجزٌة ،بمبدأ المساواة ما بٌن المواطنٌن فً الحقوق والواجبات

ٌّة االعتقاد ،الناس ٌّة وبتعددٌة األحزاب  ،وتقر بحر ٌّر من كفر األٌدٌولوجٌاأي بتعدد ت. وال ٌؽ

ٌنالدولة الدٌمقراطٌة نص دستورها على أّن اإلسبلم هو  الرسمً للدولة " وهذا كاٍؾ فً  الدِّ
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ٌّة  ،وتحرٌم المشاركة فً انتخابات هذه المجالس ،تحرٌم الترشٌح إلى المجالس النٌابٌة الدٌمقراط

 ".1فهو كافر مرتد عن ملّة اإلسبلم ،ٌمقراطٌةوكل من شارك فً هذا عالماً بحقٌقة الد

ٌّة" وتعتبرها كفراً بّواحاً أو صرٌحاً ال لبس  كما تجمع تلك التٌارات على تكفٌر "القوانٌن الوضع

 فٌه.

لٌست إشكالٌة تطبٌق الشرٌعة بشكل  أّنهالٌست إخوانٌة.  قُطبإّن اإلشكالٌة العمٌقة فً خطاب 

ٌّة أو  ،جتماعً وتستجٌب إسبلمٌاً لهاتنسجم فٌه مع مصالح التطور اال بل هً إشكالٌة اعتراض

ٌّة ال ترى فً المجتمعات  ٌّةجهاد ٌّةالقابمة سوى مجتمعات  اإلسبلم كافرة. ٌصح علٌها ما  جاهل

 ٌصح على دار الحرب.

ٌّةالمجتمعات  قُطبومن هنا ٌكفّر  القابمة إذ "لٌس المجتمع اإلسبلمً هو الذي ٌضم ناساً  اإلسبلم

وإن صلى  ،بٌنما شرٌعة اإلسبلم لٌست هً قانون هذا المجتمع ،ٌسّمون أنفسهم مسلمٌن ممن

 ،ولٌس المجتمع اإلسبلمً هو الذي ٌبتدع لنفسه إسبلماً من عند نفسه ،وصام وحج البٌت الحرام

 ".2ؼٌر ما قرّره هللا سبحانه وفصلّه رسول هللا وٌسمٌه مثبلً اإلسبلم المتطور

ً . إاّل أّن المفهومٌن اإلخوانٌعة اإلسبلم أن ٌختلط بتعبٌر تطبٌق الشرٌعة شر قُطبٌكاد تعبٌر 

بالشرٌعة هنا أحكام ٌنبؽً تنفٌذها بؤسلوب التلقً  قُطبتناقضان. فما ٌعنٌه ممتماٌزان للؽاٌة بل و

 والتنفٌذ والطاعة واالستسبلم.

ً اإلخوانٌن أّن الخطاب فً ح ،أي إّنه ٌتجاهل أّن األحكام الشرعٌة أنما تطبق بواسطة البشر

 ،وتؤوٌلها بما ٌنسجم مع مصالح تطورهم االجتماعً ،ٌلحُّ على تطبٌق الشرٌعة بواسطة البشر

بل إّنه ٌجعل المصلحة ؼاٌة الشرٌعة ومعٌار تؤوٌلها عبر استنفاد أقصى الممكنات االجتهادٌة 

ٌّز بها الفقه السّنً الكبلسٌكً. ومن هنا إذا كان األسلوب  ٌّةالحركً المطابق لالتً تم تطبٌق  نظر

فإّن األسلوب الحركً المطابق  ،ٌة هو أسلوب الحكمة والموعظة الحسنةاإلخوان ،الشرٌعة

ٌّةل ٌّةال نظر هو األسلوب الجهادي بمعناه العّنفً الضٌق الذي ٌقوده تنظٌم حركً عضوي  حاكم

 ٌقوم على نظام الطاعة.

ٌّةأعاد التٌار الجهادي على ضوء  ٌّةحاكال نظر ٌّة وتفسٌرها ال م  ،قُطبً لدى سٌد قُطبالمودود

ً ٌبحث فً نظام اإلخوانً للشورى . فإذا كان الخطاب اإلخوانالنظر جذرٌاً فً المعنى 

ٌّةالشورى السّنً اإلسبلمً عن شكل خاص ومتمٌز من أشكال الدٌمقراطٌة  ٌقترب فٌه  اإلسبلم

فً  ،عنى اإلجماع من اإلجماع الدستوريوٌقترب فٌه م ،أهل الحل والعقد من المجلس النٌابً

ٌّةال ٌُنقً مفهوم الشورى من كل قشوره  ،العلمانٌة للدولة نظر ٌة . اإلخوانفإن الخطاب الجهادي 

حٌث ٌعارض بنٌوٌاً ما بٌن الشورى والدٌمقراطٌة. وٌرى فتحً ٌكن فً مشكبلت الدعوة 

كثٌرون من الباحثٌن والكتاب  أنه قد "أساء إلى مفهوم الشورى بقصد وبؽٌر قصد ،والداعٌة

ٌنحٌث خرجوا به عن التصّور األصٌل المتوافق مع روح  ،قدٌماً وحدٌثاً  وأصول التشرٌع..  الدِّ
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مما ٌعتبر انحداراً  ،بل إن بعض المحدثٌن منهم أعطوا الشورى مفهوماً كمفهوم الدٌمقراطٌة 

 ."1م اإلسبلمًوانحرافاً عن حقٌقة معنى الشورى فً النظا ،بالفكر االسبلمً

 2 :وٌقوم فتحً ٌكن بإجراء مقارنة بٌن مفهوم الشورى والدٌمقراطٌة كما ٌلً

 الدٌمقراطٌة

ٌّةالدٌمقراطٌة كلمة ٌونانٌة تعنً  -1 وهً  ،الشعب وسٌادته فً الدول الدٌمقراطٌة حاكم

 فهو الذي ٌشرع القوانٌن وٌسن الدساتٌر". ،نجعل الشعب مصدر السلطات

 ٌمقراطٌة هو الذي ٌحكم نفسه بنفسه بنظام ٌصٌؽه بنفسهالشعب فً النظم الد -2

 النظام الدٌمقراطً ٌجعل األكثرٌة صاحبة الصبلحٌة فً نقض األمور وإبرامها. -3

 الشورى

ال تعدو أن تكون استطبلع رأي فرد أو فرٌق من الناس  ؤّنهاأّما الشورى فً اإلسبلم ف -1

مور فً ضوء التشرٌع فً تفسٌر حكم شرعً أو فهمه أو اجتهاد فً أمر من األ

 اإلسبلمً.

إّما فً اإلسبلم فإّن الشعب ٌحكم بنظام "منّزل" ال ٌملك تعدٌله أو تبدٌله كابناً ما كانت  -2

 الظروؾ واألحوال.

ٌّة المقررات والتصرفات دونما كثرة المإٌدٌن لها أو  -3 بٌنما تتقٌد الشورى بمبدأ شرع

 قلتهم.

 الّسلطةٌن الشورى والدٌمقراطٌة فً ضوء ً ما بقُطبٌصوغ فتحً ٌكن هذا التعارض ال

ٌّةالمرجعٌة ل ٌّةال نظر ٌّة. وبمعنى آخر ٌفّسر الشورى بواسطة  حاكم ٌّةالمودود ٌّةال نظر التً  حاكم

من هنا ٌتمتع اإلمام فً صٌاؼة ٌكن بصبلحٌات  ،الدولة الثٌوقراطٌة ـٌتحدد معادلها السٌاسً ب

أو أهل الشورى. وهو ما ٌعنً نسفاً  ،ل والعقدثٌوقراطٌة مطلقة ال ٌحكمها إجماع أهل الح

ً الذي حاول باستمرار أن ٌبٌن أّن عبلقة اإلمام بالمجتمع اإلخواناٌدٌولوجٌاً للجهد النظري 

ممثلة فٌهم على أمر ما فبل  األّمةوأّنه إذا ما أجمعت  ،محكومة ب إجماع أهل الحل والعقد

إذ أّنه مجرد وكٌل  ،أو ٌخالفه األّمةٌنقض إجماع  بل لٌس لئلمام أن ،مناص لئلمام من التقٌد به

ٌّةعنها. فً حٌن إّن عبلقة اإلمام بالمجتمع لدى ٌكن وفً  ٌّةال نظر ً اإلخوانتتخطى الفهم  حاكم

ٌّةطً الذي ٌلعبه أهل الحل والعقد فً الدولة للدور التوسّ  وبالتالً تتخطى معٌار  ،اإلسبلم

ٌّةاإلجماع فً أداء الدولة  ال إمامة  ،وهو ما ٌنسجم مع إمامة تؽلب وقهر ،لوظابفها اإلسبلم

ٌّة. وٌإكد ٌكن ذلك على نحٍو صرٌح بقوله إّن القٌادة فً اإلسبلم فردٌة  شورى اختٌارٌة وطوع

... والحقٌقة التً ال لبس فٌها هو أّن القابد فً النظام اإلسبلمً هو صاحب الصبلحٌة فً تدبٌر 

وتفسٌر آٌة  ،زماً باتباع رأي األكثرٌة فً كافة الشإون واألحوالإاّل أّنه لٌس مل ،األّمةشإون 

إنما ٌعود إلى القابد صاحب  ،الشورى واضح الداللة على أّن القول الفصل بعد المشورة

 ".3الصبلحٌة ولٌس إلى األكثرٌة

                                                           
1
 .171(، ص1974، 3فتحً ٌكن، مشكبلت الدعوة والداعٌة، )بٌروت: مإسسة الرسالة، ط -
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 والعوامل التً ساعدت على صٌاغة فكره. قُطبثالثا8ً حٌثٌات فكر 

قد لعبت  فً مصر 1952عام  تموز 23 الذي أفرزته ثورة نظاملامع  اإلخوانٌبدو أّن محنة 

ٌّةاللمفاهٌم  قُطبفً صٌاؼة  ،إن لم ٌكن حاسماً  ،دوراً استراتٌجٌاً   ،"المجتمع الجاهلً" ، حاكم

معالم فً الطرٌق من داخل المعتقل الناصري  قُطب"التكفٌر" فً معالم فً الطرٌق. فقد كتب 

ٌعتبر كتاب معالم فً الطرٌق  فً وظٌفته الجوهرٌة  ،اإلعداموكان أحد حٌثٌات الحكم علٌه ب

ٌّةالوعلى ما اعُتبر من انفراده ب ،رداً أٌدٌولوجٌاً رادٌكالٌاً على النظام الناصري وٌفّسر  ،حاكم

ٌّة  قُطبذلك محاولة  ٌة اإلخوانلصٌاؼة خطاب إسبلمً جهادي جدٌد ال أثر فٌه للروح الشعبو

العربٌة  األّمةلضرٌبة التصاعدٌة واإلصبلح الزراعً وقبول مقولة التً تجلّت برنامجاً فً ا

 داخل مقولة العالم اإلسبلمً.   

ٌّةفً  قُطبلقد وجد  ٌّته ،المودودي حاكم  األٌدٌولوجٌامفهومٌن قابلٌن إلعادة بناء  ،وجاهل

ٌّةال هومٌن فتبنى هذٌن المف ،والحركٌة للجماعة على أساسهما فً مواجهة النظام الناصري نظر

ٌّة –واعاد صٌاؼتهما بوصفهما مفهومٌن اعتراضٌن ٌنطلقان من مسلمة مٌتا  تقوم على  نظر

إعادة بناء الجماعة  ،القطٌعة ما بٌن اإللهً واإلنسانً. وكان ذلك ٌعنً على المستوى الحركً

فً تجمع حركً عضوي "طلٌعً" ٌسوده نظام الطاعة وآلٌة التلقً والتنفٌذ واالنضباط 

 .1الحدٌدي

كان مفهوم الدولة عند قُطب خارج العصر، فهو لم ٌضع مبحثاً فً الدولة فً اإلسبلم مراعٌاً 

الدستوري والقانونً فً المإلفات الدستورٌة  مكانهالروح العصر الذي احتلت فٌه مقولة الدولة 

الكبلسٌكٌة، إنه ٌعرض عرضاً للدولة، على قاعدة منهجه العام: فهً الجماعة الساعٌة إلى 

تطبٌق المنهج اإلسبلمً. إن اإلشكالٌة هنا تكمن فً المفهوم الؽامض، والذي ال ٌنطوي على أي 

مدلوالت تفٌد سلوكاً معٌناً فً الحكم. فؤٌن هً األرض )اإلقلٌم(، ومن هو القوم )الشعب( وكٌؾ 

 تكون سلطة السٌادة )الحكومة( ال شًء من هذا ٌذكره قُطب.

النسج على منوال الدستورٌٌن ما دامت النظم القابمة لٌست من ولعّل مرده إلى عدم اكتراثه ب

باإلضافة إلى النتابج الفكرٌة التً توصل إلٌها هذه النظرٌة فباالستناد إلى   اإلسبلم فً شًء.

المقدمات التً انطلق منها سٌد قطب ٌصل بالنتابج إلى تكفٌر الدولة وما ٌتبع ذلك من تكفٌر 

 .دابرة اإلسبلم وإن كان ٌصلً وٌصوم وٌقوم بجمٌع العبادات المجتمع بكامله وإخراجه من
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 خالصة الفصل

ٌّةهذا الفصل ٌقوم الباحث بعد تشرٌح األسس الفكرٌة وال فً خبلصة بإعادة   قُطبلسٌد  نظر

تركٌب ما تّم تفكٌكٌه وتحلٌله فً ثناٌا هذا الفصل بما ٌخدم أهداؾ هذا البحث والوصول إلى 

 لتً تستهدفها تساإالت البحثبعض اإلجابات ا

أنه صار باإلمكان إجمال  ٌرى الباحث ،قُطببعد معالجة إشكالٌة العقل األصولً عند 

مع  اإلصبلحً والتراجع الذي حصل فً الفكر اإلسبلمً ،النتٌجة العامة التً توصلنا إلٌها

 من خبلل عقد نوع من المقارنة بٌن سٌد قطب وحسن البّنا .قُطبسٌد 

وإلى  ،ٌكّون الوحً دالالته وتعالٌمه ،ٌنتمٌان إلى حقل معرفً متشابه قُطبو لبّناامع أّن  -1

لك إلى ؼاٌة واحدة هً ذالمسلمٌن" وٌتطلعان ك اإلخوانإطار سٌاسً واحد هو تنظٌم " 

ٌّةإعادة إحٌاء اإلسبلم؛ فإنهما ٌفترقان فً أمور كثٌرة على مستوى ال والممارسة  نظر

 على حدٍّ سواء.

ونادى بؤممٌة  ،سعا إلى إحٌاء اإلسبلم فً الحٌاة المصرٌة ،قً داعٌاً ومرشداً ب البّنا -2

فنظام الحكم فً اإلسبلم  ،فالتفت إلى المشابهة بٌن اإلسبلم والنظم القابمة ،إسبلمٌة

 ٌختلؾ فً األساس عن النظام الدٌمقراطً الدستوري البرلمانً.

آخر حلقات اإلسبلم   ،ؤثر بمحمد رشٌد رضاإذ ت ،أقرب إلى السلفٌة التوفٌقٌة البّناٌعتبر   -3

اً ٌعدُّ قُطبوافتقد العمق النظري فً التبّحر فً اآلٌات. ومع أّن  ،اإلصبلحً النهضوي

 ،فإنه تؤّثر أكثر بمفكرٌن إسبلمٌٌن معاصرٌن هما: الندوي والمودودي ،البّناامتداداً لفكر 

. وتبّحر فً اآلٌات "المرشد"ابات وفاقت كتاباته كت ،على ؼٌر مستوى البّنافتجاوز سلفه 

مخرجاً عمبلً رابعاً فً ظبلل القرآن ٌمتد إلى ثبلثٌن جزءاً فً تفسٌر الكتاب الكرٌم 

ٌّةتطّل على مفاهٌم االجتماع واالقتصاد و ،بقراءة عصرة وترك كتاب معالم فً  السٌاس

هاٌة البرنامج الطرٌق تؤثٌره على التٌارات الربٌسٌة فً حركة اإلسبلمٌٌن. وأصبح فً ن

 العام لمعظم اإلسبلمٌٌن.

اتصؾ بؤنه منّظر  قُطبلوجدان؛ أما الخطابة الموجهة إلى العاطفة وا البّناطؽى على منطق 

ٌحلّل وٌقارن  ،واتجه إلى العقول ،على منطقه أسلوب القٌاس الجديوطؽى  ،ٌدٌولوجًأ

 وٌفاضل.

د الذي تبدو فٌه الفجوة بٌنهما ؼٌر قابلة كبٌرة إلى الح قُطبوفكر  البّناالمسافة بٌن فكر  إنّ 

بل إلى الحد الذي ٌسوغ القول فٌه إن العبلقة بٌنهما عبلقة قطٌعة وانفصال؛ ففكر حسن  ،للجسر

وهو فكر توثٌق العرى.  ،: ٌقول طارق البشري "فكر انتشار وذٌوع وارتباط بالناس عامةالبّنا

فكر ٌزرع  البّناع عن اآلخرٌن. فكر حسن وفكر امتنا ،فكر مجانبة ومفاصلة قُطبوفكر سٌد 

فه ٌحفر  ،قُطبوٌنتشر مع الشمس والهواء. أما فكر سٌد  ،وٌسقً شجراً  ،وٌنثر حّباً  ،أرضاً 

 "1والفرق بٌنهما هو الفرق بٌن السلم والحرب ،وٌبنً قبلعاً عالٌة األسوار  ،خندقاً 

                                                           
1
ٌّة المعاصرة"، )القاهرة: دار  - طارق البشري، المبلمح العاّمة للفكر السٌاسً اإلسبلمً فً التارٌخ المعاصر "فً المسؤلة اإلسبلم
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ٌّة  ٌّة البّناواقع ٌّة دفعته إلى تؤسٌس حركة أرادها أك السٌاس بر من حركة سٌاسٌة: حركة ثقاف

ٌّة ترّبً نشباً على العقٌدة وتنشر فً الناس تعالٌمها ساعٌة إلى اإلقناع وإلى قلب مٌزان  تربو

القوى الثقافً فً المجتمع لصالح اإلسبلم. لذلك جنحت إلى أسلوب التكوٌن والتوعٌة واإلرشاد. 

بل تحوٌلها إلى " كتابب صدام"  ،ك الحركةفدفعاه إلى تحجٌم تل ،وتطّرفه قُطبأّما ؼلوُّ سٌد 

تمّثل "الطلٌعة المإمنة المناضلة من أجل إقامة المجتمع اإلسبلمً. لذلك جنح إلى أسلوب 

ٌّة ساحرة ذات نفاذ وأثر فً وجدان المتلقً. والنتٌجة  ،التحرٌض والتحشٌد مستعمبلً كتابًة بٌان

اً  البّناأنتج  ٌّ قتالٌاً كان ذروة التعبٌر عنه كتابه معالم  –اناً سٌاسٌاً بٌ قُطببٌنما أنتج  ،فكراً سٌاس

 .1فً الطرٌق

ٌنلم ٌكن إدخال   قُطبلكن  ،كان أسبق إلى ذلك البّنابل إّن  ،ٌةقُطبً فً العمل السٌاسً بدعة الدِّ

فً الخمسٌنات  قُطبوسوؾ ٌتؤكد أّن ما زرعه سٌد  ،دفع به إلى أبعد حد مستفٌداً من سابقه

وعبد  ،ٌثمر فكراً أكثر ؼلّواً وتطّرفاً فً السبعٌنات والثمانٌنٌات مع عبود الزمرس ،والستٌنات

 وعلً بلحاج وؼٌرهم. ،وعمر عبد الرحمن ،السبلم فرج

ٌّةً إذاً ستدخل موضوعة الدولة قُطبمع التٌار ال منحدراً ال قرار له. لن تقرأ فً لوحة  اإلسبلم

وتكٌٌؾ أحكام الشرٌعة  ،الّسلطةمصدر  األّمةو ،تلك الدولة عناوٌن وعبلمات من جنس الدستور

بل  ،والتمثٌل والمجلس النٌابً..... إلخ ،والشورى والدٌمقراطٌة ،مع مقتضٌات العصر

ٌّةستواجهنا مفردات :  ٌّةالو ،والكفر واإلٌمان الجاهل والهجرة عن  ،والثورة على المجتمع  ،حاكم

أمام خطاب فكري سٌاسً جدٌد ٌمّثل قطٌعة مع  –أو الفاسق....الخ . نحن إذاً المجتمع الكافر 

 وٌإسس لنفسه مقدمات ونظاماً ال ٌقبل القراءة إاّل فً إطارهما. ،سابقه

ٌّةتداعٌات ونتائج  ٌّةال نظر  .حاكم

ٌّةٌدٌولوجٌا التكفٌر وكانت أل فقد كانت  ،صدى متعدد االتجاهات فً العالم العربً الجاهل

تنتشر بسرعة وتتلقفها القٌادات الشابة فً الجماعات  طبقُ تفسٌرات المودودي ومقوالت سٌد 

ٌقطع  ،ة" ذات طابع متشددوالتً راحت تضفً علٌها سمة " حركٌّ  ،ٌةاإلخوانذات األصول 

بشكل نهابً مع أسلوب الدعوة التقلٌدي الذي ٌقوم على نشر الهداٌة والعمل على إصبلح الفرد 

 الطٌبة . والمجتمع عن طرٌق الموعظة الحسنة والكلمة

لقد شهدت مرحلة السبعٌنٌات نمواً ملحوظاً لجماعات دٌنٌة شّكل العنؾ السٌاسً مسؤلة محورٌة 

ورؼم أّن كثٌر من هذه الجماعات نمت  ،الكافر" –بالنسبة لها فً مواجهة المجتمع "الجاهلً 

التً خرجت من إاّل أّن هإالء ظلّوا الجماعة "األهم"  ،خارج النطاق التنظٌمً لئلخوان المسلمٌن

 تحت عباءتها الجماعات الجدٌدة.

وٌعتبر من أهم قٌادات هذه الحركات الجدٌدة سعٌد الحوى مدرس اللؽة العربٌة من مدٌنة حماة 

الذي ٌمثل التٌار  ،باإلضافة إلى الداعٌة فتحً ٌكن ،"جند هللا ثقافًة وأخبلقاً" ،السورٌة وكتابه

فً طروحاته عن اإلطار العام لذلك التٌار وكتابه "كٌؾ  وال ٌخرج ،المودودي فً لبنان -ًقُطبال

 وكتابه "أبجدٌات التصور الحركً للعمل اإلسبلمً". ،ندعو إلى اإلسبلم"

                                                           
1
 .41ّمة للفكر السٌاسً اإلسبلمً فً التارٌخ المعاصر، مرجع سابق، صطارق البشري، المبلمح العا -



81 
 

باإلضافة إلى القٌادي اإلسبلمً صالح السرٌة الذي أنشؤ تنظٌم الكلٌة الفنٌة العسكرٌة عام 

ٌّةعسكرة الجماعة وألؾ كتاب بعنوان" رسالة اإلٌمان" الذي ٌدعو إلى  ،1973  ،اإلسبلم

تكونت وتوسعت  1979وفً عام  ،1977وتنظٌم التكفٌر والهجرة لشكري أحمد مصطفى عام 

بقٌادة محمد عبد السبلم فرج وعبود  ،وهً جماعة الجهاد اإلسبلمً ،أخطر الجماعات المسلحة

 الزمر وكتابه "منهاج جماعة الجهاد اإلسبلمً".

ٌّةأخذت مفاهٌم " ٌّةال" والجاهل أبعاداً أكثر تطرفاً مع مجموعات وتنظٌمات حزبٌة إسبلمٌة  حاكم

وهً اتجهت عملٌاً نحو تشرٌع استخدام العنؾ  ،جدٌدة استقت منطقها من الٌنابٌع نفسها

 ،وقد توزعت على فرق متعددة ومتناحرة ٌكفّر بعضها بعضاً  ،وممارسته عملٌاً ضدَّ المجتمع

ٌّةمة فً فقه فعبد الجواد ٌاسٌن فً كتابه " مقد المعاصرة" الذي تّم تداوله بشكل محدود  الجاهل

ٌّةوٌعتبر  ،وؼٌاب اإلسبلم األّمةٌعلن موت  ،فً مصر ٌّةهذا القرن أشد وأخطر من  جاهل  الجاهل

واألمٌن العام لتنظٌم الجهاد فً مصر محمد عبد السبلم فرج فً رسالته المسماة  .األولى

بل هً قوانٌن  ،كام التً تعلو المسلمٌن الٌوم هً أحكام الكفرٌقول "إّن األح ،الفرٌضة الؽاببة

ٌّروا علٌها المسلمٌن...فبعد ذهاب الخبلفة نهابٌاً عام  واقتبلع أحكام  ،1924وضعها كفار وس

 اإلسبلم كلها واستبدالها بؤحكام وضعها الكفار"

ٌّةالفً  قُطبفاإلشكالٌة تكمن أّن مقوالت سٌد  ٌّةلدى التٌارات  ،ولّدت مفاهٌم جدٌدة حاكم  اإلسبلم

البلحقة فهً تصل إلى تشرٌع إعبلن الحرب على مجتمع المسلمٌن وتستخدم مفهوم الجهاد 

ٌّةوتّشرع له داخل المجتمعات  وال ٌجد أصحاب هذه النصوص ما ٌسعفهم بشكل قوي  ،اإلسبلم

االجتماعً إالّ فً "سوابق تارٌخٌة" صدرت فٌها فتاوى تشّرع للقتال والجهاد فً الداخل 

ولكن فً نفس الوقت تتجاهل السٌاق التارٌخً والسٌاسً والفقهً لتلك الفتاوى  ،واإلسبلمً

 وظرفٌة هذه الفتاوى وارتباطها الوظٌفً التارٌخً المحدد.

نبتت تلك الفروع التً أ طروحاتهما خبلل من ،قُطبأهمٌة ما قام به المودودي وسٌد  تبرز

استخدم بشكل حركً وتنظٌمً وأدى إلى نتابج أكثر  وتحولت إلى خطاب تكفٌري متكامل

منها تحوٌل "دار اإلسبلم" إلى " دار الحرب" وتسّوغ الهجرة واالنقبلب علٌه وإعبلن  ،خطورة

 .ارتداده وتشرٌع استخدام العنؾ ضّده
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ٌّةالفصل الثالث8   .والٌة الفقٌه فً الفكر اإلسالمً الشٌعً المعاصر نظر

)اإلمامة والغٌبة التأسٌس  الّسلطةالمرتكز النظري للرؤٌة الشٌعٌة فً المبحث األول 8 

 والتحوالت(.

 .مفهوم اإلمامة فً الفقه الشٌعً وإشكالٌة عصر الغٌبة 8المطلب األول

 .الكركً ودوره فً فتح المجال السٌاسً أمام الفقٌهالمطلب الثان8ً 

ٌّة فً إٌران " النائٌ نً والمشروطة انفتاح المجال السٌاسً المبحث الثان8ً الحركة الدستور

 ."األّمةأمام 

ةالمطلب األول8 األسباب   ٌّ ٌّة  السٌاس  .لظهور الحركة الدستور

 .جوهر رسالة النائٌنً ومضمونهاالمطلب الثان8ً 

ٌّة  .المبحث الثالث8 اإلمام الخمٌنً منهجه ومنظومته التأسٌس

 .المطلب األول8 المنهجٌة الفكرٌة لإلمام الخمٌنً

ٌّة" ،المطلب الثان8ً والٌة الفقٌه العاّمة ٌّة  نظر ٌنالمشروع  .ٌّة"الدِّ

 عند اإلمام الخمٌنً. الّسلطةالمطلب الثالث8 وظائف 
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ٌّةالفصل الثالث8   .والٌة الفقٌه فً الفكر اإلسالمً الشٌعً المعاصر نظر

ٌّةؾ على التعرّ  الفصلٌحاول الباحث فً هذا  فً الفكر اإلسبلمً المعاصر والٌة الفقٌه  نظر

ٌّةمحاوالً تبٌان األسس المرجعٌة التً تستند إلٌها هذه ال ومتابعاً مجمل التحوالت التارٌخٌة  نظر

ٌّةوال والكٌفٌة  ،على مفاهٌمها من مفهوم اإلمامة مروراً بمفهوم الؽٌبة الكبرى تالتً طرأ نظر

المراحل التارٌخٌة المتعاقبة  لخبل ةالّسلطالتً تعاطى معها هذا الفكر فً التنظٌر لمفهوم 

ٌّةوصوالً إلى   ها اإلمام الخمٌنً.ٌلإوالٌة الفقٌه كما نّظر  نظر

التأسٌس  ،)اإلمامة والغٌبة الّسلطةالمبحث األول 8 المرتكز النظري للرؤٌة الشٌعٌة فً 

 والتحوالت(.

ٌّة تشكّ  ٌّة أساس ٌّة فً السلطة على عدة مبانً فكر ٌّة تستند الرإٌة الشٌع ل المنظومة التؤسٌس

ٌّة فً الفكر السٌاسً الشٌعً التً ٌجب االنطبلق منها لفهم التطور الذي أصاب هذه  والعقابد

والؽٌبة  ،مفاهٌم اإلمامة طرأت علٌها، ومن أهم هذه المبانًالرإٌة عبر التارٌخ والتحوالت التً 

ٌّة.والعصمة  ، والوص

 .عً وإشكالٌة عصر الغٌبةالمطلب األول مفهوم اإلمامة فً الفقه الشٌ

ٌنة استند االتجاه الشٌعً إلى المشروعٌّ  تكمٌلٌاً  حٌث أعطاها معنىً  ،ٌّة للسلطة )اإلمامة(الدِّ

ٌّا بٌن  ،للنبّوة ٌنودمج كل وفً نص لئلمام علً بن  ،طابعاً مقّدساً  الّسلطةوأعطى  ،ً والسٌاسًالدِّ

ذ ٌقول: "إّن اإلمامة هً منزلة هـ( ٌجمل فٌه مفهوم اإلمامة إ203-148موسى الرضا )

ومقام  ،وخبلفة الرسول صلى هللا علٌه وآله ،إّن اإلمامة خبلفة هللا ،وإرث األوصٌاء ،األنبٌاء

ٌنومٌراث الحسن والحسٌن علٌهما السبلم. إّن اإلمامة زمام  ،أمٌر المإمنٌن علٌه السبلم  ،الدِّ

وفرعه  ،اإلمامة أّس اإلسبلم الناجً وعزُّ المإمنٌن. إنّ  ،وصبلح الدنٌا ،ونظام المسلمٌن

 " 1السامً

 أوال8ً مفهوم اإلمامة

ٌّة هً إتمام لمعنى النبّوة ،من هنا وال ٌستقٌم وجود النبّوة العملً  ،اإلمامة فً الرإٌة الشٌع

ٌّة ،بدونها وهً واجبة  وضرور
ٌن. وهً جزء أساس من 2 فقد أنزلوها منزلة األصول  ،ولذا ،الدِّ

ٌنوم إذ ال ٌق ،منه ٌُوحى إلٌه أّنهاإاّل  ،بدونها الدِّ وتلتقً  ،تختلؾ عن النبّوة فً كون اإلمام ال 

 شؤنه شؤن النبً. ،معها فً ضرورة أن ٌكون معصوماً 

ٌّة ٌّعة بالوص ٌّة تقارب اإلمامة  ،وفً كتب األحادٌث ،وتقوم اإلمامة لدى الش ثّمة منظومة رواب

من أوالد  ،وأّن هللا اختصَّ بها آل محمد ،لو من حّجةوأّن األرض ال تخ ،بوصفها عهداً من هللا

وصوالً إلى اإلمام الثانً  ،لتستمّر بعد ذلك فً ولد الحسٌن ،الحسن والحسٌن ،فاطمة وعلً

ٌّة فً عام "المهدي محمد بن الحسن"عشر  . الذي بدأت ؼٌبته الكبرى حسب الرواٌة الشٌع

ٌّة329 ٌّة مجموعة من اآلٌات تتضمن البنٌ ،هـ . وإلى جانب نصوص الوص ٌّة الشٌع ة االستدالل

كم هللا ورسوله والذٌن إنما ولٌّ )قوله تعالى:  ،القرآنٌة التً تستدل بها على نصب اإلمامة ومنها

                                                           
1
 .211ه(، ص1421، 4أبو جعفر بن اسحق الكلٌنً، األصول فً الكافً، )بٌروت: دار التعارؾ لمطبوعات، ط -

2
 .23(، ص1972، 1الشٌخ محمد حسٌن آل ٌاسٌن، اإلمامة، )بٌروت: دار مكتبة الحٌاة،ط -
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رو ،(آمنوا الذٌن ٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وهم راكعون ن الشٌعة على حٌث أجمع المفسِّ

وؼٌرها  ،4وحدٌث الؽدٌر ،3وآٌة التطهٌر ،2المباهلةإضافة إلى آٌة  ،1نزولها بعلً بن أبً طالب

 من اآلٌات والرواٌات.

ٌنفوظابؾ اإلمامة هً وظابؾ كلٌّة تختص ب وهً تختلؾ عن مفهوم  ،والدنٌا على حد سواء الدِّ

ٌنحراسة  ؤّنهاب"التً عّبر عنها الماوردي  ،الخبلفة السّنً ومن المعروؾ أّن  ،5وسٌاسة الدنٌا الدِّ

ٌناعتبروا اإلمامة من فروع  ،هل السّنة والجماعةألمتؤخرٌن من الفقهاء ا واعتبروا  ،الدِّ

رؼم دورها فً حراسة  ،. فاإلمامة فً الرإٌة السّنٌة6الضرورة إلٌها اجتهاداً ولٌس أمراً تعّبدٌاً 

ٌن ٌّة  الدِّ ٌنوتمثٌلها للشرع منها إلى  فً جوهرها أقرب إلى المنصب السٌاسً أّنهاإاّل  ،ٌّة لؤلّمةالدِّ

ٌنالمنصب   ً.الدِّ

ٌنٌعّبر العبلمة محمد مهدي شمس  ،وفً الكتابات المعاصرة عن المضمون التشرٌعً  الدِّ

ٌّة منصب دٌنً محض  تستّمر فٌه ومن خبلله مهّمة النبّوة  ّنهاإإذ ٌقول " ،والسٌاسً لئلمامة الشٌع

وشرح  ،وسوء التؤوٌل ،والشرٌعة من التجرٌؾ والتشوٌه ،وحفظ العقٌدة ،فً حقل التشرٌع

باستثناء  ،منصب ٌساوي النبّوة فً جمٌع خصابصها اوتفسٌر قواعد الشرٌعة وُمجمبلتها. إّنه

ٌّة الوحً فقط. وه ٌّة األّمةوتقتضٌه  ،منصب ٌقتضٌه اإلسبلم بما هو دٌن ًخصوص  ،اإلسبلم

   ."7ٌصوغ حٌاته وفق اإلسبلم ،عقابدي -بما هً تكوٌن إنسانً

ٌّةإّن  ٌّةهً  ،وفق رإٌة اإلمامة المعصومة لّسلطةا نظر ٌّة  نظر ٌّة من حٌث المشروع دٌن

ء المفهومً للّرسالة وضرورات استمرارها التارٌخً. البّناوهً ال تنفصل عن  ،والوظٌفة

ٌنفقد نّظر المفكرون الشٌعة للموقؾ الداعً لئلمامة بوصفه تعّبداً بالنّص  ،وبهذا بٌنما  ،ًالدِّ

ٌّة التً 8أّنهم مارسوا االجتهاد فً مقابل الّنص ،جوا عن فكرة اإلمامةاعتبروا الذٌن خر . فالوص

ٌّة ممارسة  ،وبالتالً ،هً نتاج النّص تجعل االختٌار البشري ؼٌر ذي قٌمة فً  الّسلطةفإّن شرع

ٌّة وال ٌمكن تجاوزه بحال  ،منوطة به وحده ،فً زمن حضور اإلمام المعصوم ،الرإٌة اإلمام

ٌّة هً ما ٌإسس من األحوال.  ٌّةفالوص بٌنما تشّكل مقولة عدم جواز  ،عند الشٌعة الّسلطة نظر

 .إمامة المفضول على الفاضل تطبٌقاً لها

ٌّة أي نظام سٌاسً ،على ضوء ذلك ٌقوم على ؼصب اإلمام المعصوم  ،ال ٌمكن اإلقرار بشرع

ٌّاته أو ؼٌاب  ،م القدرةعلى الرؼم من أّن الضرورات التً تنبع من انعدا ،وسلطته ،لصبلح

ٌّة من الفتنة التً ال طابل منها. قد تفرض تعاٌشاً مع تلك  ،الفرصة ٌقوم على  ،الّسلطةأو الخش

 .دون االعتراؾ الشرعً ،االعتراؾ الواقعً بها

                                                           
1
 26(، ص1987، 3سٌر الكبٌر، )بٌروت: دار إحٌاء التراث، طفخر الرازي، التف -

2
 .61القرآن الكرٌم، سورة آل عمران، اآلٌة  -

3
 .33القرآن الكرٌم سورة األحزاب، اآلٌة -

4
ٌّع، نشوءه، مراحله، مقوماته، )بٌروت: دار الموسم لئلعبلم، ط -  . 169(، ص1991، 1السٌد عبدهللا الؽرٌفً، التش

5
فً المجال السٌاسً العربً اإلسبلمً"، )بٌروت: دار الكتاب  األٌدٌولوجٌاالجماعة والمجتمع والدولة، "سلطة  رضوان السٌد، -

 .379، ص(1997، 1العربً،ط
-

6
 .27سابق، صالمرجع ال 
-

7
ٌن، نظام الحكم واإلدارة فً اإلسبلم، )بٌروت: منشورات مجد، ط   .384-383(، ص1991، 2محمد مهدي شمس الدِّ

8
ٌّة"، )القاهرة: دار أهل البٌت، محمد  - ٌّة فً إطار الدعوة اإلسبلم ٌّع ظاهرة طبٌع  .78(، ص1977باقر الصدر، "التش
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ٌّة التً قامت عند الشٌعة ٌّة والنص فً مقابل الشورى  ،إّن الرإٌة التؤسٌس على التمسك بالوص

مع ؼٌبة اإلمام الثانً عشر لدى  ،ٌدفع بها إلى واقع جدٌد ،والً كبٌراً ستواجه تح ،ختٌارواال

إذ إّن ؼٌام اإلمام المعصوم سٌترك  ،هـ329فً عام  "محمد بن الحسن المهدي المنتظر"الشٌعة 

اً  ٌّ ٌّة. الّسلطةرؼم أّنه إمام الزمان وصاحب  ،فراؼاً فعل ٌّة حسب الرإٌة الشٌع  الفعل

ٌّة وفقه االنتظار. ّسلطةالفراغ  8ثانٌا8ً الغٌبة  الشرع

ٌّعة إذ أّن عدم حضور اإلمام المعصوم  ،مرحلة جدٌدة ،أنتجت ؼٌبة اإلمام الثانً عشر عند الش

ٌّة ،المباشر بٌن شٌعته ٌّة والعمل معالجة الفراغ الناشا. فاإلمام الؽابب  ،أَوَجب من الناحٌة الفقه

ٌّة فً المعتقد الشٌعًبٌد أّن خروجه مسؤل ،هو إمام الزمان وصاحب األمر تّتصل بإذن  ،ة ؼٌب

بعد أن ُملبت ظلماً  ،فؤمر مجهول ٌّتصل بآخر الزمان كً ٌمؤل األرض عدالً  ،أّما التوقٌت ،هللا

 وجوراً.

ٌّة فً مواجهة نظام ال ٌعترفون  ،لقد كان على الفقهاء الشٌعة أن ٌتصّدوا لقٌادة الجماعة الشٌع

ٌّته لّم فٌه أبّمتهم من القتل والمبلحقة فً ظل الدولتٌن األموٌة وبعد تارٌخ طوٌل لم ٌس ،بشرع

ٌّة ٌّعة ،والعباس الصعداء إاّل فً أوابل القرن الثالث الهجري فً ظل  ،من قبل ،ولم ٌتنفّس الش

ٌّة ،انفتاح علمً ٌّة والسرٌان وإقبال شدٌد على تحصٌل  ،أسهمت فٌه حركة الترجمة عن الٌونان

ٌّة واالستدال ٌّةالعلوم العقل الذي  ،هـ(218 -195المؤمون ) ،وفً ظلِّ والٌة الخلٌفة العباسً ،ل

 .1منح اإلمام الثامن لدى الشٌعة والٌة العهد

ٌّة ٌّة الشٌع وإمساكها  ،هـ334بعد فترة وجٌزة من الؽٌبة الكبرى فً العام  ،إّن والدة الدولة البوٌه

ٌّة الّسلطةب ٌّة للدولة العباس د موقع معنوي وإحالة الخبلفة إلى ،الفعل بعد االستٌبلء على  ،مجرَّ

ٌّةشّكلت إطاراً مإاتٌاً الندفاع الصٌرورة  ،بؽداد على ٌد "معز الدولة البوٌهً" للشٌعة  السٌاس

ٌّة ،قُُدماً  ٌّة المرجع إذ بعد "محمد بن ٌعقوب  ،وفً رحم هذه المرحلة ولدت المإلّفات الشٌع

جاء )محمد بن علً بن  ،روع" من الكافًصاحب كتاب "األصول" و"الف ،هـ(329الكلٌنً" )

 ،الذي كتب "من ال ٌحضره الفقٌه" ،هـ(381-329دوق" )المعروؾ ب"الشٌخ الص ،بابوٌه(

 .2" تهذٌب األحكام" ،هـ( صاحب كتاب " االستبصار" 460وتبله الشٌخ الطوسً )

ٌّة إل ى حٌن عودة ومع الؽٌبة أصبح فً صدارة الموضوعات إثبات استحالة قٌام الدولة الشرع

اإلمام المنتظر. وذلك ما فتح الباب أمام فكرة "االنتظار" فً الفقه الشٌعً. ثّم كانت النتٌجة أّن 

ٌّة فاعلة فً تؤسٌس مخرجات  اً إلى "آل ٌّ العمل بمقتضى مبدأ "انتظار الفرج" حّول هذا المبدأ عمل

ن السٌاسً. فمع االنطبلق تحولت من ثّم إلى قواعد حاكمة على التفكٌر الفقهً فً الشؤ ،جدٌدة

ٌّة ٌّة إقامة الدولة الشرع توّصل  ،من كون احتجاب اإلمام المهدي )ع( تعبٌراً عن عدم إمكان

ٌّة الّسلطةالفقهاء إلى تعطٌل األحكام التً ٌحتاج فً إقامتها إلى  الشرع
3". 

تعطٌل تلك وأهم هذه اإلشكاالت أّن  ،لكن ذلك طرح إشكاالت جدٌدة متفّرعة من اإلشكال األصل

ٌنوتجمٌد واجبات  ،األحكام معناه ترك المسلمٌن الشٌعة تحت سلطة أحكام نظام الجور على  الدِّ

                                                           
1
 .58، صالسٌد محمد حسن الطباطابً، الشٌعة فً اإلسبلم، )بٌروت: دار التعارؾ، ال طبعة، ال تارٌخ( - 
2
 .472(، ص1983، 1ت: مإسسة األعلمً للمطبوعات، طمحمد رضا الحكٌمً، تارٌخ العلماء عبر العصور المختلفة، )بٌرو -

3
 .173(،ص1999توفٌق سٌؾ، ضد االستبداد، )الدار البٌضاء: المركز الثقافً العربً،  -
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والحٌلولة دون استقامة أمور حٌاتهم التً ال تستقٌم بؽٌر سلطة...الخ. والحقٌقة أّن  ،الجماعة

ٌّن حٌن نعود إلى السإال اإلشكالً األصل حول الدولةتفً الموضوع  المشكلة فً الفقه  تب

 ،الشٌعً فً عصر الؽٌبة. وقوامه أّن اإلمام "المكلؾ من قبل هللا" بوظٌفة الرباسة ؼابب

ألّن فً ذلك  الّسلطةوأهل المذهب ال ٌسعون إلى  ،الجابرة الّسلطةومنصبه مؽتصب من قبل 

ها ولكن الناس ٌحتاجون إلى سلطة تنتظم ب ،"منافسة ؼٌر مشروعة ألصحابها الشرعٌٌن "األبمة.

 أمورهم.

د مراجعة تصنٌفات الفقهاء الشٌعة فً وٌذُكر "فإاد ابراهٌم" حول هذه المرحلة: "إّن مجرّ 

فالشٌعة بعد ؼٌبة  ،تظهر حاجة وخطورة مسؤلة عمل السلطان ،المرحلة األولى من عصر الؽٌبة

ٌّة لطرٌقة التعامل مع السلط ؼات شرع  ،اناإلمام المعصوم كانوا فً مسٌس الحاجة إلى مسوِّ

حاجة من نظرابهم السّنة للتوصل إلى إجابات  ولربما كان الفقهاء وعلماء الكبلم الشٌعة أشدّ 

بالنظر إلى التعقٌدات الصارمة التً وضعتها  ،الّسلطةحاسمة ومتوازنة حول طبٌعة العبلقة مع 

ٌّة  ."1اإلمامة على أتباعها نظر

هو العزوؾ عن طلب  ،من الؽٌبة الكبرى وٌبدو أنَّ الصورة التً كانت شابعة عند الشٌعة بدءاً 

 ،"واجتمعت الروافض على إبطال الخروج ،هـ(324. إذ ٌقول " أبو الحسن األشعري" )الّسلطة

 ."2حتى ٌظهر لها اإلمام وحتى ٌؤمرها بذلك ،تولو قتل ،وإنكار السٌؾ

شّكبلن فً ٌ ،والتعاٌش معها الّسلطةإّن عدم الخروج على  ،وٌمكن الوصول إلى نتٌجة مفادها

ٌّةالحقٌقة األمر نتاجاً الفتقاد القدرة على التؽٌٌر من الناحٌة  وتعبٌراً عن موقؾ فقهً  ،علم

ٌّة النظام السٌاسً باإلمامة المعصومة فالتعاٌش لم ٌكن ٌعنً بحال من األحوال  ،ٌحصر شرع

ٌّة  اً فً لزوم القابمة. إذ إّن الموروث الشٌعً عن األبمة كان واضح الّسلطةاعترافاً بشرع

ٌّة  على ؼرار ما ٌروى عن اإلمام علً أّنه قال: "ال ٌصلح  الّسلطةاالقتران بٌن االمامة وشرع

اً 3الحكم وال الحدود والجمعة إاّل بإمام ٌّ ٌّاً ومعرف  ،". وٌشّكل هذا النموذج من الرواٌات فضاًء دٌن

 المرتضى. والشرٌؾ والصدوق، ،والطوسً ،لما نجده عند الفقهاء األوابل كالمفٌد

ٌّة ،ولذا نجد أّن جّل اهتمام الفقهاء األوابل  ،والتنظٌر لها ،قد انصبَّ على بلورة العقابد اإلمام

 بعٌداً عن االنشؽال السٌاسً المباشر.

إلى  ،الّسلطةوعدم االكتراث ب ،تطور الموقؾ الفقهً لدى الشٌعة من االنعزال واالنتظار السلبً

ٌّز مجال التعاطً الواقعً واالنفع  .الّسلطةال مع ح

ٌّة التعامل  سٌتتبع الباحث اإلشكالٌة الناشبة فً مرحلة ما بعد الؽٌبة حول العبلقة مع السلطان وآل

ومحاوالت اإلجابة عنها من قبل علماء الشٌعة الكبار فً القرنٌن الرابع والخامس  ،معه

ٌّةوالتحوالت التً لحقت ب ،ٌنالهجرٌ األول فً إطار مسؤلة منذ طرحها الفقهً  الّسلطة نظر

ٌّةوثمَّ ابتكار  ،العمل مع السلطان  وصوالً إلى الوالٌة المستقلّة للفقٌه. ،النٌابة عن اإلمام نظر

 

                                                           
1
 .61(، ص1998، 1فإاد ابراهٌم، الفقٌه والدولة فً الفكر السٌاسً الشٌعً، )بٌروت: دار الكنوز األدبٌة، ط -

2
 .58(، ص1981، 3سبلمٌٌن، )بٌروت: دار الكنوز األدبٌة، طأبو الحسن األشعري، مقاالت اإل -

3
 .234(، ص1995، 1عارؾ تامر، دعابم اإلسبلم، )بٌروت: دار األضواء، ط -
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 .المرحلة األولى8 مسألة عمل السلطان -1

ٌّة تحدٌاً فقهٌاً جدٌداً  ٌتمثل فً ظهور فرص لتولً بعض أهل العدل  ،طرح قٌام الدولة البوٌه

ٌّة من الناحٌة الفقهٌة إاّل  ،ة القابمةوالٌات فً ظل الحكوم أٌضاً ال  أّنهاالتً وإن لم تكن شرع

ٌّة التً ال  تمارس القهر والظلم ضدَّ الشٌعة بل ربما أتاحت فرصة لتحقٌق بعض المقاصد الشرع

 ومهد هذا الطرح للمسؤلة المعروفة فً الفقه بـ"عمل السلطان". ،تترك مع امكان الّتوصل إلٌها

ٌّةنظتستند ال ٌّة إلى أّن ؼٌبة اإلمام ر هً نتٌجة تصاعد القمع ضّد الشٌعة إلى الدرجة التً  ،الشٌع

ٌّاً  تهدد حٌاته شخص
ما دامت  ،وبذلك فإّن الظرؾ ظرؾ انكماش للحفاظ على الذات والجماعة ،1

ٌّة ،الؽلبة للظالمٌن وفً ظل هذه األوضاع فإّن قٌام الحكومة  ،وهو ما اصطلح علٌه بزمن التق

 .2بل رمً للنفس فً التهلكة ،وإّن السعً إلٌها ؼٌر ذي ثمر ،ادلة مستحٌلالع

ٌّة ،وهكذا فقد طرح البحث فً هذا المرحلة جانباً  أّنه فً  ،خبلصتها ،لٌنتقل بثقله إلى مسؤلة فرع

فما هً  ،وحاجة الّناس للتعامل مع الحكومات ،العادلة ووجود حكومات جابرة الّسلطةظل ؼٌاب 

 .؟تنّظم العبلقة بٌن المجتمع والمإمن من جهة والحاكم الجابر من جهة أخرى األحكام التً

ٌصل الفقه الشٌعً إلى إجابة فً تلك المرحلة تتمثل فً أّن األحكام المقبولة هً األحكام التً ال 

وال تجعل التعامل سبباً لحصول الجابر  ،تضع الناس فً حرج فً حال االمتناع عن القٌام بها

ٌّة المحجوبة عنه بحكم استٌبلبه على أمر المسعلى المشرو  مٌن دون سند من الشارع.لع

باسم "عمل  ترح فً إطار المسؤلة التً اشتهروهكذا فإّن باكورة البحث فً مسؤلة الدولة طُ 

 وتنصرؾ إلى مجالٌن: ،السلطان" وهً تعنً التعامل مع الحاكم الجابر

ودفع الزكاة وقبض المال و  ،بالبٌع والشراء ،األول: تعامل عامة الناس مع الحاكم الجابر

 .التحاكم إلى القضاة وأهل الحكم

مثل  ،بالعمل فً الوظابؾ التً تعتبر وظابؾ والٌة ،الثانً: المشاركة فً سلطة الحاكم الجابر

 فً بعض األقالٌم. الّسلطةوتولً  ،تولً القضاء

واتخذ من  ،"النهً عن المنكراألمر بالمعروؾ و"بحث المفٌد ُحكم عمل السلطان ضمن كتاب 

ٌّما إقامة الحدود ،تولًّ القضاء متى ما توفّرت مقّدمات  ،مدخبلً لبٌان وجوب إقامتها ،وال س

ٌمكن من التؤمل فً مجموع ما  ،3المحدد هنا بالتّولٌه من قبل المتؽلّب ،همها التمّكنأالوجوب و

إلمام ال تستدعً تعطٌل األحكام المربوطة أّنه رمى إلى تقرٌر أّن ؼٌبة ا ،كتبه المفٌد فً المسؤلة

 . -بعض األحكام على األقل –بوظٌفة اإلمامة 

عند مقارنته برأي  ،وٌمكن بسهولة مبلحظة النقلة التً مّر بها الفقه الشٌعً على ٌد المفٌد

لذكر الرواٌات التً تحّذر من الدخول  "الدخول على السلطان"الذي خّصص باب  ،الصدوق

                                                           
1
 .329هـ(، ص1412)بٌروت: مإسسة أهل البٌت، الطوسً شٌخ الطابفة محمد بن الحسن، كتاب الؽٌبة ،  -

2
ٌّة، الصدوق محمد بن علً بن بابوٌه القمً، كتاب  -  .9هـ(، ص1377الهداٌة، )قم: المكتبة اإلسبلم

3
 .811هـ(، ص1411المفٌد محمد بن محمد النعمان الكعبري، كتاب المقّنعة، )قم: مإسسة النشر اإلسبلمً،  -
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جاء المفٌد  ،ولكن بعد هذا التردد فً شرعنة العمل مع السلطان ،1ذ جوابزهمأو اخ ،علٌهم

خص التً وردت فٌها رواٌات عن األبمة علٌهم السبلم بٌن التعاون على  وفصلَ  ،فتوّسع فً الرُّ

لكن إعانتهم  ،حٌث قّرر أّن التعاون مع الظالمٌن فً ظلمهم محّرم ،التقوى والتعاون على اإلثم

ٌّة  ،2وفً بعض األحوال واجبة ،زةعلى الحق جاب وهو رأي ٌقوم على قاعدة التمٌٌز بٌن شرع

 وجواز التعامل مع الولً المتؽلب. ،الوالٌة

ٌّة لكثٌر من آراء الفقهاء  سوؾ نجدهما ،وٌمكن االستفادة من هذا النص فً تقرٌر مبدأٌن خلف

 لذٌن سٌؤتون فً المستقبل.ا

 ورة لؤلّمة والنتظام أمورهاضر ،الّسلطةالمبدأ األول: إّن وجود 

الجابرة جابز فً حدود  الّسلطةفإّن التعامل مع  ،عادلةال الّسلطةالمبدأ الثانً: حٌثما لم ٌكن إقامة 

 أي فً إقامة العدل ومنع الظلم. ،ما هو معروؾ ومقبول فً الشرٌعة

ٌّة على والٌة المتؽلب ،بدٌهً إّن إقرار هذٌن المبدأٌن ّثل عبلجاً م لكّنه ،ال ٌضفً شرع

ٌّة الناتجة عن ثنابٌتٌن متعارضتٌن:  ضرورٌاً لحل اإلشكال

 األولى: التقابل بٌن ضرورة الدولة ووجوب العدل )اإلمامة(

 مكن.أمر بالمعروؾ وإقامة العدل حٌثما هً التقابل بٌن حرمة إعانة الجابر ووجوب األ والثانٌة:

ٌّة مقّدمة وكو ،وهكذا تّم على ٌد المفٌد تقرٌر ضرورة الدولة  -شّرعاً وعقبلً  –نها ضرورة أصل

ٌّتها أو عدالتها فً تقرٌر  –مستنداً  ،وتقرٌر العمل مع الجابر فً القٌام بالمعروؾ ،على شرع

 على أدلّة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر. -جوازه

ه الجعفري فً الذٌن ٌنسب إلٌهم تؤسٌس الفق ،ونبلحظ أٌضاً أّن األربعة الكبار من متقدمً الفقهاء

الطوسً(. لم ٌتطرقوا بصورة مباشرة ومحدودة إلى  ،المرتضى ،المفٌد ،عصر الؽٌبة )الصدوق

ٌّة على والٌة  ،واقتصر حضور الفقٌه فً أبحاثهم ،دور الفقٌه فً الترتٌبات التً لها أبعاد سٌاس

 القضاء.

الذي ٌنتمً إلى  ،3الحسٌن انتقلت زعامة الشٌعة إلى تلمٌذه المرتضى علً بن ،_ بعد وفاة المفٌد

ٌّةبنشاط فً الحٌاة  ،حٌث شارك والده ،الّسلطةعابلة وثٌقة الصلة ب . عاش المرتضى بٌن السٌاس

ٌّة ،هـ(436 -355عامً ) إن  ،وٌعتبر أّحد الرّواد األوابل ،وعاصر فترة انحدار الدولة العباس

 هاد.ممن وضع أسس الفقه األصولً القابم على االجت ،لم ٌكن أبرزهم

ٌّة فً باب عمل السلطان فً  ،وتعتبر رسالة الشرٌؾ المرتضى فً عمل السلطان أهم وثٌقة فقه

 ،حٌث اعتمد المرتضى على عموم أدلّة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،فترة التؤسٌس تلك

ذاتها خبلصته أّن الوالٌة ب ،وكما قرر المرتضى مبدأ فً ؼاٌة األهمٌة ،فً القول بجواز المتؽلّب

ولهذا  ،وإنما تقبح بما ٌترتب علٌها من ظلم ،وإن لم ٌكن اإلمام العادل على رأسها ،لٌست قبٌحة

                                                           
1
ٌّة،  -  .195هـ(، ص1377الصدوق محمد بن علً بن بابوٌه القمً، المقّنع، )قم: المكتبة اإلسبلم
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 .213بابوٌه القمً، المقّنع، المرجع السابق، ص الصدوق محمد بن علً بن -

3
ٌّع، )بٌروت: دار الحق،  -  .252هـ( ص1377رسول جعفرٌان، تارٌخ التش
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واستشهد على هذا الخصوص بقصة  ،إذا كانت سبباً للعدل والمعروؾ ،تحسن فً المقابل ؤّنهاف

عند  . وكان هذا القول عبلجاً لبلعتقاد الذي كان سابداً ٌومبذٍ 1النبً ٌوسؾ مع عزٌر مصر

تنطوي على ؼصب لمقام إمام األصل  األّنه ،ومضمونه أّن الوالٌة بذاتها قبٌحة ،الشٌعة

 تإدي إلى تسوٌػ ؼصب مقامه. أّنهاأو  ،"المعصوم"

ٌّة عن  الذي ٌتجلى فً  ،الّسلطة_ كما ٌمكن القول أّن المرتضى ٌمٌل إلى نزع الصفة الشخص

ٌّة العامةو ،رهن صحتها بتفوٌض إمام الزمان أو مباركته كما أّنه  ،ٌحٌلها إلى األحكام الشرع

ٌّتها فً المقام األول ٌّف ٌّتها بما تنجزه  ،ٌنظر إلى ك أي من زاوٌة كونها وظٌفة تتحدد قٌمتها وشرع

 2من الوظابؾ والتً أُقٌمت أصبلً ألجلها بؽض النظر عن الشخص القابم بالتكلٌؾ

 ."المرحلة الثانٌة" نٌابة اإلمام -1

اعتبر الفقهاء  ،واز وأحٌاناً وجوب قبول تولً الوالٌة فً ظل حكومة المتؽلبفً تقرٌرهم لج

ٌّة هذا العمل ،األربعة المإسسون قابمة على تفوٌض اإلمام "المعصوم" للقادر من  ،إّن شرع

ٌّة ،بإقامة العدل حٌثما أمكن ،شٌعته ما كانت ممكنة لوال  ،هذا التقرٌر ٌنطوي على رإٌة اجتهاد

هذه الرإٌة  ،ومن الفهم المتشدد لمضمون اإلمامة وانعكاساته ،من الّنص التحرر النسبً

ٌّة أّسست مبدأ جدٌداً فً معالجة المسؤلة لرباسة قابلة ٌتمّثل فً أّن موضوع وأؼراض ا ،االجتهاد

 3 :للتفصٌل فً مستوٌٌن

امة وهً تلك التً تحتاج إلى اإلم ،وظابؾ مشروطة بشخص محدد هو اإلمامالمستوى األول:  

 مثل الجهاد وتولً الخبلفة. ،الكبرى أو العّصمة

وٌظهر هذا من إجازة قٌام  ،وظابؾ مطلوبة لذاتها وبؽض النظر عن القابم بهاالمستوى الثانً: 

 الفقٌه بالقضاء وإجراء الحدود حٌث أمكنُه.

أبً  شهدت المسؤلة تطوراً هاماً على ٌد ،_ بموازاة المفاهٌم التً أّسسها المرتضى والطوسً

الذي رؼم اختصاره موضوع الوالٌة )العمل عند السلطان  ،هـ(447-373) ،الصبلح الحلبً

 ،مضمونه أّن والٌة القاضً فً هذه الحالة ،إاّل أّنه طرح مبدأً جدٌداً  ،الجابر( إلى حدود القضاء

ٌّتها من كونه نابباً عن اإلمام المعصوم ٌّةإذ ٌقّرر أّن "تنفٌذ اإلحكام ال ،تستمد مشروع  ،شرع

ٌّد بها لم ٌجز لؽٌر  ،فإذا تعذر تنفٌذها بهم ،من فروض األبمة علٌهم السبلم ،والحكم بمقتضى التق

 " .4شٌعتهم تولًّ ذلك

ٌّةولتعزٌز  هً ذاتها  ،اشترط الحلبً مإهبلت خاّصة فً المتصّدي لهذه الوالٌة ،النٌابة نظر

قت الحق ٌعتبرونها أساساً لوالٌة الفقٌه التً سنجد الفقهاء فً و ،شروط المجتهد الجامع للشرابط

 ونٌابته عن اإلمام فً مختلؾ الشإون. ،العاّمة

 ،ولو فً حكومة جابرة ،_وٌّتضح فً معالجته للمسؤلة أّنه ٌذهب إلى أّن الفقٌه المتولً للقضاء

 ،ٌهالعلم بالحق فً الحكم المردود إل"وهً  ،متى ما تكاملت شروط النٌابة عنده ،نابب عن اإلمام
                                                           

1
 .91هـ( ص1415مهدي حابري، رسابل الشرٌؾ المرتضى ، )قم: دار القرآن الكرٌم،  -

2
ٌّة الّسلطة فً الفقه الشٌعً، )بٌروت: المركز الثقافً الع -  .119(، ص2112، 1ربً،طتوفٌق سٌؾ، نظر

3
 .394مهدي حابري، المرجع السابق، ص -

4
 .421هـ( ص1413أبً صبلح الحلبً، الكافً فً الفقه، تحقٌق محمد رضا استادي،) اصفهان: مكتبة أمٌر المإمنٌن العامة،  -
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 ،والبصٌرة بالوضع ،وسعة الحلم ،واجتماع العقل والرأي ،والتمكن من امضابه على وجهه

 . "1ووضعه مواضعه ،والقّوة على القٌام به ،والورع والتدٌن بالحكم ،وظهور العدالة

أّما جوهر المسؤلة فهو دور الفقٌه وقٌامه  ،لسلطان مجّرد مدخلدى ااعتبر الحلبً مسؤلة العمل ل

لسلطان التً دى اوبهذا فإنه تجاوز حدود مسؤلة العمل ل -أو بعضها على األقل –اإلمام  بوظابؾ

اً فً  "نابب اإلمام"وإّن استعماله لعنوان  ،سبق أّن نّظر لها السٌد المرتضى ٌّ قد أصبح معٌار

ٌّة لعمله ،وصؾ دور الفقٌه بٌنما كان أسبلفه قد استعملوا عنوان "اإلذن" أو  ،ومصدر الشرع

ٌّقة لعمل المفوض أو المؤذون ،تفوٌض""ال فإّن  ،وبقدر ما ٌشٌر التفوٌض واإلذن إلى حدود ض

   ٌقوم صاحبها محل المنوب عنه الؽابب. ،عنوان النٌابة ٌشٌر إلى وظٌفة ثابتة

هـ توقّؾ المجتهدون لفترة تزٌد عن قرن من الزمن عن 400 عامومنذ وفاة الشٌخ الطوسً  

مت النّزعة اإلخبارٌة وبرز فً تلك األثناء محمد ابن ادرٌس الحلً كما تفاق ،مخالفة آرابه

فمنحه كل ما كان لئلمام  ،الذي توّسع فً مفهوم نٌابة الفقٌه فً مجال القضاء ،هـ(543-598)

ٌّات فً إطارها ٌّات نابب اإلمام لتشمل الحدود ،من صبلح معتبراً إٌاها من  ،ومّدد صبلح

ٌّته ،ارعالوظابؾ المطلوبة من جانب الش ٌّة للقابم بها سوى أهل لكن المسؤلة بقٌت  ،دون خصوص

خبلؾ ٌدور فً األصل حول تحدٌد الفاصل بٌن ما  ،موضع خبلؾ شدٌد بٌن الفقهاء البلحقٌن

 .2وما هو مشروط باإلمام ،هو وظٌفة مطلوبة بذاتها

ٌّةولم ٌقتصر الخبلؾ على مجال الحدود وإنما تجاوزه إلى إقامة الجمعة وقبض الح  ،قوق الشرع

 .مكانتهجتهاد لبلعاد وأ ،أوقؾ مسٌرة التراجع الطوٌلةهو من  ،وٌعتبر الحلً

ٌعتبر  ،لمفهوم النٌابة عن اإلمام حمد بن ادرٌس الحلً،مثّم  أبو صبلح الحلبً،إّن تقرٌر 

تعكس  أّنهاإاّل  ،وهً إن كانت منصرفة إلى والٌة القضاء على وجه الخصوص ،استثنابٌاً 

باعتباره مؤذوناً  ،فبعد أن كان مقتصراً على الفتوى والقضاء ،فً النظر إلى دور الفقٌهتطوراً 

تتجاوز تلك المتحّصلة  ،أصبح عندهما مّتصفاً بسمة خاّصة تعطٌه صبلحٌات ،فً الجملة

 الذي ٌساوٌه مع ؼٌره من القادرٌن على التصدي للوالٌات. ،بالتفوٌض العام

بقٌت  ،فإّن نٌابة الفقٌه عن اإلمام ،ور الهام فً فكرة النٌابة_ لكن على الرؼم من هذا التط

وبكلمة أخرى فإّن ابن ادرٌس لم ٌعط الفقٌه دور  ،مرهونة بممارسه هذه الوظٌفة )القضاء(

ٌّة ومستقلّة ٌّه أحد مناصب  ،النٌابة العاّمة عن اإلمام بصورة أصل بل باعتبارها فرعاً عن تول

لهذا فإّن إضافة  ،لوظٌفة هً األصل وصفة النٌابة هً فرع عنهافكؤّن ا ،اإلمام وهو القضاء

حٌث قّرر للفقٌه الجامع للشرابط صفة  ،تعتبر جدٌرة بالعناٌة ،هـ(676-602) ،المحقق الحلًّ

ٌّه ألي منصب فعلً من مناصب اإلمام ،نابب اإلمام باإلصالة وبكلمة  ،و باالستقبلل عن تول

 ن كونه متؤّصبلً لنٌابة اإلمام.أخرى فإّن تولً الفقٌه هو فرع م

ال ٌزالون متوقفون  ، بعد مرور أربعة قرون على "الؽٌبة" ،الشٌعة ربما ٌثٌر الدهشة أّن الفقهاء

ٌّةالقول بالوالٌة عن   ،محسومةؼٌروالحقٌقة أّن هذه القضٌة ستبقى على الدوام  ،للفقٌه السٌاس

حّفظهم على اعتبار والٌة اإلمام فً الشؤن ت ،واصلوا حتى وقت متؤخر الشٌعة ذلك ألّن الفقهاء

                                                           
1
 .421أبً صبلح الحلبً، الكافً فً الفقه، المرجع السابق، ص -

2
 . 62(، ص1981، 3جدٌدة لؤلصول، )بٌروت: دار التعارؾ، طمحمد باقر الصدر، المعالم ال -
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فعدم سعً أكثر األبمة لدور سٌاسً حال  ،واحد من موضوعات عمل المجتهدٌن ،السٌاسً

 أوجبت حّصر ،التً بقٌت سّراً من أسرار اإلمامة ،ثّم ؼٌبة اإلمام الثانً عشر ،حضورهم

 البحث الفقهً فً وظابؾ اإلمامة على الحد األدنى. 

لٌست إاّل محاوالت  ؤّنهاب ،التطورات الجزبٌة التً عرضها الفقهاء سابقً الذكر ٌمكن تفسٌر 

ٌّةلتطوٌر  ٌّة  ،تستوعب متطلبات التشرٌع وثوابته من جهة نظر وال تتعارض مع المقوالت الكبلم

 .المتعلّقة باإلمامة والؽٌبة من جهة أخرى

فالعلم  ،وبٌن األبمة االثنً عشرومّما أبطؤ التطور هو عمق استشعار الفقهاء للفوارق بٌنهم 

فاإلمام منصوب من صاحب  ،تقٌم فاصبلً ال ٌمكن اجتٌازه بٌن اإلمام والفقٌه ،والعصمة والنصّ 

على اتصافه بصفات  أي بناءً  ،بٌنما الفقٌه منصوب على العموم ،الشرٌعة نّصاً وتخصٌصاً 

ولهذا فإّن أحداً من  ،معصوم والفقٌه ؼٌر ،واإلمام معصوم عن الخطؤ والهوى ،المإهل للنٌابة

لكن هذا القدر من الصبلحٌات  ،بل بعضها ،لم ٌقل بؤّن للفقٌه جمٌع صبلحٌات اإلمام ،الفقهاء

ٌّق عند اآلخرٌن. ،موّسع عند بعض الفقهاء ،التً انتقلت من اإلمام إلى الفقٌه  ومض

ل بإطبلقها إالّ ما استثناه أحدهما ٌقو ،سنجد نقاشاً بٌن تٌارٌن الهجريوابتداًء من القرن العاشر

 الدلٌل واآلخر ٌقول بعكسه.

 .الفقٌه الكركً ودوره فً فتح المجال السٌاسً أمامالمطلب الثان8ً 

ٌّة فً مطلع القرن العاشر الهجريإٌمكن القول  ٌّاً  ،هـ(907) ،ّن قٌام الدولة الصفو حدثاً مفصل

ٌّاً على ٌد الشاه اسماعٌل فهً قد تبّنت هذا ال ،فً تارٌخ المذهب الشٌعً اإلمامً مذهب رسم

ٌّة ٌّة المبالػ  ،بالتمذهب الشدٌد ،الذي اعتنق المذهب الشٌعً. لقد اتسمت الدولة الصفو والعصب

ٌّة  ،وتمكنت من ناحٌة االنتماء الشٌعً ،فٌها تجاوز مثٌبلتها من الدول السابقة كالدولة اإللٌخان

ٌّة ٌّع فً الدولة الص ،والدولة السربدار ٌّةفالتش ٌّاً واجتماعٌاً  ،فو وشّكل إطاراً  ،تجّذر سٌاس

ٌّة التً 1ٌدٌولوجٌاً للتعببة الداخلٌة والتماٌز عن الدول المحٌطةأ ٌّما مع الدولة العثمان . وال س

 خاض معها الصفوٌّون صراعاً مرٌراً ودامٌاً.

ى كونه إذ باإلضافة إل ،من صنؾ الفقهاء الذٌن قّل نظٌرهم ،هـ(940-870) ،_ كان الكركً

اً  ٌّ ٌّة على مرحلتٌن ،فإّنه كان ملّماً بفقه أهل السّنة ،فقٌهاً شٌع األولى  ،وكان التحاقه بالدولة الصفو

ٌنحٌث راح ٌوّجه النشاط  ،فً عهد الشاه اسماعٌل الصفوي وصار ُمعتمد  ،ً فً إٌران كلّهاالدِّ

وحصلت مع  ،المرحلة الثانٌة ،إاّل أّنه ؼادر إلى النجؾ الحقاً  ،حّكام اإلسبلم ومرجع العلماء

كثر داللة فً إظهار وهً المرحلة األ ،ابن الشاه اسماعٌل ،هـ(984-930) ،الشاه طهماسب

 ولدور الفقٌه. ،التحّول الذي طرأ على البنٌة الفقهٌة للسلطة

ٌّقال أّن الشاه طهماسب ألّنك نابب عن اإلمام  ،راسل الشٌخ الكركً قاببلً: "أنت أحقُّ بالملك ،و

 ".2أقوم بؤوامرك ونواهٌك ،كون من عمالكأوإّنما أنا  ،علٌه السبلم()

                                                           
1
ٌّع الصفوي، "ترجمة حٌدر مجٌد، تقدٌم، د. ابراهٌم الدسوقً"، )بٌروت: دار األمٌر، ط - ، 1علً شرٌعتً، التشٌع العلوي، والتش

 .75-74(، ص2112
2
ٌّس  - ٌّع بٌن جبل عامل وإٌران، )بٌروت: دار رٌاض نجٌب الر  .44(، ص1987، 1للكتب والنشر، طعلً مرّوة، التش
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وال شك أّن ذلك  ،قد أضحت ناضجة ومتداولة فً ذلك الزمن ،ٌبدو أّن فكرة والٌة الفقٌه العاّمة

ٌّة التً كان  ،ٌرتبط بالفهم الفقهً للكركً نفسه وسطوة هذا الفهم وإشاعته بحكم المكانة العلم

 ،ضافة إلى فترة االضطرابات والقبلقل التً رافقت تسلّم طهماسب للسلّطةإ ،ٌشؽلها الكركً

ٌّة الحادة فً دولته من األسباب التً دفعت الشاه الصفوي لبلستعانة  ،وحالة التجاذب الداخل

ٌّة وتعمٌق األ ،بالمحقق الكركً ٌّةإّن اكتساب الشرع ٌّة فً الببلد ٌشكبلن ركٌزة  ٌدٌولوج الشٌع

 فقٌه.حاجة السلطان لل

تشّكل إضافة باتجاه بلورة أطروحة والٌة الفقٌه  ،_ إّن الموقؾ الفقهً للكركً تجاه سلطة الفقٌه

الجامع دل اعلى أّن الفقٌه الع ،العاّمة. ٌقول الكركً: " اتفق أصحابنا )رضوان هللا علٌهم(

ٌّة نابب من قبل أبمة ا ،لشرابط الفتوى لهدى صلوات هللا المعّبر عنه بالمجتهد فً األحكام الشرع

األصحاب القتل  وربما استثنى –فً جمٌع ما للنٌابة فٌه من مدخل  ،علٌهم فً حال الؽٌبة

وله أن ٌبٌع مال الممتنع من أداء الحق  ،واالنقٌاد إلى حكمه ،فٌجب التحاكم إلٌه -والحدود مطلقاً 

إلى  ،محجور علٌهموٌتصرؾ على ال ،لً أموال الؽٌاب واألطفال والسفهاءوٌُ  ،إن احتٌج إلٌه

 "1آخر ما ٌثبت للحاكم المنصوب من قبل اإلمام علٌه السبلم

وهً الرواٌة التً  ،2إلى رواٌة "عمر بن حنظلة" عن اإلمام الصادق وٌستند فً استدالالته هذه

 شّكلت ُعمدة استدالالت االتجاه البلحق الذي قال بوالٌة الفقٌه.

ٌنتبار )نور على اع ،فً الواقع تلتقً تقوٌمات عدٌدة الفقٌه الشٌعً  ،بن عبد العالً الكركً( الدِّ

ٌّة فً مجال القول بالوالٌة العامة للفقٌه ٌّة فعل وممارسة هذه  ،األول الذي تحققت معه نقلة نوع

الوالٌة بصفته نابباً لئلمام فً اآلن نفسه. فقد اعتبره محسن كدٌفر "الفقٌه األول الذي تنمُّ كتاباته 

ٌّةعن مإشرات على  حٌث أّنه ٌستند فً إثبات والٌة الفقٌه إلى مقولة عمر بن  ،الدولة نظر

 " .3وهً الرواٌة المعروفة التً اعتمد علٌها الفقهاء السابقون فً باب القضاء ،حنظلة

ٌّة "منعطفاً تارٌخٌاً فً  ،أّما فإاد ابراهٌم فقد رأى فً نموذج الكركً فً عبلقته بالدولة الصفو

فاألول مّرة ٌتقلّد الفقٌه منصب النٌابة العامة عن اإلمام المهدي  ،انً الشٌعًحركة الفقه السلط

ٌنعلى نقطة فً الهرم السٌاسً. وهذا المنصب ٌخّوله التشرٌع فً الحقل أوٌصل إلى   ،ًالدِّ

ٌّة  الّسلطةوٌلزمه مهر  ٌّة بالمشروع ٌنالصفو ٌّة. بمعنى أن ٌصبح الفقٌه المصدر الربٌسً الدِّ

ٌّة على إلضفاء الش ٌتطلّب خروجاً عن اإلجماع الشٌعً الفقهً  ،وهذا بكلمة مكّثفة ،الّسلطةرع

فرأى فٌه:  ،". أّما وجٌه كوثران4ًوالتً تلتقً عنده عقٌدة االنتظار ،فً كثٌر من الموضوعات

ٌّع فً إٌران من بعدها الصفوي الذي  ٌّة التً نقلت حالة التش ٌّة الشٌع "مإسساً للمدرسة الصفو

إلى بعدها الفقهً المحّدد المتوافق مع تحّول الدعوة  ،مع مرحلة الدعوة ونشر الطرٌقة ٌتناسب

 ".5والطرٌقة إلى سلطان ،إلى دولة
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تقول الرواٌة: ))أنظروا إلى من كان منكم قد روى حدٌثنا، ونظر فً حبللنا وحرامنا، وعرؾ أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنً قد  -

 جعلته علٌكم حكماً، فإذا حكم بحكمنا ولم ٌقبله منه، فإّنما بحكم هللا استخؾ وعلٌنا رد، وهو راد على هللا، وهو على حد الشرك باهلل،
ما حكم بـ أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فً الحدٌث وأورعهما((. علً فٌاض، نظرٌات الّسلطة ، مرجع سابق،  –وإذا اختلفا، فالحكم به 

 .135هامش ص
3
 .22(، ص2111، 1محسن كدٌفر. نظرٌات الحكم فً الفقه الشٌعً، "بحوث فً والٌة الفقٌه"، )بٌروت: دار الجدٌد، ط - 
4
 .151فإاد ابراهٌم، الفقٌه والدولة، مرجع سابق،  -

5
 .141(، ص1989، 1وجٌه كوثرانً، الفقٌه والسلطان، بٌروت: دار الرشد، ط -
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إّن المكانة الحاسمة للكركً باالستناد إلى المضمون السٌاسً لخطابه الفقهً وممارسته فً 

ٌّة اً تكمن فً تلك االنعطافة المزدوجة التً قّدم ،التجربة السلطان ٌّ ٌّاً وعمل فهً قد أفضت  ،ها فقه

بً إلى الدلٌل الشرعً متجاوزاً االقتصار على الدلٌل الحسّ  ،إلى فتح المجال السٌاسً أمام الفقٌه

الذي تكّرس بقّوة مع المحقق الكركً سوؾ ٌؤخذ امتداده  ،الروابً. إّن اتجاه والٌة الفقٌه العاّمة

ٌّة )بما  ،المستقبلً مع حشد من العلماء الكبار  ،م(1925-1795فٌهم علماء المرحلة القاجار

ٌّة  وٌشّكل المولى المحقّق أحمد النراقً أبرز رموزه على اإلطبلق. ،بعد سقوط الدولة الصفو

ٌّاً إلى كونها 1245-1158فمع المولى النراقً ) هـ( تحّولت والٌة الفقٌه من كونها موقفاً فقه

ٌّة ٌّة  نظر ٌّة متكاملة –سٌاس فقه
ٌُعتبر األب الفعلً لوالٌة الفقٌه العاّمةلذا ٌك ،1 وفق  ،اد النراقً 

 الصورة التً استقّرت علٌها فً العصر الحدٌث.

من خبلل هذا المبحث ٌرى الباحث أّن مع ظهور المحقق الكركً تّم انفتاح المجال السٌاسً أمام 

ٌّة فً إٌران، حٌث  كان ٌقتصر عمل الفقٌه وذلك فً القرن العاشر الهجري، مع الدولة الصفو

 الفقهاء الشٌعة إلى ذلك الوقت بالنظر فً أمور القضاء والفتوى فقط، لذلك ٌستنتج الباحث أنّ 

نظرٌة والٌة الفقٌه ببعدها السٌاسً بدأت مع المحقق الكركً ومنذ بداٌة هذه المرحلة بدأ الفقٌه 

ٌّاً إلى جانب دوره الدٌنً.  ٌلعب دوراً سٌاس

ٌّة فً إٌران " النائٌنً والمشروطة انفتاح المجال السٌاسً المبحث الثان8ً الحركة ا لدستور

 ."األّمةأمام 

نشٌر  ،فً إٌران فً هذا المسارمتابعة التطور الفكري والتؽٌرات التً طرأت  قبل أن ننتقل إلى

ٌّة ،والثانً عشر ،إلى أّن القرن الحادي عشر ٌّة فً  ،والثالث عشر الهجر لم تشهد تحّوالت إضاف

ما بٌن مإٌد لوالٌة  ،إّنما كانت تستعٌد اإلشكالٌات ذاتها ،الّسلطةٌات الموقؾ الفقهً من إشكال

ٌّة ،الفقٌه العاّمة كما هو الحال مع )الشٌخ مرتضى  ،ورافض لها ،وقد قّدمنا نماذجها األساس

 ،بٌن االتجاه األصولً ،أو تحضر سجاالت من صنؾ آخر ،هـ(1281-1214) ،األنصاري(

ٌّز بسٌادة نزعة االعتزال فً ظّل اضطراب العبلقة بٌن العلماء  ،خباريواالتجاه اإل أو تتم

 .2والسلطان

ٌّة8 األسباب األولالمطلب   ٌّة  السٌاس  .لظهور الحركة الدستور

أّدى إخفاق الحكم القاجاري فً التؤسٌس لعبلقة متوازنة مع الخط المرجعً الشٌعً )األصولً 

والنزعة إلى تشكٌل خط موازي ٌدّشنه برنامج  ،كرببلءحصراً( الموصل بٌن قم والنجؾ و

ٌّة وعقد التحالفات  ٌّةالتحدٌث للمإسسات الدول ٌّة مع  السٌاس والمصاحبة  ،أوروباواالقتصاد

ٌّة  ،الّسلطةلتدابٌر مكّثفة لجهة مركزة  أدى كل ذلك إلى تبلور المشروع السٌاسً للمرجع

ٌّة.  الشٌع

                                                           
1
 (.1991، 1"بحث فً عوابد األٌام من قواعد الفقهاء األعبلم"، )بٌروت: دار التعارؾ للمطبوعات، طأحمد النراقً، والٌة الفقٌه  -

2
 .141علً فٌاض، نظرٌات الّسلطة فً الفكر السٌاسً الشٌعً المعاصر، مرجع سابق، ص -
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والتوسل بعقٌدة التحدٌث كبنٌتٌن بدٌلتٌن لترمٌم  الّسلطةركزة فتنامً النزعة القاجارٌة لجهة م

ٌّة  ٌّةالشرع ٌّس  ،أعاد إحٌاء التقلٌد القاجاري العسكرتاري السٌاس فً ظل متؽٌرٌن داخلٌٌن: تس

 وبروز علماء أكثر إعداداً وتؤهٌبلً للفعل السٌاسً االحتجاجً. ،حركة الشارع اإلٌرانً

ٌّة إل ٌّة القاجار ٌّة قادرة على  ،ى إقامة نظام شمولًفجنوح العقل ٌّة داخل أعاق تبنً استراتٌج

ها بالتحدٌث على ءولذلك فإّن استقوا ،امتصاص التشّنجات القابمة والمحتملة فً المستقبل

ٌّة األوروبًالطراز  ٌّة أفضى إلى تفجٌر أزمة الشرع فالتحدٌث فً  ،كخٌار ناجز لتحقٌق الشرع

ٌّةظل انزٌاح الداخل عن التراكم ا انتهى إلى إعادة  ،لكمً والنوعً لعملٌات التحدٌث الدولت

ٌّة  وكٌؾ أفضى التحدٌث القاجاري إلى  ،الّسلطةاستخدام مفردات التحدٌث فً اختبار شرع

ٌّة ،المركزة الشدٌدة ٌّةوتضٌٌق الشراكة  ،والشمول وقاد فً األخٌر  ،فً أقصى حدودها السٌاس

ٌّته. ،ناقضاته الكامنةإلى إفبلس النظام القاجاري وانفجار ت  وتالٌاً تآكل مشروع

ٌّة كؤساس لنظام سٌاسً مدنً ،وفً سٌاق االتجاه الحثٌث نحو التحدٌث  ،تبلورت فكرة الحر

ٌّة الّسلطةٌنبؽً أن تخضع له  وهً الفكرة التً  ،وتقٌم على أساسها نظاماً نٌابٌاً تمثٌلٌاً  ،القاجار

 .1حركة المشروطةأصبحت مبرر قٌام حلؾ علمابً احتجاجً قاد 

ٌنلقد ساهم إخفاق اإلقبلع التحدٌثً فً عهد ناصر  ٌّة  الدِّ شاه بإحالة إٌران إلى سوق استهبلك

ٌّة ٌّة عن طرٌق القروض  ،للبضابع األجنب ٌّة الروس ووقوع إٌران عرضة للتدخبلت األجنب

ٌّة ٌّة و ،واالمتٌازات الجمرك ٌّةالسٌما ساهم فً تصّدع ثّم تهاوي البنى االقتصاد ٌّة اس الوطن
2. 

ٌّة المستقلّة  ،ففً المستوى االقتصادي  واالتجاهأدى االنفتاح االقتصادي إلى ؼٌاب السوق الذات

بما قللت فرص النمو االقتصادي  ،نحو السوق العالمٌة التً مّدت ذراعها إلى السوق المحلٌّة

إلى بناء سلطة  ،ضى التحالؾ مع الخارج )روسٌا هنا(فوعلى المستوى السٌاسً أ ،الداخلً

ٌّة  ٌّة كشرط أساسً لضبط وتؤمٌن التخارج االقتصادي والتبع ٌّةاستبداد كؤحد أبرز  ،السٌاس

ٌنتجلٌّات عهد مظفر  الذي كان ٌفتقر إلى أبسط قواعد  ،(1907-1896الشاه )تولً الحكم  الدِّ

 ،من الثروات فؤصبح أسٌر بطانته التً أُنهكت خزانة الدولة وجمعت ما طالته ،الحكم واإلدارة

ٌنفٌما استرسل الشاه مظفر  وأثار  ،مما فاقم الوضع الداخلً ،3فً سٌاسة االقتراض األجنبً الدِّ

ٌّة ؼٌر قلٌلة فً الحٌاة  ،ؼضب تجار البازار الذٌن ٌإلفون حسب د. علً الورد "طبقة ذات أهم

ٌّة و ٌّةاالجتماع وإذا  ،ّمى )قواعد الصنؾ(إذ أّن لهم رإساءهم وتقالٌدهم النقابٌة التً تس ،السٌاس

قّرروا إؼبلق دكاكٌنهم احتجاجاً على أمر من األمور كان ذلك بمثابة نوع من "االضراب العام" 

ٌّة بالشلل وأصابوا الحٌاة االقتصاد
4 " 

ٌن_ لقد أّدى ؼٌاب هذه الحقٌقة بمظفر  ٌار االقتصادي الداخلً ألّنهالشاه )بالنظر إلى ا الدِّ

حٌث أمر بجلد بعض تجار البازار  ،م1905خول فً مقامرة خاسرة عام للد ،وانحبلل الدولة(

ٌّة بالسٌاط فعّبروا عن ذلك بما  ،مّما أثار تذّمر العاّمة وسخطها ،المخالفٌن للتعلٌمات الحكوم

                                                           
1
ٌّة ألن القابلٌن بها اعتبروا مواد الدست - ٌّة أو المشروطة بالفارس ٌّة بالترك ٌّت المشروط ٌّد بها سم ور بمثابة الشروط التً ٌجب أن ٌتق

ٌّة من تارٌخ العراق الحدٌث، )لندن: دار كوفان للنشر، ج (، 1992، 1، ط3الملك فً الحكم، د. علً الوردي، لمحات اجتماع

 .113ص
2
 .221فإاد ابراهٌم. الفقٌه والدولة، مرجع سابق، ص -

3
 .222المرجع السابق، ص -
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 .51، ص1991، 1ٌرانٌة وأثرها فً العراق، مجلة الموسم، العدد الخامس، مجلد الثانً، طعلً الوردي، المشروطة اإل -
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ٌنحٌث تجّمع عدد كبٌر من الناس بٌنهم بعض رجال  ،بـ "االلتجاء" ،عرؾ فً مسجد الشاه  الدِّ

ٌّة ،بقرب البازار الكبٌر مور كثٌراً ولجؤ قمت األتفا ،كتعبٌر احتجاجً عن التدابٌر القمع

 ،إلى مرقد الشاه عبد العظٌم جنوب طهران وانضمت إلى صفوفهم مجموعات أخرى المحتّجون

ٌّة لدى قّطاع كبٌر من األهالً ٌّة عاّمة ،ؼّذت النزعات االعتراض  ،فتحّول األمر إلى حركة مطلب

 الّسلطةالملتجإون أّن خروجهم من المرقد ٌتوقؾ على استجابة ومن المرقد المقّدس أعلن 

ولقٌت هذه المطالب  ،وأبرزها إقالة )عٌن الدولة( من منصبه وتؤسٌس دار للعدالة ،لمطالبهم

اً واسعاً  ٌّ التً تحّولت فً  ،وبدأت الجموع الؽفٌرة تتقاطر على بلدة شاه عبد العظٌم ،صدًى شعب

اكتسبت هذه المطالب أهّمٌة كبرى بعد التجاء  ،ع احتجاجً كبٌرإلى تجمّ  م،1905 تشرٌن األول

ٌناثنٌن من كبار علماء  ونشٌر  ،فً إٌران: السٌد محمد الطباطبابً والسٌد عبدهللا البهبهانً الدِّ

اً فّعاالً خبلل دراسته فً سامّراء على ٌد قابد ثورة  ٌّ هنا إلى أّن السٌد الطباطبابً نال وعٌاً سٌاس

ٌنوبعث الطباطبابً برسالة إلى مظفر  ،م1891عام  ،لمٌرزا الشٌرازيالتنباك ا جاء  ،شاه الدِّ

ٌّة مإلّفة  ،صاحب الجبللة: إّن كل هذه المفاسد تحل عن طرٌق مجلس للعدالة فٌها: ٌا أي جمع

 "1ٌتساوى فٌها الملك والفقٌر ،من كافة أبناء الشعب

ل الشاه مظّفر موفداً خاّصاً حمل إلٌهم وأرس ،لمطالبهم الّسلطةإخضاع  ونجح المحتجون فً

اً بالوفاء بكّل مطالبهم. ولكن الشاه األسٌر لبطانته ولصهره )عٌن الدولة( أصبح  ٌّ تعهداً خط

فؤصبحت األمور تدار من  ،بعد أن أقعده الشلل عن القٌام بمهام الدولة ،كثر من ذي قبلأعاجزاً 

ٌّة الذي ظّل ٌتحٌن الفرصة للبطش ،قبل عٌن الدولة وأصدر أوامره بإلقاء  ،بقٌادة الحركة المطلب

 ،ولكن األهالً خرجوا لمنع الجنود من اعتقال الطباطبابً ،القبض على السٌد محمد الطباطبابً

ٌّة ٌّعه اصطدم الجنود  ،فقتل الجنود طالب علوم دٌن ٌّعٌن فسقط بوفٌما كانت األهالً تش المش

ٌّةمما أدى إلى انفبلت األ ،خمسة عشر قتٌبلً   ،الفوضى مدٌنة طهران وعّمت ،وضاع الداخل

خصوصاً بعد مؽادرة كثٌر من المجتهدٌن طهران  ،وبات الوضع الداخلً على وشك االنفجار

ما لم  ،وأصدروا بٌاناً حمل تهدٌداً صرٌحاً للشاه بؤّنهم سٌؽادرون إٌران إلى العراق ،إلى قم

ٌّداً لحركة  ،لخطوةواستجاب تّجار البازار لهذه ا ،ٌرضخ لمطالب الشعب فؤؼلقوا محالهم تعض

وإعبلن  ،فاضّطر الشاه لئلذعان لمطالب الشعب فؤصدرا أوامره بعزل عٌن الدولة ،المجتهدٌن

بات المجلس النٌابً الذي سمًُّ خاتمهٌداً إلجراء انت ،م1906 آب 15"فرمان مشروطت" فً 

وحضر مظفّر الشاه حفل  ،1906 تشرٌن األول 7أُفتتح فً الذي  ،)المجلس الشوري المللً(

 .2االفتتاح 

ُنسجت مواده على منوال الدستور البلجٌكً  ،وبدأ المجلس أعماله بتؤلٌؾ لجنة لصٌاؼة الدستور

مع إجراء بعض التعدٌبلت على المواد  ،وأخذت عنه أؼلب مواده ، -م1830الصادر عام -

ٌّةالمخالفة للشرٌعة  اً بالمذهب الجعفري اإلثنى كما أقّرت اللجنة تمذهب الدو ،اإلسبلم ٌّ لة رسم

ٌّة مع الشرٌعة  ،عشري ٌّةوأوكلت للفقهاء المجتهدٌن حق مطابقة النصوص الدستور  ،اإلسبلم

وقد نّصت المادة الثانٌة من الدستور على عدم إجازة سن أي قانون مناقض لشرابع اإلسبلم 

                                                           
1
(، 1991، 1(، )بٌروت: دار المنتدى للنشر،ط1975-1911حسن شٌر، تارٌخ العراق السٌاسً المعاصر، التحرك اإلسبلمً ) -

 .223. من كتاب فإاد ابراهٌم، ص63ص
2
 .224مرجع سابق، صفإاد ابراهٌم، الفقٌه والسلطان،  -
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ٌّة والمصادقة علٌها أو وتخوٌل خمسة من الفقهاء المجتهدٌن بدراسة اللوابح  ،المقّدسة التشرٌع

 .1رفضها

ٌّة فبعد ثبلثة أشهر من إعبلن  ،ولكن ما لبثت أن أُجهضت االنطبلقة األولى للحٌاة الدستور

ٌنتوفً مظفّر  ،المجلس  ،(1909-1907وتولّى الحكم ابنه محمد علً لمدة سنتٌن ) ،شاه الدِّ

لى جانب نزعته الشدٌدة نحو الحكم وكان شاباً طابشاً مولعاً باللهو والتماهً باألجانب إ

ورؼم  ،فكان أمٌل إلى استخدام القوة والبطش ،مع المجلس الّسلطةفلم ٌرق له اقتسام  ،واالستبداد

ٌّطر فشّجعوه على تصفٌة الحركة  ،توّسل الشاه بالتحالؾ مع الروس ،المناخ الدٌمقراطً المس

ٌّة وأعانه على ذلك  ،ة النفوذ الروسًٌستهدؾ تصفٌ ،تدبٌر برٌطانً أّنهابدعوى  ،الدستور

ظهور حركة مضاّدة لحركة الدستور داخل الوسط الحوزوي الشٌعً بقٌادة السٌد محمد  ،أٌضاً 

الذي ٌرى بـ " أّن مصلحة الدولة ٌجب أن تكون بٌد  ،الذي وقؾ بجانب الحكومة ،كاظم الٌزدي

بما ٌصل إلٌه اجتهاده  وٌحتج برأٌه هذا. ،شخص واحد مسإول عنها ال ٌشاركه فٌها مشارك

ٌن ً مبرهناً علٌه بالبراهٌن واألدلة المختلفة ومعه اتباعه من مختلؾ الطبقات وفً مقدمتهم الدِّ

 ،ولٌس موقؾ الٌزدي هذا سوى امتثال لموقؾ فقهً سلطانً ،"2شاه إٌران المستبد حٌنذاك

ٌّةفالٌزدي ٌمّثل أحد األنصار البارزٌن للوالٌة الجزبٌة للفقٌه والمقتص  ،ر على األمور الحسب

لٌإول إلى انشعاب  ،وانخراط العلماء فً الشؤن السٌاسً ،والمعارضة بشّدة لوالٌة الفقٌه المطلقة

 ،فرٌق المشروطة الذي ٌقوده األخوند الخرسانً ،الشٌعة فً العراق وإٌران إلى فرٌقٌن

 والمستبّدة الذي ٌقوده الٌزدي.

ّد محمد علً شاه بمبررات كافٌة لتقوٌض الحركة وانقسام العلماء بٌن مإٌد ومعارض أم

 الدستورٌة.

حدثاً مناسباً لفتح الباب على مناظرات  ،مستبّدة( ،_ كان انشعاب العلماء إلى تٌارٌن: )مشروطة

ٌّة صاخبة أُقحمت معها مراجع الشٌعة وكبار علماء  ٌنفقه وإن كانت فً  ،فً العراق وإٌران الدِّ

ٌّاتها تكشؾ عن م وٌؤتً فً طلٌعة المراجع األخوند  ،كامن القّوة لدى الفقٌه الشٌعًإحدى تجل

عارض االستبداد القاجاري فً عهد  ،الذي برز كقابد دٌنً احتجاجً ،محمد كاظم الخرسانً

 محمد شاه.

كما  ،لقد كشفت قّصة المشروطة عن التؤهٌل السٌاسً الممتاز واألداء الفّعال للفقٌه/المرجع

ٌّةن موقؾ النجؾ كمركز قٌادة للنشاطات كشفت فً ذات الوقت ع ٌّة فً  السٌاس االحتجاج

ٌّة التنباك ،إٌران ٌّة ،فبعد نجاح النجؾ فً قض ٌّة فً األوساط الشٌع  ،ترّسخت مّذاك تلك المركز

ٌّز على المسرح السٌاسً اإلٌرانً ٌّاً توّسل رجال المشروطة  ،وتمظهرها المم فقد صار ضرور

ٌّةبكبار المجتهدٌن لكسب الؽط فكانت  ،اء الشرعً واالصطفاؾ الشعبً المشدود بعرى المرجع

ٌّة تملً استفتاء المجتهدٌن الكبار حول تطابق  ٌّة المتبّقٌة فً اكتساب الشرع الطرٌقة التقلٌد

ٌّة مع مقاصد الشرٌعة  ٌّةالحركة الدستور ٌّة  ،اإلسبلم كتدبٌر ضروري قبالة اإلشكالٌات الشرع

]فالنشاط السٌاسً فً المخٌال الشٌعً الحدٌث  ،بٌن المرجع والمقلّدالمحتملة فً سٌاق العبلقة 

ٌّة  ٌّة شٌع ر حركة سٌاس لٌس شٌباً منفصبلً عن تلك العبلقة وال ٌمكن حتى الوقت الراهن تصوُّ

                                                           
1
 .58علً الوردي، المشروطة اإلٌرانٌة وأثرها فً العراق، مرجع سابق، ص -

2
 81(، ص1972، 1عبد الرحٌم محمد علً، الشٌخ محمد كاظم الخرسانً، )النجؾ: مطبعة النعمان، ط -
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فستبقى الحركة أٌاً كانت فً مسٌس  ،تحقق وجودها السٌاسً الشعبً خارج المدار المرجعً

ٌّتها  الحاجة لنوع من المصاهرة ولو ٌّة لضمان انتشارها الجماهٌري وشرع ٌنالظاهر  ٌّة[الدِّ

وبٌبة التنوٌر  ،لم ٌكن وعً األخوند الخرسانً والنابٌنً معزوالً عن المناخ السٌاسً المشرقً

دة فً فورة مجسَّ  ،الفكري والسٌاسً فً تلك الحقبة النشطة بطبعها  فً التارٌخ المعاصر

ٌّة عمت المشرق اإل ٌّة إصبلح ّن األخوند فً وعٌه وفعله إبكبلم آخر  ،بؤسره ،سبلمًنهضو

الذٌن فّجروا مؽالق  ،والكواكبً ،وعبده ،ٌن ٌنتمً إلى رهط المصلحٌن أمثال األفؽانًالسٌاسٌّ 

ٌّة ٌّات الجزب ٌّةوثّبتوا الجامعة  ،العصب  ،إطاراً موّحداً وشامبلً لشعوب الشرق اإلسبلمً اإلسبلم

ٌّةتهم تستوعب كلٌّة الجامعة وحقل حرك ،فكان نطاق شعورهم ٌّات  ،اإلسبلم دون التفات للعصب

ٌّة على أساس المذهب أو اللؽة ٌّة ،الفرع فنذرو أنفسهم من أجل تحرٌر  ،أو الحدود الجؽراف

 المشرق من االستبداد الداخلً واالستعمار الخارجً

 .جوهر رسالة النائٌنً ومضمونها المطلب الثان8ً 

لعشرٌن حركة أفكار نِشطة تتجه إلى تشكٌل نسق معرفً ٌقطع أساساً بدأت مع إطبللة القرن ا

وٌعٌد تعرٌؾ وتحلٌل التصورات  ،فً سٌاق تطور تارٌخً ٌتمركز فٌه العقل ،مع النسق القدٌم

وحقٌقة األمر أّن الؽرض األساسً من تشكٌل نسق معرفً جدٌد ٌستهدؾ محو  ،السابدة

ٌّته من مرجعٌّ  ٌّة موّحدةواستبدال نسق ٌستمد مشروع ٌّة مرتكزة على أداة تفسٌر  ،ة نصوص

ٌّة ترتكز على منهاج علمً موضوعً فً  ٌّة عقبلن ٌّته من مرجع وإقامة نسق ٌستمّد مشروع

ٌنتفسٌر النص  فً تثبٌت هذا  ،صراع طوٌل ومحتدم ورؼم إخفاق هذه الحركة فً ظلِّ  ،ًالدِّ

ٌّة ٌّة بدٌلة وخصوصاً فً الدابرة الشٌع  ،إاّل أّنه لم ٌفقد مبرراته رؼم انكساره  ،النظام كمرجع

 وؼٌاب رموزه الكبار.

 1وتنزٌه الملّة" األّمة"تنبٌه  ،هـ(1355 -1273وتقّدم رسالة الشٌخ محمد حسٌن النابٌنً )

ٌّتها الجدٌدة تجسٌداً لنظام معرفً ٌروم جٌل من الفقهاء المصلحٌن الشٌعة تدشٌنه ٌهٌا  ،بمنهج

ٌنّجه المقصدي العقلً للّنص بذلك األجواء لسٌادة التو ٌتمظهر فً صٌاؼة نظام سٌاسً  ،ًالدِّ

ٌّة.  ،عصري ٌقطع مع سٌاق تارٌخً راسخ ومتحّصن بترسانة ضخمة من المؤثورات النص

أي بعد عام من إعبلن المجلس  ،م1907طروحته التً انتهى من تصنٌفها عام أفالنابٌنً فً 

قهً السٌاسً المتصاعد بٌن فرٌقً: المشروطة إبان السجال الف ،الشوري المللً فً إٌران

ة بالتمسك باالنتظار ونفً لزمَ مُ  ،ال ٌصدر عن ؼٌبة محّضة رؼم تعثره بها أحٌاناً  ،والمستبدة

 -رؼم توسله به أحٌاناً  -كما ال ٌصدر عن عقٌدة النٌابة المحضة ،الدولة فً ؼٌبة اإلمام المهدي

در عن مزٌج من هذا وذاك فً تعبٌر عن وعً وإنما ٌص ،ُتلزمه بالتؤسٌس لحكومة الفقٌه

وحسب توصٌؾ حامد الكار لرسالة النابٌنً بما نّصه "وثٌقة نادرة  ،عصري عقبلنً للسلّطة

ٌّةعن ال ٌّة نظر ٌّة التً تسعى إلى تحقٌق الوفاق بٌن استمرار وعً اختفاء اإلمام عن  السٌاس الشٌع

                                                           
1
ٌروت: مجلة الؽدٌر، العدد الخامس، كانون محمد حسٌن النابٌنً، "تنبٌه األّمة وتنزٌه الملّة" ، تعرٌب الشٌخ صالح الجعفري، )ب - 

(،  تم توثٌق رسالة النابٌنً فً البحث من كتاب الدكتور فإاد ابراهٌم، الفقٌه والدولة، مرجع سابق، لعدم توفّرها لدى 1991الثانً ،

 الباحث من المصدر األصلً.
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ٌّة ،اإلنظار ٌّة لشكل من أشكال الحكم الذي ال وبٌن  ،مع االستحالة الناتجة للشرع الحاجة العمل

ٌنٌسًء كثٌراً إلى إمبلءات   ". 1الدِّ

ٌّة فً التارٌخ الشٌعً على اإلطبلق أسست  ،_إّن رسالة النابٌنً وهً بالمناسبة أول مدونة سٌاس

ٌّة لتصنٌؾ الفقهاء ،لقابمة جدٌدة من التصنٌفات العلمٌة  أّنها ،ال تندرج البّتة ضمن القابمة التقلٌد

ٌّة متنوعة ٌّة وسٌاس فهً صٌاؼة  ،بكبلم آخر تدّشن لقابمة جدٌدة تتمّثل تراث مرجعٌات فكر

ٌّة أل ٌّةتوفٌق ٌنبالسعً إلى قولبة المفاهٌم  ،الّسلطة ٌدٌولوج ٌّة حدٌثةالدِّ  أّنها ،ٌة فً أوعٌة سٌاس

ٌّةم أٌضاً محاولة الٌصال البٌان الفقهً /التارٌخً الشٌعً مع منظومة المفاهٌ ٌّة  السٌاس والدستور

ٌنعمبلً بسٌرة علماء  ،الحدٌثة فً مصر وببلد الشام وتركٌا وشمال افرٌقٌا وشبه القاّرة  الدِّ

ٌّة.  الهند

 ،منفصلة عن المسار التارٌخً للفقه السلطانً الشٌعً ،تإّرخ لمرحلة جدٌدة باإلضافة لكونها

ٌّةتبنً أساساتها ال  المقاربة مع الفكر السٌاسً الحدٌث. ب استدالالتها بطرٌقةوترتّ  ،نظر

ٌّة التً ظهرت فٌها الرسالة وهً مرحلة هاّمة  ،_ إّن مجّرد االنفتاح على تلك الحقبة التارٌخ

ٌّاً ٌُ  ،باألحداث والتحوالت الكبرى فً المشرق اإلسبلمً عٌن على وعً الرسالة وعٌاً موضوع

ٌّة  ،كفٌلة بفهم عمٌق للفترة التً عاشها النابٌنًال ،وهذا ٌتطلب تحلٌل الرسالة إلى مكوناتها األول

ٌّن فً الوسط  ،بالنظر إلى أّن األخٌر لٌس بدعاً فً زمانه فهو ٌنتمً إلى جٌل من الفقهاء المتنور

والشٌخ عبدهللا  ،والمٌرزا الشٌرازي )صاحب ثورة التنباك( ،أمثال األخوند ،الشٌعً

وٌمكن إلقاء نظرة على أهم مكونات الرسالة على النحو  ،وحسن الخلٌلً وؼٌرهم ،المازندرانً

 التالً:

 أوال8ً المكون الفقهً العقٌدي الشٌعً السلطان8ً 

ٌّة الدولة فً عصر الؽٌبة الّسلطةتعترض موضوعة  ٌّة" ؼصب والتً  ،لدى النابٌنً عقٌدة "الؽصب

من حق التملك ؼٌر  طةالّسلتحول دون موازنة جهده فً بناء سلّطة مجّردة مع ما تشً به هذه 

ٌّة ،ٌسعى حثٌثاً  لكّنهو ،الشرعً عن طرٌق  ،إلٌجاد مخرج مناسب أو تؤوٌل عقلً لهذه اإلشكال

ٌّة ٌّة بطرٌقة ذك  ،والمرتضى ،ٌعٌد إنتاج قسمة فقهاء الشٌعة األوابل )المفٌد ،قسمة الؽصب

حق الناس مدنً بموجب أّن حق هللا دٌنً و ،الذٌن عملوا فً ظل دولة بنً بوٌه ،والطوسً(

 ،فحق الناس هو حكم دستوري ،وهً عند النابٌنً حق الناس وحق اإلمام ،اجتماعً سٌاسً

ٌّةوحق اإلمام اإلمامة  ٌّد الحاكم الظالم بؤي حال بدستور أو مجلس شعبً "فإذا لم ٌُ  اإلله ق

 ". وفً الواقع أّن القبول بقسمة2)برلمان( ٌؽتصب امرٌن حق اإلمام الؽابب وحق الناس

ٌّة إلى أجزاء ال ٌتم إاّل بنوع من  ،والخبلص من قٌد ،هً محاولة للخروج من مؤزق ،الشرع

وال ٌصلح الركون إلٌه فً  ،ٌإول إلى االنفصال عن سٌاق لٌس قاببلً للتجدٌد ،التؤوٌل التعسفً

 3هذا الوقت.

                                                           
1
ٌّة 1981-1911حامد البكار، إٌران ) -  ٌن والعلماء"، )القاهرة: مإسسة ( الثورات المعاصرة، القوى السٌاس ٌّة، "دور الدِّ واالجتماع

 .183(، ص1،1981األبحاث العربٌة، ط
2
 241محمد حسٌن النابٌنً، من كتاب فإاد ابراهٌم، مرجع سابق، ص -

3
 .241فإاد ابراهٌم، الفقٌه والسلطان، مرجع سابق، ص -
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ٌّة التخفٌؾ من حّدة الطبٌعة االؼ ،وٌفترض النابٌنً بناء على تلك القسمة ٌّة للسلطةامكان  ،تصاب

ٌّة )= السلطان الشخصً القهري االستبدادي( الّسلطةوإحالة  إلى الوالٌة )= السلطان  ،من المالك

ٌُإصَّ  ،التمثٌلً( ،المقٌد ،الدستوري  1 ل له أو ٌإسس على معطٌات عّدة:وهذا التخفٌؾ 

 وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر -1

ٌّة: وٌّتخذ مسمى الو -2 ٌّة التً ال ٌجوز إهمالهما فً أي وقت  الوالٌة العموم ظابؾ الحسب

وهً موكولة كلها للفقهاء فً عصر الؽٌبة  "حٌث نعتقد أّن نٌابتهم فٌها قدر متٌقّن          

حتى مع عدم ثبوت النٌابة العامة فً جمٌع المناصب. وحٌث كان  ،وثابتة فً الضرورة

ٌّة عدم رضاء الشارع باختبلل النظام وذهاب بٌضة اإلس بلم من الواضحات الضرور

ٌّةواهتمامه بحفظ الممالك  ٌّة.  اإلسبلم وانتظامها أكثر من اهتمامه بسابر األمور الحسب

فالنابٌنً هنا ٌقٌم صلة وثٌقة بٌن نٌابة الفقهاء فً عصر الؽٌبة وبٌن حفظ المصالح 

 العاّمة.

ٌّة كمثال بارز الّسلطة_ ففً موضوع  ؤصٌل شرعً تركٌبً من ٌسعى النابٌنً إلى ت ،الرقاب

ٌّة الّسلطةالفقه الشٌعً والفقه السّنً وٌعٌد توظٌفه فً بناء  وٌقّدم النص التالً صورة  ،الرقاب

ٌّة نظارة هذه الهٌبة المبعوثة عن   األّمةواضحة عن هذا التؤصٌل أو التركٌب "أّما مشروع

ٌّةوصّحة تدّخلها فً األمور  حٌث كان  ،ة والجماعةفهً بناء على أصول أهل السنّ  ،السٌاس

المعتبر عندهم إجماع أهل الحل والعقد ال ؼٌر متحققة بنفس هذا االنتخاب فقط وؼٌر مشروطة 

ٌّة وأّما بناءً  ،بوجود شرط آخر أصبلً  حٌث نعتقد أّن هذه الوظابؾ  ،على مذهبنا طابفة اإلمام

ٌّة الؽٌبة فٌكفً اشتمال هً من وظابؾ النّواب العمومٌٌن بعصر  ،األّمةوسٌاسة أمور  ،النوع

ومجّرد تصحٌحهم  ،هذه الهٌبة المنتدبة على عّدة من المجتهدٌن العدول أو المؤذونٌن من قبلهم

ٌّة هذه النظارة ال ؼٌر وموافقتهم على تنفٌذها كاؾٍ  ،اآلراء الصادرة لمشروع
2" 

ٌّة وهً : أّن النابٌنً  حٌن ٌنطلق _ وقد تومىء الرسالة إلى نقطة على درجة كبٌرة من األهم

ٌّة" على أساس أّن اإلمام قد أناب  ،من مبدأ النٌابة للفقٌه عن اإلمام ٌفترض أّنه ٌزٌل "الؽصب

ٌّة ٌّة على  ،الفقٌه فبل مسّوغ للؽصب ٌّة  ،الّسلطةوهذه النٌابة كافٌة ألن تضفً مشروع ومشروع

منظوراً إلى أّن  ،قدالقوانٌن والتشرٌعات الصادرة عنها كما هو الحال بالنّسبة ألهل  الحل والع

ٌّة"الوظابؾ  ٌّة أوالً وبالذات من المسلّمات  السٌاس ٌّة ال من التكالٌؾ العموم هً من األمور الحسب

مّتصلة بالشؤن العام الذي ال ٌحتاج  الّسلطةوهذا ٌعنً أّن  ،"3التً ال مجال لئلنكار فٌها أصبلً 

ٌّةوإّنما  ،بالضرورة إلى تدّخل الشرٌعة للحث على إقامتها و المصالح  ،تقتضٌه الفطرة البشر

ٌّة  واجب حسبً  األّمةوٌإكد النابٌنً هذه الحقٌقة بما نّصه "حفظ النظام وسٌاسة أمور  ،العموم

 "4عصار ومقتضٌات األمصارات األواختٌار األفراد تابع لخصوصٌّ 

ام واالصطد ،_ وهذا الرأي من شؤنه تحرٌر الفقٌه من عقدة الخروج على النص واإلجماع

إذ ٌنشىء النابٌنً تقسٌماً للتشرٌع فً عصر الؽٌبة ؼٌر مؤلوؾ لدى جٌل متقّدم  ،المباشر بهما

منصوص علٌه من قبل الشارع فً الكتاب والسّنة وهذا ٌرى فً  ،من فقهاء الشٌعة: األول ثابت
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ٌّر  ،مصاراألعصار واألكل   مصارفٌكون تابعاً لمصالح ومقتضٌات األعصار واألوالثانً: متؽ

ٌّرها ٌّر بتؽ وٌختلؾ باختبلفها وٌتؽ
1. 

ٌّة تمنح عموم الملّة  الّسلطةفؤساس  التً ٌروم النابٌنً التؤصٌل لها والدعوة إلٌها هً سلطنة شور

ٌّةبل والشراكة  ،حق المراقبة والمحاسبة والنظارة ففً رّده على القابلٌن بحصر الوالٌة  ،السٌاس

ٌّة على الفقٌه قال النابٌنً بـ" عدم لزوم تصّدي شخص المجتهد بل ٌكفً إذنه فً الصّحة العموم

ٌّة بل ٌذهب أبعد من ذلك فً حال "عدم تمّكن النواب العمومٌٌن كبّلً أو بعضاً من  ،والمشروع

ومع  ،بل ربما تسري نوبة الوالٌة فٌه إلى العدول من المإمنٌن ،بؤمر ال ٌوجب سقوطه ،القٌام

 "2وم المإمنٌن بل إلى فّساق المسلمٌن أٌضاً ربما تنتهً إلى عم ،عدم تمّكن هإالء

التً تخفؾ أوالً من الطبٌعة  ،المنشودة الّسلطة_ وفً ضوء هذه المعطٌات ٌإسس النابٌنً بنى 

ٌّة "االمامة  ٌّة للسلطة الشرع ٌّةاالؼتصاب ٌّةوالممالك  ،وتضمن حفظ النظام ،"اإلله  ،اإلسبلم

 عن طرٌق:ٌتم  الّسلطةوضمان هذه  ،والمصالح العاّمة

فً سٌاق تحقٌق التوازن قبالة  ،وهنا ٌستوعب النابٌنً  الفكر السٌاسً الحدٌث ،الدستور -1

ٌّة " ٌّةفالدستور هنا ٌصوغ الحقوق  ،"الّسلطةؼصب ٌّة وٌنحله النابٌنً  السٌاس واالجتماع

ٌّة"صفة  ٌّة إقامة وظابؾ  ،"الرسالة العلم ٌّا كٌف  ،الّسلطةوٌتضمن هذا الدستور رسم

ٌّة و " ،المساوقة لصبلحٌات السلطات "استٌبلء الّسلطات "ودرجة  وتحدٌد  ،"األّمةحر

بمختلؾ طبقاتها وفقاً لمقتضٌات المذهب. وٌخضع السلطان وفق  ،جمٌعاً  األّمةحقوق 

ٌّات التً أناطها به الدستور ،محددات الدستور وإّن اإلخبلل فً تطبٌقها  ،وٌنفذ الصبلح

 .                                3سابر العقوباتموجب لعزله األبدي واستحقاق 

ٌّة: " الّسلطة -2 حسب النابٌنً توكل  الّسلطةوهذه  ،"إحكام أساس المراقبة والمحاسبةالرقاب

وعلمابها خبٌرٌن بالحقوق المشتركة بٌن األمم  ،األّمة" إلى هٌبة مسددة من عقبلء 

ٌّةمنتبهٌن لوظابؾ العصر  المحاسبة الّتامة والمراقبة ومقتضٌاته ولوضع  ،السٌاس

ٌّة... وهإالء هم مندوبو   األّمةالكاملة على القابمٌن بهذه الوظابؾ البلزمة النوع

 "4والمبعوثون عنها والمجلس النٌابً الشوري عبارة عن مجمعهم الرسمً

ٌّة" ال تقؾ فً وعً النابٌنً حاببلً دون قٌام وهكذا ٌّتضح أّن "  ،فً عصر الؽٌبة الّسلطةالؽصب

ٌّةفهً ال تقّرر اعتزال الحٌاة  ٌنوعطالة النص  ،السٌاس بل ٌوجد مهّمة أخرى تزٌح مقام  ،ًالدِّ

ٌّة ٌّة ،الؽصب وال  ،فوجوب العصمة فً الوالً السٌاسً ال ٌلؽً رفع التحكمات واالرادات النفس

على أن  ،وعلى طرٌقة أهل السّنة أن ٌكون الوالً منتخباً من قبل أهل الحل والعقد ،ٌجٌز تركها

كشرط الزم فً عقد البٌعة واإلخبلل به موجب لعزله وهنا  ،ٌكون الوالً ملتزماً بالكتاب والسّنة

 5تلتقً السّنة والشٌعة عند لزوم إقامة السلطنة من النوع الثانً.
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ٌظهر تمّثله الفكر السٌاسً الحدٌث والفقه  ،على مضمون رسالة النابٌنً فاحصةً  نظرةً إنَّ 

ٌّة للسلّطة وروبًاألالدستوري  وهذه ثمرة انفتاحه على التراث السٌاسً  ،لتؤسٌس رإٌة دٌن

 . األوروبً

ٌّة  ٌّة الدستور ٌّة برٌاح التؽٌٌر السٌاسً والحركة المطلب _ لقد تؤّثرت الحركة الدستورٌة اإلٌران

ٌّة والمتؤثرة بدورها بحركة األفكار فً  اري فً كما ترك التحدٌث القاج ،أوروبافً الساحة الترك

فضبلً عن ذلك كلّه أّن انفتاح  ،جانبه الفكري بوجه الخاص تؤثٌراته على وعً قادة المشروطة

لٌس إاّل ثمرة انفتاحه على  األوروبًعلى الفكر  ،النابٌنً والحال ٌنطبق على قادة المشروطة

ٌّراً فً االنفتاح على الفقه الدستوري  ،الفلسفة نه فً واستعارته م األوروبًفهو لم ٌجد ض

 التؤسٌس ألطروحة حكم إسبلمً منشود.

فً  ،_ فقد أثنى النابٌنً فً أكثر من مكان فً رسالته على الذٌن كشفوا الصٌؽة المثلى للسلّطة

عتراؾ بجودة استنباط أّول حكٌم ٌقول" وال ٌسعنا فً هذا المقام إاّل اال ،ٌناألوروبٌإشارة إلى 

ٌّة ومشروطة على ال الّسلطةالتفت إلى هذه المعانً وُبنى  ٌّة وكونها مسإولة وشورو عادلة الوالٌت

ٌّة والمساواة" " ما أجدره باالفتخار وأحرانا  ،لٌلهحوٌمضً فً ت ،أساس األصلٌن األولٌن الحر

 بؤن نخجل من أنفسنا حٌنما نرى أّنا بحمد هللا وحسن تؤٌٌده نستخرج كل تلك القواعد اللطٌفة من

ت مذهبنا وأصول عقابدنا وجهة امتٌازنا عن سابر الفرق ونؽفل مع ذلك عن مقتضٌا الؽرب

األخرى فنحجم عن الدخول فً هذا الوادي حاسبٌن أّن ابتبلءنا بالطواؼٌت ورقبة الفراعنة داء 

 ،ال دواء له إاّل بظهور قابمنا عجل هللا فرجه. مع أّن ؼٌرنا شعر بهذا الداء فؤخذ بطرٌق العبلج

وقمنا  ،تً على شًء من التنّبه والشعوروقد حصلنا بعد اللتٌا والالٌوم  أّما ،وٌصّرح فً لوعةٍ 

قامت علٌنا  ،مع تمام الخجل قابلٌن هذه بضاعتنا ُرّدت إلٌنا ،بؤخذ مقتضٌات دٌننا من األجانب

ٌنوحاملة شعبة االستبداد  ،الفرقة الجاهلة عبدة الظلمة واعتبرت ما نقوم به منافٌاً للدٌن  ،ًالدِّ

ٌّة ولمجرد  أّنهاكما  ،آن المجٌداإلسبلمً والقر اخترعت لها دٌناً خاّصاً طبقاً إلرادتها االستبداد

 "1مد المعونة للجابرٌن

ٌّة  .ثانٌا8ً دفاع عن الدٌمقراط

ٌّة وٌنتقد المسلمٌن  ،وٌكٌل الثناء علٌها ،ٌظهر النابٌنً فً رسالته دفاعاً مستمٌتاً عن الدٌمقراط

م سبقوا المسلمٌن فً ذلك وٌقول : " إّن الملل ألّنهسٌحٌٌن وٌؽبط الم ،م لم ٌؤخذوا بهاألّنه

ٌّة  ٌّة من أّول تتبعها لهذا األساس من السعادة وتقّدمها فً استفادته من الكتاب والسّنة النبو المسٌح

حة منه مع أّن مشاربها مّتسعة ل فً سبٌل تحصٌله والعثور على رشكانت تناضل وتدافع وتجاد

وأساساً  ،وإقامة وظابفها ،الّسلطةوٌضع الدٌمقراطٌة شرطاً لتحقٌق  ،"2دومذاهبها قلٌلة التقٌّ 

ٌّته ،راسخاً للنظام النٌابً  لنوع الحكم واختٌار الحاكمٌن. األّمةمإسساً على تحدٌد  ،ومشروع

ألستانة الذٌن بعثوا برسابل إلى الشٌخ لى بعض اإلٌرانٌٌن المقٌمٌن فً ا_ لقد عاب النابٌنً ع

ألخذه بالمشروطة وهم فً ذلك ٌرّجحون كفة  ،األوروبًفونه من عواقب التمدن ٌخوّ  ،اآلخوند

التمدن الذي ٌإول  ،فٌما كان موقؾ اآلخوند ٌقوم على الفصل بٌن التمّدن واالستبداد ،المستبد

 ،األوروبًواالستبداد الذي ٌفتح أبواب الشرق أمام اجتٌاح االستعمار  ،إلى التماهً فً الؽرب
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وهذه  ،أي بالحّرٌة ،من االستبداد األّمةوا بؤّن التمدن اإلسبلمً ٌكمن فً خبلص م أؼفلألّنه

فقد وضع  ،واحدة من اإلشكالٌات الكبرى الحاّدة فً صراع الفرٌقٌن: المشروطة والمستبّدة

ٌنبٌنما وضع أنصار المستبّدة الحرٌة مقابل  ،النابٌنً الحّرٌة مقابل االستبداد ولذلك ٌّرد  ،الدِّ

ٌّةالناب ٌّة تحرٌر  ،ٌنً على المناوبٌن للحر ٌّة نفسها "المراد منها أي الحر وٌشرح فحوى الحر

ٌّاً "ُتبنى علٌه األمور  ،"1الجابرٌن ن ربقةرقابها م األّمة ٌّة عند المستبّدة معنى سلب فٌما تتخذ الحر

اعة كعدم ارتداع الفجرة والمبلحدة عن إظهار ما عندهم من المنكرات وإش ،ؼٌر المشروعة

 ".2وتجرء المبتدعٌن فً إظهار بدعهم وزندقتهم وإلحادهم ،الكفرٌات

ٌّة سواء أ -أي الفرقة المستبّدة –ل النابٌنً فً الرد على هإالء " ولم تدِر ثّ وٌتم ّن الملل المسٌح

إّنما لم تمتنع من أمثال هذه  ،نجلتران كروسٌة أو دٌمقراطٌٌن كفرنسا وأأكانوا استبدادٌٌ

 ".3م استبدادٌون أو دٌمقراطٌونألّنهعدم تحرٌمها فً مللهم وأدٌانهم ال االرتكابات ل

ٌّة كفكرة  وكممارسة ،وهنا ٌظهر النابٌنً ذكاء حاداً   ،حٌث ٌإّكد وجود تخارج بٌن الدٌمقراط

ٌّة ال ٌعنً مطلقاً اإلجماع على سبٌل تطبٌقها وإّنما  ،وأّن اإلجماع على مفهوم محدد للدٌمقراط

وشبكة  ،وتبنً نظامه الخاص ،وطبٌعتها الخاّصة من المجتمع الذي تحٌا فٌه هً تتخذ شكلها

 العبلقات والمنافع بٌن فبات المجتمع. 

ٌّة ،_ وفً ضوء وعً الدٌمقراطٌة وهو أٌضاً من المفاهٌم  ،ٌستوعب النابٌنً مفهوم األكثر

ٌّة والحاّدة بٌن المشروطة والمستبّدة فضل هللا النوري فً وقد استخدمه أٌضاً الشٌخ  ،الخبلف

ٌّة اآلراء بدعة فً  ،مقاومة تٌار المشروطة ٌنبناء على أّن أكثر ٌّةوحسب ال ،الدِّ ٌّة  نظر الشٌع

ٌّة ،مناقضة لمقتضى االمامة النّصٌة أّنها فً سٌاق تقرٌره بؤّن  ،وٌعالج النابٌنً هذه اإلشكال

ر حفظ النظام العام وعمبلً وفً إطا ،بمختلؾ طوابفها األّمةهً شؤن عام ٌخص عموم  الّسلطة

ٌّة األخذ بالترج ٌّة بما نّصه "إّن من لوازم أساس الشور ٌّة والخبلفة الراشد ٌّرة النبو حات ٌبالس

ٌّة عند الدوران   ".4حاتأقوى المرجِ  األّنهعند التعارض واألكثر

 .األّمةحق  الّسلطةثالثا8ً 

كما تقطع  ،مامًخٌاً عن الوعً الشٌعً اإللدى النابٌنً تنفصل تارٌ الّسلطةل إّن النظرة إلى تشكّ 

اً عن التكوٌن السٌاسً للفقٌه الشٌعً ٌّ ٌّة  ،كل فالنابٌنً ٌصوغ وعٌه السٌاسً من خبلل منهج

ٌّة ٌّة وعصر ٌّة  ،تعكس إلى حد كبٌر تماهٌه الشدٌد فً واقعه ،فلسف  –فهو ٌرى بؤّن الوالٌة الزمن

 ،على نفسها شؤن سٌاسً ال شؤن شرعً األّمةٌة وأّن وال ،هً لؤلّمة-فً عصر الؽٌبة  الّسلطة

ٌّة تحقٌق  ،ال بمعنى المحاٌزة بٌن الشرعً والسٌاسً وإّنما بالمعنى الزمنً إذ إّن عدم امكان

ٌّةاالمامة  ٌّدة بمجلس شورى  ؤّنهاٌفتح المجال لؤلّمة فً تحقٌق سلط ،اإلله عبر إقامة سلطة مق

 منتخب.

ٌّةأّن الرسالة كله ،_ وحقٌقة األمر ٌّاً على أّن  ،ا توحً بؤّن النابٌنً ٌإسس لسلطة بشر  الّسلطةمبن

ٌّة سلطة  ٌّة القابمة على أساس ؼصب ٌّة التارٌخ شؤن بشري رؼم انشداده إلى تلك الرإٌة الشٌع
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وٌسعى إلى إقامتها.  ،إاّل أّن انشداده هذا ال ٌدخل عنصراً فً تكوٌن سلطة ٌنشدها ،ؼٌر اإلمام

ٌّة أّمة لدٌه هً ن الّسلطةف ٌّاته وٌقول " ال ٌمكن حفظ شرؾ استقبلل أ تاج بنٌة المجتمع وخصوص

ٌّة أي قوم سواء فٌها امتٌازاتهم  ٌنأو قوم ٌّة إاّل إذا كانت حكوماتهم منهم وإماراتهم الدِّ ٌّة والوطن

ّنما وإ ،وشكبلً ثابتاً  ،لٌست مقاساً واحداً  الّسلطةأّن  ،". وأقل ما ٌنبا عنه هذا الرأي1من نوعهم

ٌّة  الّسلطةوإّنما  ،هً تتشّكل وفق بنٌة كل مجتمع ٌّة والحضار ٌّات الثقاف تتقولب بحسب الخصوص

وهً تالٌاً التعبٌر الشفهً لثقافة  ،ما هً إاّل نتاج اجتماعً الّسلطةأّن  ،بمعنى آخر ،لكل أّمة

 ،وتماسكها كؤّمة وٌقول النابٌنً ما نّصه " إّن صٌانة شرؾ الببلد واستقبللها ،وهوٌتها األّمة

ٌنوالمحافظة على مختّصاتها  ٌّةالدِّ منوط بالضرورة بقٌام سلطة نابعة من ذاتها  ،ٌّة أو القوم

 "2معّبرة عن ثقافتها وهوٌتها

ٌن_ وهذه الرإٌة قد ال تصدر عن التعامل مع النصوص  أو بكلمة أخرى عن وعً  ،ٌّة وحدهاالدِّ

ٌّة  الّسلطةعلى أساس االعتقاد بؤّن  ٌقوم ،لهذه النصوص -وفً آن موّحد –محدد  محض دٌن

وٌضع من المبادئ  ،ٌتجاوز الخصوصٌات المباشرة لؤلمم ،وإّنما تصدر عن تراث انسانً عام

ٌّة عاّمة وهذا ما تحاول الرسالة التؤكٌد فً كل  ،المشتركة قنطرة للوصول إلى أطروحة سٌاس

 موضوعاتها.

أّن اإلسبلم لم ٌحدد شكبلً للسلّطة وإّنما هو  ،اصدهوهذا الرأي ٌعنً بالضرورة فً أولٌات مق

وللهند سلطتها  ،ٌعنً أّن إلٌران سلطتها الخاّصة ،وأعرافه وتقالٌده ،موكول إلى طبٌعة االجتماع

وهً سلطات تختلؾ من حٌث الشكل والمضمون وفقاً  ،الخاّصة وللعرب سلطتهم الخاّصة

ٌنللتكوٌن  ٌّة.ً والثقافً واالجتماعً والتالدِّ  ارٌخً لكل أّمة وقوم

 ،فً الفكر السٌاسً الحدٌث الّسلطةٌستوعب النابٌنً الصٌؽة النهابٌة لمبدأ  ،ضمن هذا الوعً

ٌّة فّعالة منذ القرن السادس عشر حتى الثامن  تلك الصٌؽة التً ظهرت فً ختام مراكمة فكر

 عشر المٌبلدٌٌن.

ٌّة  ،للفكر السٌاسً الحدٌث_ وفً الواقع أّن النابٌنً ال ٌستعٌر فً استٌعابه  ٌّةالمعجم  السٌاس

بل أّنه  ،فلم ٌقع النابٌنً أسٌراً أمام الفكر اآلخر ،وال منهج التحلٌل السٌاسً الؽربً ،الؽربٌة

ٌّة تؤبى  ٌهٌصدر فً استٌعابه للفكر السٌاسً الحدٌث من حقٌقة تماه ٌّة كون مع حركة فلسف

 أوروباال ٌؤخذ عن  ،حٌن ٌؤخذ عن لوك أو روسو فهو ،واللؽوي ،والتارٌخً ،االنتماء المللً

عالم  ،وإنما ٌؤخذ عن أناس ٌلتقً معهم فً وعً فلسفً للكون والوجود واإلنسان ،االستعمار

 خاص ال ٌخضع لقوانٌن النصر والهزٌمة.

ٌّةفإّن النابٌنً استطاع على بنى وعً الفلسفة  ،وعبلوة على ذلك أن ٌقٌم بنى  ،الحدٌثة السٌاس

ٌّة  ،بطرٌقة تنم عن ذكاء ،المنشودة الّسلطةفً  ةته الخاصّ طروحأ وتحلٌل دقٌق ألزمة مشروع

والتً ٌحصرها فً ؼرضٌن  ،الّسلطةألول وهلة فً تحدٌد أؼراض  اٌعّبر عنه ،الّسلطة

والثانً: ردع  ،وقمع التعّدٌات ،واٌصال الحقوق ،وتربٌة المجتمع ،أساسٌٌن: حفظ النظام الداخلً

ٌّة  ،ن الدولة أمام العدوان الخارجً(الخارج )تحصٌ وهذا ٌنضوي حسب  ،واالستعدادات الحرب

 وعند سابر األمم األخرى )حفظ الوطن(. ،النابٌنً تحت عنوان )حفظ بٌضة اإلسبلم(
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ٌّة مطلقة الّسلطةتقسٌم  رابعا8ً ٌّة مشروطة ،8شخص  .و والٌت

ٌّة  ،الّسلطةفً رسالته طرق تداول ثّمة نقطة هنا جدٌرة بااللتفات: إّن النابٌنً ال ٌتناول  أو كٌف

وذلك عابد  ،الّسلطةوأؼراض  ،الّسلطةوٌتجاوزها إلى البحث فً أنواع  ،الّسلطةالوصول إلى 

والنابٌنً هنا ٌعّبر عن  ،بدٌلة الّسلطةولٌست إقامة  ،إلى أّن النابٌنً ٌسعى إلصبلح سلّطة قابمة

 ،موقؾ قادة المشروطة جمٌعاً 

ٌّة – الّسلطةنً _ ٌقّسم النابٌ ٌّة تشرٌح أول ٌّة الّسلطةاألول:  ،إلى نوعٌن -عبر عمل  ،الشخص

ٌّة الّسلطةوالثانً:  وهً  ،وٌظهر النابٌنً براعة فابقة فً تحلٌل أدوات فرض كل منهما ،الوالٌت

ٌّة الّسلطةفً ذات الوقت سمات لكل من النوعٌن. ف ٌّة الماسك ب ،الشخص  الّسلطةوهً خاص

حٌث تضفً نزعة التملك مسحة من  ،لكة تصرؾ الشخص فً ملكه الخاصٌتصرؾ فً المم

حاسباً أهلها كاألؼنام واإلنعام  ،فٌرى السلطان "المملكة بما فٌها كما ٌرى ملكه وعقاره ،الّسلطة

 "1لم ٌخلقوا إالّ له ،والعبٌد

واالعتساؾ من خبلل أدوات فرضها ومٌول السلّطان صفة االستبداد  الّسلطةوٌنحل النابٌنً هذه 

والّظالم  ،ومالك الرقاب ،والحكم بؤمره ،بالحاكم المطلق الّسلطةنحل صاحب كما ٌُ  ،واالستعباد

ٌّة على القهر والتسخٌر. وهنا ٌستحضر النابٌنً نموذج الحق اإللهً )=  والقّهار. فهً سلطة مبن

ٌّة فً  الّسلطةنموذج  ٌّة محضّ أوروباالكنٌس ة وكلّما اختلفت (: )فهذه السلّطنة عبارة عن إله

ٌّةطبق  .(ات الشعب اختلفت درجات اإللوه

 ،عصار"وٌعتقد النابٌنً بؤن هذا النوع من السلّطنة هو من " بدع ظالمً األمم وطواؼٌت األ

عصر التنوٌر  ،والبّد من تؽٌرها فً هذا العصر الذي ٌقول عنه النابٌنً "عصر التمّدن والسعادة

ٌّة" عصر انقضاء دور األَسر ،والٌقظة ومبررات التؽٌر: تتلّخص فً وجوب األمر  ،والعبود

ووجوب رفع ٌد المتسلّط عن األوقاؾ  ،والوالٌة العاّمة للفقهاء ،بالمعروؾ والنهً عن المنكر

وهذه المبررات الثبلثة تشّكل أساساً راسخاً لـ " وجوب تحوٌل السلّطنة من  ،العاّمة والخاّصة

ٌّةالجابرة الؽاصبة من النحو األول  إلى النحو الثانً السلّطنة المشروطة  ،: السلّطنة الشخص

ٌّة الدستور
2 . 

ٌّة  الّسلطة: فهً الّسلطةأّما النوع الثانً من  القابمة على أداء تلك الوظابؾ " المصالح النوع

ٌّه من وظابؾ ولٌست لهتقٌمة إاّل بما  تفالسلّطنة لٌست ذا ،المتوقفة على وجود السلّطنة  اإد

ولذلك صار " استٌبلء السلّطان محدوداً بذاك الحد وتصّرفه مشروطاً بعدم تجاوزه  ،ةقٌمة ذاتٌّ 

ٌّة فً هذه 3عن ذلك الحد ٌّة فً صرؾ قوى المملكة النوع " وهذه السلّطنة عبارة عن أمانة نوع

ٌّة ولهذه الجهة كان استٌبلء السلطان  ،المصارؾ والمصالح وفً الشهوات والمٌول النفس

". ... ولهذا أٌضاً فالسبلطٌن " أمناء للنوع ال مالكٌن 4ار الوالٌة على هذه األموربمقد ،محدوداً 

فرد من أفراد  ألمانة كسابر األمناء مسإولون أمام كلِّ ومخدومٌن وهم فً القٌام بوظٌفة هذه ا

ٌّة ،األّمة  كما أنّ  ،ولكل فرد من أفراد هذه المملكة حق السإال واالعتراض كما أّن لهم تمام الحر
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ٌّة فً القاء اعتراضاته أٌضاً  له تمام الحر
ال ٌمكن هنا تجاهل تؤثٌر كل من لوك وروسو فً  ،"1

ٌّا ذلك التؤثر الّسلطةتقسٌم أنواع  مع استبدال مفردات الفكر السٌاسً  ،فهو ٌبدو واضحاً وجل

ٌّة تنتمً إلى المنظومة التً ٌنتمً إلٌها النابٌنً ،الؽربً ٌّة دٌن السلّطنة  وهذه ،بمفردات فقه

ٌّدة ،ٌصطلح علٌها النابٌنً : المحدودة ٌّة ،المسإولة ،المشروطة ،العادلة ،المق والقابم  ،الدستور

المتنعمة  األّمةوالعادل. أّما  ،والمسإول ،والقابم بالقسط ،والحارس ،ٌسّمى: الحافظ الّسلطةبهذه 

ٌّة وحّرة ،تسّمى: أّمة محتسبة الّسلطةبظل هذه  ٌّة. ،وأب  وح

ٌّة _ وف ٌّة  ،الّسلطةً سٌاق إدراك ؼصب نجد أّن النابٌنً ٌضع فروقات أو درجات لمشروع

اؼتصاب الرداء الكبرٌابً عن اسمه )= اسم هللا  -1الجابرة عبارة عن:  الّسلطةف ،الّسلطة

ٌّة.  ،تعالى( ٌّة االمامة المقّدسة.  -2وظلم للّساحة القدس  -3اؼتصاب مقام االمامة وظلم لناح

ٌّة فهً عبارة عن  ،قاب الببلد وظلم فً حق العباداؼتصاب لر أّما السلّطنة المشروطة الدستور

 "  .2عن حدود الظالمٌن واالؼتصابٌن الباقٌن اً "ظلم واؼتصاب مقام االمام المقّدس فقط بعٌد

 ،وفً نفس الوقت انعكاساتها ،المشروطة من خبلل مصادرها الّسلطةوٌنظر النابٌنً إلى 

بمرور الوقت ما لم ترتكز على مصادر للسلّطة ذات  ،للسلّطة تفقد قّوتها فمبررات الخضوع

وعلٌه فالنابٌنً ٌتوؼل فً خباٌا  ،وهً فً ذاتها األدوات المعّززة للسلّطة ،جدارة عالٌة وفّعالة

ٌّة الّسلطة وٌضع أركاناً ثابتة للسلّطة المشروطة تقوم  ،وال ٌقؾ عند مجّرد الدعوى ،الدستور

 التالً:على النحو 

ٌّاً على التشاور مع عقبلء  األّمةالمساواة: "تساوي تمام  -1  األّمةفً نوعٌات المملكة مبن

وداللة اآلٌة المباركة )وشاورهم فً  ،عموماً ال مع البطانة وخواص شخص الوالً فقط

 األّمةالمخاطب بها نفس العصمة وعقل الكل وقد ُكلِّؾ بالمشورة مع عقبلء  ،األمر(

 ".3طلب فً كمال البداهة والظهورعلى هذا الم

ٌّة: وهذه بمثابة  -2 ٌّة الّسلطةالقّوة اإلجراب ٌّة )= الكفاءة  ،التنفٌذ منبعثة عن الترجٌحات العلم

ٌّة( ودور هذه القّوة:  ،ومقبولة من العاّمة ،أي تملك قّوة الضبط ،ورادعة مسّددة ،العلم

 .الّسلطةوحفظ تدابٌر  ،وردع العدوان ،حفظ الدولة

ٌّة التً تعنً الكتاب الدس -3 تور: ٌحاول النابٌنً أن ٌقارب بٌن الدستور وبٌن الرسالة العلم

وٌقول  ،الفقهً الذي ٌشمل على أحكام وعقود للمقلّدٌن فً حقلً العبادات والمعامبلت

بدون أن ٌكون  ،النابٌنً" فكما أّن ضبط أعمال المقلّدٌن فً أبواب العبادات والمعامبلت

ٌّة فً المحاالت والممتنعاتبٌدهم رسالة علمٌّ   ،ة ٌطّبقون أحكامها على أعمالهم الٌوم

ٌّةكذلك تكون المسؤلة فً األمور  ٌّة ،السٌاس فإّن ضبط سٌر  ،وأوضاع المملكة النوع

ٌّة الكاملة من ؼٌر أن  المتصّدٌن والموظفٌن وكونهم تحت المراقبة الّتامة والمسإول

ٌّة وفً الحقٌقة إّن ٌكون بٌدهم دستور ٌؤخذون منه منهاجهم ا لعملً فً الممتنعات األول

ٌّة مبنً على وضع الدستور وهو األصل لهذا الباب ومن  أساس حفظ التحدٌد والمسإول

 "4قبٌل المقّدمة التً ٌتوقؾ علٌها وجود هذا المطلب فهً واجبة الزمة من هذه الجهة
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ٌنص  ألّنهعلى أساس أّنه بدعة  ،دستور_ لم ٌؤبه النابٌنً كثٌراً النتقادات أنصار المستبّدة ضدَّ ال

ٌّةعلى قوانٌن جدٌدة. بما ٌستبطن اتهاماً بالنقض موّجهاً للشرٌعة  ونقل النابٌنً عنهم  اإلسبلم

ٌّة ال ؼٌر.... ووضع  ،ا القرآن السماوينقولهم " إّنا مسلمون ودٌننا اإلسبلم وقانون والسّنة النبو

ٌّةالمسلمٌن بدعة ومقابلة لصاحب الشرٌعة قانون آخر ؼٌر هذٌن القانونٌن فً ببلد  ثّم  اإلسبلم

ٌّة عن من تخلّؾ عنه  ،االلتزام به من حٌث أّنه ببل ملزم شرعً بدعة ثانٌة ثّم وضع المسإول

 ."1بدعة ثالثة

ٌقرر النابٌنً  المساواة  ممّثلة فً قٌمة ،_ وفً ظل احترام القٌمة الكبرى للسلّطة المشروطة

ٌّة التشكل الج وهو حق لعموم الفبات المنضوٌة  ،النخبوي( ،الحزبً ،ماعً )الفبويمشروع

ٌّة "عدم ممانعة االجتماعات المشروعة ونحو ذلك مما هو مشترك  ،تحت لواء السلطنة الدستور

بٌن العموم ولٌس له أقل اختصاص بفرقة دون فرقة على حد سواء ببل تفاوت فً عموم 

 .2المجرى أصبلً"

اة ٌقرر النابٌنً أٌضاً حق الترشٌح لكل أفراد السلطنة لعضوٌة المجلس _ وبمقتضى قٌمة المساو

واضعاً شروطاً عاّمة مرنة أو مزدوجة باعتبارات  ،على اختبلؾ طوابفهم وفرقهم وأدٌانهم

ٌنالتنوع الطابفً و والنزوع  ،واإلخبلص ،الكفاءة ،وهذه الشروط هً ،ً والقومً فً السلطنةالدِّ

ٌنالوطنً و  .3ًالدِّ

ٌّة المجلس" وب موجب هذه الشروط لم ٌجد النابٌنً ما ٌمنع ؼٌر المسلم من ترشٌح نفسه لعضو

ٌّةشى هذه الصفات المذكورة أعبله حتى مع الفرق ؼٌر اوتتم نظراً إلى أّن لهم حق  اإلسبلم

ٌّة على  ،االنتخاب أٌضاً  ٌّة الشورى الرسم ٌّة وؼٌرها أوالً ولتوقؾ تمام وذلك الشتراكهم فً المال

ٌنوإن لم ٌترتب من الشخص المنتدب عنها المحافظة على ناموس  أّنهاو ،فٌها ثانٌاً  مخولهد  الدِّ

ومجرد اتصافه  ،تطلبه الخٌر للوطن والنوع ،اإلسبلمً طبعاً ٌرجى منها مع ذلك ومن منتدبها

ٌّته ألّن ٌكون عضواً فً المجلس النٌابً كاؾٍ  ،بالصفات المذكورة لصبلح
4". 

ٌّة: أّن النابٌنً ٌنطلق فً  ،ع من األحكام والمتبّنٌات_ إّن هذا النو ٌقودنا لنقطة ؼاٌة فً األهم

 ،أطروحته من التؤسٌس لسلطة عصرٌة ؼٌر موجودة أو متصّورة فً التراث السٌاسً الشٌعً

ٌّة وواقع  ٌّة للسلّطة.وٌقّدم تصورات ومعالجات عصر

ٌّة التً قّدم :ٌخلص الباحث إلى  ها النابٌنً ضمن بوتقة الطروحاتتندرج األطروحة الفكر

ٌّة لكوكبة من المصلحٌن أمثال السٌد جمال  ٌنالفكر والشٌخ  ،والشٌخ محمد عبده ،األفؽانً الدِّ

بزغ  ،وثلّة أخرى على امتداد ببلد المشرق ،والشٌخ األخوند الخرسانً ،عبد الرحمن الكواكبً

ٌّة خاطفة ،العشرٌنن والربع األول من القر التاسع عشرهإالء فً نهاٌة القرن    ،كومضة تارٌخ

ٌستمد النابٌنً فً بناء أطروحته فً  ،وفً ضوء هذا الوعً بعصر اإلصبلح الشرقً األول

استدالالت صلبة تزٌد فً تعزٌز أطروحته دونما مسبقات  ،من الفكر السٌاسً "السّنً" الّسلطة

بؤّن  ،تكاد تطبع رسالته بالكامل مإّسساً على عقٌدة رصٌنة لدى النابٌنً ،أو مواربة فٌما ٌنقله
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ٌّة هً أساس تفرٌق كلمة  الّسلطة ٌّة موّحدة  ،األّمةالمستبّدة الشخص ولذلك ٌقٌم سلطنة إسبلم

ٌّةأصلها الشورى لٌِرسً مفهوم الجامعة   ،مستبعداً  الّسلطةوقاعدة اجماع إسبلمً على  اإلسبلم

أّن أصل مإّكداً على ) ،مة والخبلفةتارٌخاً وتراثاً مثقلٌن بالسجاالت العقٌمة حول اإلما

ٌّةالشوروٌة... أساس السلطنة  ومتمّثبلً الخبلفة الراشدة واإلحكام  ،بنص الكتاب والسّنة( اإلسبلم

 .1السلّطانٌة فً تؤكٌد هذا األصل

ٌّة الّسلطة_ وفً استدالله على  ٌّة ودحض مبررات السلطنة االستبداد ب النابٌنً ٌركّ  ،الوالٌت

ٌّاً على نوع من اجماعاً إسبل من وحً مفهوم النٌابة العامة للفقٌه فً عصر  ،الوالٌتٌة الّسلطةم

فبمقتضى النٌابة العاّمة فً الفقه السلطانً الشٌعً تكون سٌاسة  ،الؽٌبة على مذهب أهل السّنة

ٌّة  ،من وظابؾ النواب العمومٌٌن فً عصر الؽٌبة األّمةأمور  وهً حسب االحكام السلطان

ٌّة ح وهذا حسب النابٌنً هو القدر المتٌقن  ،ٌث االجماع متحقق على أهل الحل والعقدالسن

 للفرٌقٌن.

ٌّة متنّوعة ٌّة متعددة ،_ أّن الرسالة جمعت بداخلها بٌبات فكر ٌّات معرف  ،ورصدت تراث مرجع

وبالشرق فً  ،وبالؽرب فً فقهه الدستوري ،فهً متؤّثرة باألفؽانً فً خطابه األممً اإلسبلمً

وبالتراث المذهبً فً واقعه السّنً  ،وبإٌران فً تراثه الحضاري والسٌاسً ،عه السٌاسًواق

والمتآلؾ حٌناً  ،لٌجتمع هذا المزٌج المتقاطع والمتنافر ،وبالحوزة فً مخزونها الفقهً ،والشٌعً

 ً ٌّة برنامجا  آخر فً رسالة النابٌنً التً استطاع صٌاؼتها بطرٌقة ٌمكن أن تشكل فً مرحلة أول

ٌّاً لقادة الدستور.  سٌاسٌاً احتجاج

ٌّة  ،_ وٌتوجب هنا أن نقول وفً ضوء هذا التنوع المرجعً إّن الرسالة ال تإسس أطروحة شٌع

ٌّة متكاملة تستمد مقوماتها ،للسلّطة ٌّة إنسان وتركب  ،بل هً تسعى أن تقّدم أطروحة اسبلم

ٌّة متنوعة مع السعً إلى تشكٌ ٌّة للسلّطةاستدالالتها من مرجعٌات فكر ولهذا  ،ل رإٌة إسبلم

والسبب  ،كما واجهت انتقادات حاّدة ،السبب لم ترق ألؼلب من جاء بعده من الفقهاء الشٌعة

اً  أّنهابدعوى  ،ناشا من كونها لم تنتصر لجهة دون سواها ٌّ خصوصاً  ،ؼٌر مإّصلة فقهٌاً ونص

الشعبٌة التً شرح  الّسلطةبل فً ظل تنامً اتجاهات متشددة تإسس لسلطة الفقٌه/الفرد فً مقا

 معناها النابٌنً فً رسالته.

 وإجماالً ٌمكن أن نكثؾ أهم الخبلصات التً خرج بها النابٌنً على النحو التالً:

 ،إّن رسالة النابٌنً تسعى إلى إٌجاد مخرج لمؤزق تارٌخً فً الفكر السٌاسً الشٌعً -

 ممثَّبلً فً انسداد أفق االمامة

لم  ،الّسلطةفً الوقت الذي أّسست ألصل  أّنها ،فً رسالة النابٌنًإّن نقطة االشتباك  -

ٌّة  ،ٌزل محتواها مسكوناً بالثوابت فً الفكر الشٌعً )=  الّسلطةوفً مقّدمتها ؼصب

 سلطة ؼٌر اإلمام المعصوم(.

ا بالتؤكٌد لكّنهو ،إّن الرسالة لم تكن متطورة فً إطارها التارٌخً والمعرفً العالمٌٌن -

 رة فً االطار التارٌخً والمعرفً المشرقً والشٌعً سواء بسواء.كانت متطو
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جاءت لئلجابة على  أّنهابمعنى  ،إّن الرسالة جاءت كرد فعل ولٌست فعبلً مستقبّلً وذاتٌاً  -

 فؤراد النابٌنً ،ومثارة فً تلك الحقبة من قبل خصوم المشروطة ،تساإالت مطروحة

            ٌدحض فٌها أدلّة الخصم وٌثبت فٌها  إعداد رسالة ،ومن موقع المنافحة والتبرٌر

ٌّة. ٌّة الحركة الدستور  مشروع

ٌّة ل ،مٌنًخالمبحث الثالث8 اإلمام ال ٌّةمنهجه ومنظومته التأسٌس  والٌة الفقٌه. نظر

البّد فً بدٌة هذا المبحث الّتعرؾ على طبٌعة المنهج الذي كان ٌرسم من خبلله الخمٌنً أفكاره 

ٌّةل ما أنتجه من طروحات فٌما ٌخصُّ فً ك ،ومصطلحاته ٌّراً  ،والٌة الفقٌه نظر التً أحدثت تؽ

اً فً الفقه السٌاسً الشٌعً. فلقد تجاوز اإلمام الخمٌنً الصورة المعهودة لمرجع التقلٌد ٌّ  ،جذر

إذ إّن أبعاداً أخرى قد تبلزمت  ،التً اقترنت فً األؼلب مع حضور ُمقتصر على التفّوق الفقهً

هذا فضبلً عن سٌرة لم تنفصل  ،تجلّت بإقباله على الفلسفة والعرفان وعلم األخبلق ،تهمع فقاه

ٌّةٌوماً عن االهتمامات  ٌّة ،السٌاس ووعً سٌاسً ملّم بالتطورات  ،فقاربها بؤدوات اجتهاد

ٌَّة اتسمت بالتقلٌد والتحفظ إذ  ما ٌعتبر استثناءً  ،والوقابع وخروجاً عن المؤلوؾ فً ُبنٌة َحْوزو

ٌقول "على المجتهد أن ٌكون ملّماً بمسابل عصره محٌطاً بها. فلم ٌعد بمستساغ للشباب والناس 

فالتعرؾ على أسلوب  ،إنَّنً ال أبدي رأٌاً فً السٌاسة ،عموماً أن ٌقول مرجعهم ومجتهدهم

ٌّة  ،ٌّةوعمق الرإٌة االقتصاد ،التعامل فً مواجهة األالعٌب والدسابس السابدة فً الثقافة العالم

ٌّة التعامل مع النظام االقتصادي العالمً والتعّمق فً السٌاسة وحتى معرفة السٌاسٌٌن  ،وكٌف

 ،ٌن الرأسمالً والشٌوعًقُطبوتفهم نقاط القّوة والضعؾ لدى ال ،والمعادالت الحاكمة ،والّساسة

مع وفهم دورهما االستراتٌجً فً إدارة العالم. إّن كل هذا هو من اختصاص المجتهد الجا

 "1لتوجٌه المجتمع اإلسبلمً الكبٌر ،للشرابط

فً واقع الحال ٌمّثل هذا النص مدخبلً مبلبماً لمحاولة فهم منهج اإلمام الخمٌنً فً الفكر 

ٌّة للمرجع والمواصفات المعاصرة للقٌادة  ،السٌاسً إذ ثّمة إقران  ما بٌن الشروط التقلٌد

ٌّة ٌّةمن إلمام بالوقابع  ،السٌاس ٌّةاال ،السٌاس ٌّة التدبٌر واإلدارة. إّن ذلك  ،قتصاد وامتبلك لناص

ٌنالذي ٌجب أن ٌنحكم ب ،إلى موقع التماس المستمر مع الواقع ،ٌحٌل المرجع حٌث هذه  ،الدِّ

ٌّةال ٌنمطلقة وشاملة. إّن ما ٌتمظهر من النص بوصفه التحاماً بٌن  حاكم والسٌاسة سٌشّكل  الدِّ

ٌّة ال ٌستقٌم من  ،لخمٌنًمضموناً سارٌاً فً بنٌة الفكر ا وٌصحُّ أن نستدّل به كتعبٌر عن حقٌقة كل

دونها مقاربة منهج الفكر السٌاسً عنده. ولهذا ال ٌصحُّ إدراج أطروحة النٌابة العاّمة للفقٌه عن 

ٌّةك ،وأعبلها قٌمةً  ،وهً أكثر مفاهٌم اإلمام الخمٌنً شهرًة وتداوالً  ،اإلمام الؽابب ٌّة نظر ، سٌاس

ٌنجزء من  ،من وجهة نظره أّنهاتجاوز ذلك بل هً ت  والزمة له لزوماً ذاتٌاً. الدِّ

ٌّة لئلسبلم  ،"فالحكومة شعبة من والٌة رسول هللا )ص( المّطلقة. وواحدة من األحكام األول

ٌّة حتى الصبلة والصوم والحج وُمقّدمة على جمٌع األحكام الفرع
وفً ذلك ال تعود الحكومة  "2

ٌّاً وال فبحسب قول اإلمام الخمٌنً : "الحكومة فً رأي  ،هً امتبلك حق األمر فقطفعبلً سٌاس

ٌّة لمجموع الفقه فً نواح الحٌاة   المجتهد الحقٌقً هً الفلسفة العمل
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ٌّة وذلك أّن الحكومة هً التطبٌق العملً الذي ٌجّسد موقؾ الفقه تجاه المشكبلت  ،البشر

ٌّة و ٌّةاالجتماع ٌّة ،السٌاس ٌّةوالثقا ،والعسكر ف
 ،فوالٌة الفقٌه عند اإلمام الخمٌنً لٌست اجتهاداً  ،"1

ٌنمن ضروب االفتراض  وال هً ضرب   فهً عقٌدة وعبادة فً اآلن  ،دٌن  محض أّنها ،ًالدِّ

 .2عٌنه

تحتوٌها  ،ٌفتح على فضاءات َوِسَعة ،ٌرى علً فٌاض "أّن هذا التواصل فً الزمن الكلً لئلمامة

وفً ذلك ثّمة ارتسام لمنهج  ،ءات متداخلة ما بٌن العرفان والفلسفةفضا ،أطروحة الفقٌه العاّمة

ٌّة ،فً ثناٌا ذلك والٌة الفقٌه لٌست حصراً  ،اإلمام الخمٌنً بمعالمه األساسٌة  ،توارثاً لسلطة سٌاس

  ."3اندفاع لفلسفة اإلمامة فً التارٌخ أّنها

ٌّة الذي  ٌّة السٌاس ٌّة على فراغ الحاكم نشؤ بفعل الؽٌبة الكبرى لئلمام الحّجة إّن اإلجابة الخمٌن

ٌّة والٌة الفقٌه، وٌكشؾ كل أبعادها ومعانٌها: "إّن للفقٌه  "المهدي"، هً ما ٌشّكل جوهر نظر

جمٌع ما لئلمام، إاّل إذا قام الدلٌل على أّن الثابت له )علٌه السبلم(، لٌست من جهة والٌته 

ٌّة تشرٌفاً له وسلطنته، بل لجهات شخص
ٌّة ". إّن ن4 ٌابة الفقٌه لئلمام المعصوم، هً نٌابة والب

ٌّة تتعلق بالوظابؾ دون أن تمتدَّ إلى القٌمة والرتبة.  ُسلطو

اً، لذلك السمو وتلك  ٌّ بٌد أّن ذلك ال ٌنزع عن هذه الحكومة طابعها المتعالً، وٌعطً تفسٌراً منطق

ٌّة اللذٌن ٌضٌفهما اإلمام الخمٌنً على مفهوم الّسلطة. إذ ، ففً المعنى العمٌق للنٌابة اً الشمول

ٌّة التمثٌل.  استمرار لئلمامة. أّنها حالة انتظار إلى حضور، وتعوٌض فراغ الؽٌبة بفاعل

 .المطلب األول8 المنهجٌة الفكرٌة لإلمام الخمٌنً

 .أوال8ً المنهج العرفانً عند اإلمام الخمٌنً 

مكلّؾ بتكمٌل العباد  ،سٌر إلى هللا وفً هللاٌقول اإلمام الخمٌنً " والسالك إلى هللا بعد إتمامه ال 

ٌعتبر الخمٌنً تكمٌل العباد وتعمٌر الببلد مهّمتٌن ٌجب أن ٌقوم بها العارؾ  ،"5وتعمٌر الببلد

إذ أّن التكمٌل مفردة مستعارة من نصِّ اآلٌة: )الٌوم  ،بعد أن ٌنجز سٌره إلى هللا وفً هللا ،تكلٌفاً 

ٌن(. فالتكمٌل مهّمة تّتصل ب6نعمتً أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم بمعنى التبلزم  الدِّ

أي ما ٌّتصل بالجانب  ،فً مقابل تعمٌر الببلد ،والضرورة. إذ ال كمال للعباد من ؼٌر دٌن

تشّكل  ،الدنٌوي المادي. إّن ما ٌنطوي علٌه نّص اإلمام الخمٌنً ٌشٌر إلى مرحلتٌن ُمتتابعتٌن

ٌّةأُوالهما مدخبلً لؤلخرى. فالمرحل فهً  ،أّما الثانٌة ،ة األولى هً العرفان الفردي لتجربة ذات

ٌّزه الجمعً بٌنما فً الثانٌة علٌه أن  ،فً المرحلة األولى ٌنقذ السالك نفسه ،مرحلة العرفان فً ح

ومفهوم الحكومة  ،وهنا بالضبط تنكشؾ تلك الصلة القابمة بٌن المنهج العرفانً األّمةٌنقذ 

ٌّة  م الخمٌنً. عند اإلما اإلسبلم
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ٌّة ٌّته الفكر ٌّة فً تشكٌل شخص ولم  ،_ إّن العرفان عند اإلمام الخمٌنً ٌمّثل أحد األبعاد األساس

ٌّة فقط وتلك مٌزة  ،األّمةبل حركة من الداخل إلى الخارج ومن الذات إلى  ،ٌكن حركة جّوان

ٌّتها جٌداً  ٌّة ٌجب التقاط خصوص  علىنزعة االنفتاح  فالعرفان لم ٌتحّول إلى عابق أمام ،خمٌن

 الواقع أو التفاعل معه.

بقول اإلمام الخمٌنً: "إّن الطرٌقة والحقٌقة ال ٌحصبلن  ،تطرح هذه المسؤلة صلة العرفان بالفقه

 "1فإّن الظاهر طرٌق الباطن ،إاّل من طرٌق الشرٌعة

أو أّنه  ،ظاهروقال ببطبلن دعوى من ٌقول "إنَّ الوصول إلى العالم الباطنً ٌكون بترك العالم ال

ٌّة ،بعد الوصول إلى العالم الباطن ٌنتفً االحتٌاج إلى اآلداب الظاهر
2." 

من  ،وعلى الشرٌعة كوسٌلة إلى الطرٌقة والحقٌقة ،إّن التؤكٌد على الظاهر طرٌقاً إلى الباطن

ٌنهو إعادة ضبط الحقل العرفانً بالنصوص  ،حٌث التعقٌد المنهجً إذ ٌقول: "فوظٌفة  ،ٌّةالدِّ

فكما أّن المٌزان فً صّحة الحدٌث  ،السالك إلى هللا هً أن ٌعرض نفسه على القرآن الشرٌؾ

ٌُعرض على كتاب هللا ،واعتباره وعدم اعتباره ،وعدم صّحته فما خالؾ كتاب هللا فهو  ،أّنه 

هو أن ٌكون  ،كذلك المٌزان فً االستقامة واالعوجاج والشقاوة والسعادة ،باطل وزخُرؾ

 ."3صحٌحاً فً مٌزان كتاب هللامستقٌماً و

ٌّة وكثافة حضورها ٌّها األخبلقً والمسلكً فً  ،_ على الرؼم من وطؤة الحقابق العرفان عبر تجل

ٌّة فً العبلقة مع الحٌاة ،شخصٌة العارؾ وطمؤنٌنة فً  ،وترجمتها على صورة نزعة جذر

م االنفتاح على الحقٌقة بحك ،وثقة بالسٌرورة الكلٌّة للتارٌخ ،مواجهة ضؽوطاتها وصعوباتها

ٌّة ٌّة فً التكلٌؾ ،واإلحساس المستمر بالمشٌبة الُمطلقة ،اإلله ٌّة فً بناء  ،إاّل أّن الحج والمشروع

سٌبقى منوطاً بالّنقل والعقل. إّن ذلك ٌفرض انتقال ُمعالجتنا إلى  ،الموقؾ الفقهً والعملً

ًِّ عند اإلمام الخمٌنً ًِّ والعقل الذي كشؾ  ،أن أنجزنا مقاربة المنهج العرفانًبعد  ،المنهجٌن النقل

ًِّ الفقٌه ٌَّة للول ٌّة للعارؾ ،عن وجود وظٌفة خبلص كما تجاه  ،األّمةتجاه  ،تحتوٌها الدورة السلوك

ٌّة والوظٌفة  ،نفسه ٌّةاألمر الذي ٌشٌر إلى نوع من المماثلة بٌن الوظٌفة العرفان وكلتاهما  ،السٌاس

 نسانً للكمال اإللهً.تندرجان فً إطار السعً اإل

 ثانٌا8ً  المنهج الفقهً. 

على الحفاظ على  ،وفً مناسبات عدٌدة ،وبكثٌر من التشّدد ،ٌإكد اإلمام الخمٌنً كفقٌه شٌعً

االجتهاد بعنصري  ةالفقه التقلٌدي. ولكن مع تركٌز شدٌد على موضوع االجتهاد وٌربط قضٌّ 

فالمسؤلة  ،ان والمكان عنصران فً تحدٌد االجتهادالزمان والمكان المتؽٌرٌن فٌقول: ".....فالزم

ٌمكن أن ٌكون لها نفسها حكم  جدٌد فً العبلقات  ،التً كان لها حكم  فً القدٌم الظاهر

ٌّة و ٌّة واالجتماع ٌّةاالقتصاد الذي بالنّظر إلى الظاهر ال  ،فإّن نفس الموضوع األول ،السٌاس
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ٌحتاج إلى حكم جدٌد. َقهراً ٌجب  ،موضوعاً جدٌداً  ٌُصبح فً الحقٌقة والواقع ،ٌفترق عن القدٌم

 ".1على المجتهد أن ٌكون محٌطاً بمسابل زمانه

كٌؾ أّن اآللٌات  ،ٌكشؾ فً حقٌقة األمر ،إّن هذا النص الذي ٌكّرره الخمٌنً بصٌاؼات متقاربة

م والتً ٌرفض اإلما ،التقلٌدٌة التً ٌنطوي علٌها علم أصول الفقه وفق المذهب الجعفري

بوصفهما  ،إذا ما جرى ُمزاوجتها مع عنصري الزمان والمكان ،الخمٌنً الخروج علٌها

ٌّر والسٌرورة ل  ؤّنهامن ش ،مفهومٌن جوهرٌٌن ٌّتسمان بالتؽ ل فً األحكام تبعاً لتبدُّ أن ُتبدِّ

ٌُشّكل ذلك  ،إّن ذلك ٌدفع الفقه باتجاه المعاصرة ،أي إحالتها إلى المؽاٌرة ،الموضوعات وس

ط الفقهً للتحدٌثتوف ٌُولد من َرحم انفتاح الفقه على الواقع )الزمان  لكّنه ،ٌراً للشرَّ تحدٌث 

ٌّة المّتبعة. ،والمكان(  ولٌس من تعدٌل القواعد األصول

ٌّة وبٌن عنصري الزمان والمكان ستكون له  ،_ إّن إقامة التبلزم بٌن إصدار األحكام الفقه

تبعاً  ،ومحكوماً بالتطور المستمرّ  ،متحركاً بالضرورة نتٌجتان حاسمتان: أوالهما جعل الفقه

الكشؾ بوضوح عن  ،لتحّوالت وتؽٌّرات الزمان والمكان التً ال تقؾ عند حدود. وثانٌتهما

ٌُحٌط بظروؾ عصره وزمانه. ًِّ الذي   حاجة المقلِّدٌن إلى المجتهد الح

ٌّة المعروفة التً أهم المفاهٌم التً أدخلها الخمٌنً عل أحدوهذه النتابج تشّكل  ى الشروط التقلٌد

ٌّةٌجب توفرها فً مرجع التقلٌد. وبذلك سٌكون وثٌق الصلّة بال ٌّة نظر عند الخمٌنً  السٌاس

ٌّة بٌن الفقٌه والمجال السٌاسً. ومن شؤن ذلك أن ٌكون له آثاره  لناحٌة إقامة الصلّة الضرور

ٌّة للحوزة  ٌنعلى تحدٌث البنٌة العلم تشكٌل عقل الفقٌه بطرٌقة ُمستحدثة ومؽاٌرة  وإعادة ،ٌّةالدِّ

ٌّة  ،للحال التً كانت سابدة ٌّة بحتةوالتً تقوم فٌها التراتب ٌّة على معاٌٌر فقه العلم
2 ". 

 المنهج العقل8ً ثالثا8

ٌّة إنما ٌستعٌن  ،بمعناها النقلً ،ال ٌقتصر اإلمام الخمٌنً فً تؤسٌسه ألفكاره على المعرفة الشرع

ٌنها فً موقع التناقض مع اٌر التً ال ،ٌّةبالمعرفة العقل أّن العبلقة بٌن الوحً  ً. وال ٌخفالدِّ

وأمراً  ،والعقل فً إدارة المجتمع اإلنسانً وحٌاة اإلنسان كانت دابماً محلَّ جدل فً تارٌخ الفكر

ٌّنٌن خطٌراً طالما شؽل أذهان المفّكرٌن المتد
د . وهو ٌعّبر عن رإٌته على النحو التالً: "لق3

ٌّون فً فلسفتهم تجاه قضاٌا الكون فاعتبروا الشًء ؼٌر  ،الحّس معٌاراً للمعرفة ،وضع الماد

ال  ،فما ال ماّدة له ،واعتبروا الوجود قرٌن الماّدة المبلزم لها ،المحسوس خارجاً عن دابرة العلم

 ،ة والمعادوالوحً والنبوّ  ،كوجود هللا تعالى ،عالم الؽٌب –طبعاً  –وعلٌه اعتبروا  ،وجود له

ٌّةفً حٌن أّن معٌار المعرفة فً الفلسفة  ،ضْرباً من األساطٌر فٌدخل  ،ٌشمل الحسَّ والعقل ،اإلله

 لذا فإّن الوجود ٌشمل ،حتى لو انعدم إدراكه بالحس ،المعقول )المدرك فً العقل( دابرة العلم
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ٌّة اإلمام الخمٌنً، ص  .277شخص
2
 .189علً فٌاض، المرجع السابق، ص - 
3
، 155خمٌنً رابد اإلحٌاء اإلسبلمً المعاصر"، )طهران: مجلة التوحٌد، مإسسة الفكر اإلسبلمً، العددمحمد خاتمً، "اإلمام ال - 
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ا أّن الموجود المادي ٌستند وكم ،فباإلمكان أن ٌكون لما ال ماّدة له وجود ،عالمً الؽٌب والشهادة

ٌّة ،إلى المجّرد ٌّة ،كذلك حال المعرفة الحس فهً تسنده إلى المعرفة العقل
1." 

بل سنجد له حضوراً كمعٌار إلنتاج  ،_ وال ٌقتصر حضور العقل على المستوى الفلسفً المجّرد

ٌّةالمواقؾ وأشكال التفكٌر فً النصوص  طبقاً لمعٌار حٌث ٌرى أّن "تطبٌق القوانٌن  ،السٌاس

والوقوؾ فً وجه االستعمار واالستؽبلل  ،واالكتفاء الذاتً ،واالستقبلل ،القسط والعدل

للحإول دون فساد  ،وإقامة الحدود والقصاص والتعزٌزات طبقاً لمٌزان العدل ،واالستعباد

 "2أي سٌاسة المجتمع وقٌادته وفقاً لموازٌن العقل والعدل واإلنصاؾ ،المجتمع وضٌاعه

ٌّةذا ٌعتبر الخمٌنً معٌار المعرفة فً الفلسفة وهك وإدخال  ،أّنه ٌشمل الحس والعقل ،اإلله

ٌّة ،المعقول فً دابرة العلم ٌّة إلى المعرفة العقل واعتبار إدراك المعانً  ،وحاجة المعرفة الحس

ٌّاً. ٌّاً ولٌس حس  عقل

هج المتعددة التً تعّبر عن المنا ،لقد حاول الباحث استعراض بشكل مختصر جوانب مختلفة

ٌنفً بناء المعرفة  ،توّسل بها اإلمام الخمٌنً ٌّة: المنهج العرفانً  ،ٌّةالدِّ وفهم الظواهر الواقع

فً مطابقة األحكام  ،مع مبلحظة عنصري الزمان والمكان ،والمنهج الفقهً التقلٌدي ،الحْدِسً

ٌّة بل كعقٍل كاشٍؾ عن ،والمنهج العقلً ال كعقل محض ،على الموضوعات أّنه  ،األحكام الشرع

ٌّاً. ،قًٌعقل مٌتافٌز  ولٌس عقبلً وضع

ٌّة التً  ،لقد أورد دارسو الخمٌنً ،_ باإلضافة إلى ذلك ٌّة والعلم مجموعة من الركابز القٌم

ٌّةفقد جرت اإلشارة إلى  ،تشّكل منهجاً تطبٌقٌاً عنده ومبدأ التكلٌؾ  ،القانون اإللهً حاكم

ٌنووحدة  ،ووحدة وتكامل النظرة إلى الشرٌعة ،لشعبوالدور المركزي ل ،الشرعً  الدِّ

ٌّةوالتؤكٌد على مفهومه فً أّن مصلحة المجتمع هو محور نشاط الحكومة  ، 3والسٌاسة  ،اإلسبلم

من  ،أو عوامل الركود واالنحطاط ،وتعّرؾ سبل التقّدم والكمال ،وأّن تشخٌص مصلحة المجتمع

 .4مهّمة العقل اإلنسانً

كثرها استحواذاً للسمّو والمكانة: الوالٌة بما أو ،وُعمدة أفكاره ،ل مفهوم المفاهٌم عنده_ وما ٌشكّ 

من هللا إلى ذوي  ،وتشرٌعً ،ُسلطوي ،قٌمً ،متواصل ذو تؤثٌر مفهومً ،هً امتداد طولً

وفً ضوبها ستؽدو كلُّ المفاهٌم والمقوالت األخرى من  ،العصمة إلى الفقهاء جامعً الشرابط

ٌّة على صلة بهاحٌث اكتس وتكاد تكون تطبٌقات وحواشً على هذه  ،ابها المٌزة والخصوص

ٌّة المقولة المركز
طرح اإلمام الخمٌنً مفهوماً أساسٌاً ٌكمن فً الصلة  ،. وعلى نحو االختبار5

ٌّة: "ُكلنا مؤمورون بؤداء التكلٌؾ والواجبإالمتوّجبة بٌن الر ٌّة والممارسة العمل ولسنا  ،ٌة الشرع
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ٌّة".وقد استلهمت الحركات 1رٌن بتحقٌق النتابجمؤمو هذا المفهوم الذي تحّول إلى  ،اإلسبلم

ٌُعنى بؤد ،ركٌزة منتجة للعمل الثوري اإلسبلمً  اء التكالٌؾ أكثر من عناٌته بعقلنة النتابج.الذي 

كما لو أّن اإلمام  ،_ إّن الوالٌة تعٌد تشكٌل فضاء الفكر السٌاسً الشٌعً على نحو مختلؾ

ٌّة ولهذا فالعبلقة معها  المعصوم لٌس فً ؼٌبته. إّن الؽٌبة هً احتجاب ولٌست انعدام للفاعل

 لٌست على أساس االنتظار السلبً.

أّما مع  ،لقد جعل بعض التارٌخ الشٌعً من التواصل مع اإلمام الؽابب نبذاً للمجال السٌاسً

جال السٌاسً إلى دابرة الفقٌه. إّن ذلك شّكل جذباً للم ،والٌة الفقٌه فالتواصل مع اإلمام الؽابب

ٌّةوأخضعه لل ،نزع عنه فً اآلن ذاته استقبلله هفتح المجال السٌاسً على مصرعٌه. إاّل أنّ   حاكم

ٌّةو ،المطلقة للدٌن ٌن حاكم وهً  ،تساوي المعادل الشرعً والمعرفً لوالٌة الفقٌه العاّمة الدِّ

ٌنتسري إلى مختلؾ جوانب عبلقة   قع.بالوا الدِّ

ٌّة ،إّن ما ٌحسب أّنه تنافر وعدم انسجام ،_ فً الواقع ٌّة وشمول فقد الحظ  ،ٌرى فٌه البعض تعدد

ٌن"أّن اإلمام الخمٌنً على الرؼم من صرامته  ،علً حرب ٌّةالدِّ فقد انفتح على  ،ٌّة والفقه

 "2وأثنى على أهلهما ،التصّوؾ

هو الوالٌة بمعناها  ،فً نسق واحد ووجهات متباعدة ،وٌرى فٌاض أّن ما ٌجمع تعبٌرات شتى

ٌّة لئلمام الخمٌنً لٌست مفهوماً كباقً  أّنها ،الكلًّ هً ما ٌقوم مقام نظام الخطاب فً البنٌة الفكر

ه أوردتِ فً وٌضخُّ  ،بل هً أقرب إلى األثٌر المفهومً الذي ٌنتشر فً أنحاء الفكر ،المفاهٌم

ٌَّ وأجزابه  مع ما تضّمنه المنهج العرفانً  ،قة ُمماثلةة والمعنى. وهً بدت فً عبلالخصوص

 .3عنده

ٌّر  _ إّن ما سلؾ، ٌظهر كٌؾ أّن مفهوم والٌة الفقٌه، قد َسرى بتؤثٌراته فً المفاهٌم األخرى، فؽ

من دالالتها تبعاً لمنطق أطروحة الوالٌة. ما ٌعٌدنا إلى استنتاج تلك الصلة بٌن والٌة الفقٌه 

التً اعتمدها اإلمام الخمٌنً، وعلٌنا أن نبلحظ، ما أفضت إلٌه العاّمة مع المناهج المتعددة 

معالجتنا لتلك المناهج، حٌث أّن المنهج العرفانً قد جرى تقٌٌده، من حٌث هو باطن بضرورة 

الظاهر، ومن حٌث هو طرٌقة بضرورة الشرٌعة، فً حٌن أّن المنهاج الفقهً التقلٌدي قد جرى 

ٌّة تقٌٌده بضرورة مراعاة عنصري الز مان والمكان، أّما المنهج العقلً فقد استحوذ على حج

 العقل دون أن ٌؽادر دابرة الشرع وموجبات النص.

ٌّةالمطلب الثان8ً والٌة الفقٌه العاّمة " ٌّة  نظر ٌنالمشروع  .ٌّة"الدِّ

 .أوال8 فً فلسفة الوالٌة و ماهٌتها

ٌّةتستند ال ٌّة فً مفهوم الوالٌة نظر ص اآلٌات من القرآن الكرٌم. إذ تنلمجموعة من  ،االعتقاد

وتشٌر اآلٌة إلى  ،فاهلل هو الولً ،(اءً ٌأم اتخذوا من دونه أولاآلٌة التاسعة من سورة الشورى )

وقوله: )إّنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا الذٌن ٌقٌمون الصبلة  ،أّن أصل الوالٌة هً هلل
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اإلمام الخمٌنً، الكلمات القصار، مواعظ وحكم من كبلم الخمٌنً، )طهران: مإسسة تنظٌم ونشر تراث اإلمام الخمٌنً، ال طبعة،  -

 .59ال تارٌخ(، ص
2
 .86(، ص1995، 2علً حرب، نقد الحقٌقة، )الدار البٌضاء: المركز الثقافً العربً، ط -

3
 .211-199مرجع سابق، صنظرٌات السلطة فً الفقه الشٌعً، ٌاض، علً ف -
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ًُّ أولى بالمإمنٌن من أنفسهم(وقوله تعالى: )الن ،1وٌإتون الزكاة وهم راكعون( ب
وكذلك قوله:  ،2

ففً ذلك والٌة  ،3أمراً أن ٌكون لهم الخٌرة( ،إذ قضى هللا ورسوله ،)وما كان لمإمن وال مإمنة

ًٌّ مواله" ،على التفوٌض والمنح  ،وٌكشؾ كبلم الرسول فً ؼدٌر خم "من كنت مواله فهذا عل

ٌنوهً فً جوهرها والٌة  ،ر إلٌهوانتقال الوالٌة وتسلسلها وفق المعنى المشا ٌّةأي  ،الدِّ  حاكم

 ."4قٌمه ومبادبه المطلقة والشاملة على اإلنسان والمجتمع

ٌّة ٌّة ،_ و الوالٌة فً الفكر االعتقادي الشٌعً والٌتان: والٌة تكوٌن ٌّة ،ووالٌة تشرٌع  ،أّما التكوٌن

ٌّة مستقلّة عن  وهً مقام  ،وظٌفة الحكومةفٌشرحها اإلمام الخمٌنً بصفتها "مقامات معنو

ٌّة  ٌّةالخبلفة الكل والتً ٌكون بموجبها جمٌع  ،التً ورد ذكرها على لسان األبّمة )ع( أحٌاناً  اإلله

 ،من أصول مذهبنا ،فوجود مقامات كهذه لؤلبمة )ع( ،ذرات الوجود خاضعة أمام ولً األمر

والٌة التً منحها هللا ". وهذه الوالٌة من قبٌل ال5وذلك بؽض النظر عن موضوع الحكومة

على اختبلؾ المراتب والمقامات. وقد ٌتدّنى  ،لؤلنبٌاء والرسل فً إحداث الكرامات والمعجزات

ٌّة على النحو الذي ٌتجلّى فٌه والٌة اإلنسان على أعضاء جسده. أّما الوالٌة  معنى الوالٌة التكوٌن

ٌّة  ،ء واألبمة المعصومٌن من قبل هللافهً على قسمٌن: حق التشرٌع الذي ُمنح لؤلنبٌا ،التشرٌع

انً من خبلل كعلم ربّ  ،والذي ٌعنً القدرة على بٌان الحكم الشرعً الواقعً الذي ٌرٌده هللا

ٌّة ،الوحً أو اإلٌهام ًّ أن ٌؤمر وٌنهً ،وحق األمر والنهً كوالٌة تشرٌع  ،ٌُراد بها أّن للول

 .6واهٌهوٌجتنبوا ن ،وعلى األخرٌن أن ٌطٌعوه وٌمتثلوا أوامره

ٌّة فً قسمها الثانً الذي ٌتعلق بحّق األمر والنهً  وتندرج والٌة الفقٌه فً إطار الوالٌة التشرٌع

نهى عن مماثلتها بالرتبة والمقام  ،فاإلمام الخمٌنً ٌحصر والٌة الفقٌه فً الوظٌفة ،ولهذا ٌَ و

حٌات التً ٌمتلكها ، وكان اإلمام الخمٌنً ٌعتقد أّن جمٌع الصبلوتنفٌذ أحكام الشرع المقّدس

 ."7للفقٌه نفس تلك الصبلحٌات إاّل إذا استثنً شًء ماالمعصوم 

فً مجال القضاء  ،فقد أجمع الفقهاء على القبول بوالٌته ،_ أّما فً ما ٌتعلق بوالٌة الفقٌه

تتعلّق بالحكم والوظابؾ  ،ترّكز فً دابرة ثالثة ،إاّل أّن الرأي االجتهادي بٌن الفقهاء ،واإلفتاء

ٌّة  .السٌاس

_ ٌندرج اإلمام الخمٌنً فً االتجاه الذي ٌقول بالوالٌة العاّمة للفقٌه فً التارٌخ الشٌعً. 

ٌّة وفً الزمن المعاصر ،َمَذهبه اذهبو ،وبالرؼم من وجود فقهاء آخرٌن إاّل  ،فً القرون الماض

ٌّةأّن هذه األطروحة تطّورت على ٌدٌه تطوراً كبٌراً وتبلورت ك ٌّة و نظر ٌّة شدٌدة القوة فقه سٌاس

ٌّةوالوضوح. إّن ما أحدثته هذه ال ٌّة ،نظر وتمّثلها فً بنٌة  ،ال سٌما مع تحّولها إلى تجربة تطبٌق

ٌّاً وكبٌراً  ،دولة ناجزة خاّصة لناحٌة فتح المجال السٌاسً الختبار معاصر للفقه  ،كان نوع

ٌّةأّن الركٌزة ال بٌد ،الذي كان ٌعانً من إقصاء تارٌخً مستدٌم ،السٌاسً الشٌعً فً بناء  نظر

ٌّة  ،هذه األطروحة ٌّة والنقل كان مذهبلً فً بساطته ومباشرته. إذ ٌمكن ردُّ كلِّ االستدالالت العقل

                                                           
1
 .(55سورة المابدة اآلٌة ) -

2
 .(6سورة األحزاب اآلٌة ) -

3
 (36األحزاب اآلٌة )سورة  -

4
ٌّة، )بٌروت: منشورات مركز بقٌة هللا األعظم، -  .89(، ص1998اإلمام الخمٌنً، الحكومة اإلسبلم

5
 .89المرجع السابق، ص -

6
ٌّة، طما -  .24-23(، ص2111، 1لك وهبً العاملً، الفقٌه والّسلطة واألّمة، )بٌروت: الدار اإلسبلم

7
 .69(، ص2115محمد تقً مصباح الٌزدي، حوارات حول والٌة الفقٌه، ترجمة محمد فراس حلباوي، )بٌروت: دار الهادي،  -
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 ،أّن الفقٌه الجامع للشرابط هو نابب اإلمام الؽابب. فمن الطبٌعً ،مفادها ،إلى مقولة ربٌسٌة

النحو التالً" إّن للفقٌه العادل جمٌع ما للّرسول أن تنتقل صبلحٌات اإلمام الخمٌنً على  ،حٌنبذٍ 

ٌَرجع إلى الحكومة والسٌاسة ،واألبمة )علٌهم السبلم( ٌُعقل الفرق ،مما  ألّن الوالً _ أّي  ،وال 

ٌّةوالُمقٌُم للحدود  ،شخص كان_ هو ُمجري أحكام الشرٌعة واآلخذ للخراج وسابر  ،اإلله

 ."1المسلمٌن بما هو صبلح ،والمتصّرؾ فٌها ،المالٌات

 

ةثانٌا8ً بناء ال ٌّ ٌّةاالستدالال 8نظر ٌّة والشرع ٌّة والواقع  .ت العقل

ٌّة بناء مفهومً  ،رؼم افتراض الخمٌنً بداهة أُطروحة الوالٌة العاّمة للفقٌه فقد ذهب فً عمل

اً  ،شامل ٌّ ٌّاً وواقع ٌّاً وشرع ٌّةفتدّرجت معالجته من المستوٌات االستداللٌة ال ،عقل ٌّة والف ،نظر  –قه

ٌّة ٌّةإلى  ،الرواب ٌّة  ،السٌاس فلم ٌقتصر على اإلطار التؤصٌلً المشدود إلى األصول الفقه

ٌّة ٌّة. سنجد  ،بل أضاؾ إلٌها اإلطار الراهن ،العقابد ٌّة وعمل بما ٌنطوي علٌها من محفِّزات أخبلق

جها فً أنت ،وفً كتب ثبلثة ،على نحو متداخل فً عدد ال ٌحصى من الخطب والرسابل ،ذلك

 ،1944الذي أنجزه فً العام  ،األولى هو كتاب "كشؾ األسرار" ،مراحل متفّرقة ومتباعدة

ٌّةالحكومة  " والثانً هو كتاب ،حٌث نجد فٌه تنظٌراً مبكراً ومقتضباً لوالٌة الفقٌه  ،"اإلسبلم

وخّصص بؤكمله لمعالجة أطروحة الوالٌة العاّمة  ،م1969الذي ألقً كمحاضرات فً العام 

ٌّة للفكر السٌاسً لـ اإلمام  ،للفقٌه وهو بمثابة البٌان التؤسٌسً الذي ٌتضّمن المرتكزات األساس

وهو كتاب فقهً معّمق فً أحكام التجارة و  ،"البٌع"فهو كتاب  ،الخمٌنً. أّما الكتاب الثالث

ٌّة لوال ،إاّل أّنه تضّمن فصبلً متٌناً وموّسعاً  ،البٌع ٌّة والنقل  ٌة الفقٌه العاّمة.حول األدلة العقل

حٌث ٌرى وفقاً  ،من اإلمامة نفسها ،_ ٌنطلق اإلمام الخمٌنً فً طرحه لمفهوم والٌة الفقٌه

ٌّة ولم ٌكن ذلك فً سبٌل بٌان  ،أّن تعٌٌن الرسول لخلٌفة له أمر  ضروري والزم ،للرإٌة الشٌع

 ،ٌن الخلٌفة ٌرتبط بالحكومةحٌث أّن الرسول كان قد أنجز ذلك. فاللّزوم العقلً لتعٌ ،األحكام فقط

ٌّة لها ٌّن سلّطة تنفٌذ لم  ،والرسول نفسه ،والحاجة لتنفٌذ القوانٌن. فاإلسبلم قام بوضع القوانٌن وع

بل كان ٌقوم بتنفٌذه أٌضاً "من هنا ٌجب إقامة الحكومة  ،ٌقتصر دوره على تبٌان القانون

ٌّة واإلدارٌة. إّن االعتقاد بضرورة ت الّسلطةو التنفٌذٌة  الّسلطةوإقامة  ،ؤسٌس الحكومةالتنفٌذ

ٌّة جزء  من الوالٌة  ".2من االعتقاد بالوالٌة أٌضاً  ،كما أّن النضال والسعً ألجلها ،واإلدار

ٌّةأّن ثّمة مماثلة فً الوظٌفة  ،ٌّتضح من النص السابق بٌن الرسول والولً الفقٌه. وال  السٌاس

إّنما تتعداها إلى ما ٌسبقها من السعً إلقامتها.  ،تقتصر الوالٌة على تمّثلها فً حكومة قابمة

ٌّة ٌّة ،فالوالٌة كٌنونة شرع إاّل أّن وجودها ال ٌنتفً فً  ،تجد مبتؽاها فً إقامة سلطة إسبلم

 .الّسلطةالمرحلة التً تسبق إقامة هذه 

                                                           
1
 .467اإلمام الخمٌنً، كتاب البٌع، مرجع سابق، ص -

-
2

ٌّة، مرجع سابق، صاإلمام الخم   .56-55ٌنً، الحكومة اإلسبلم
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لتً ال دلٌبلن على لُزوم إقامة الحكومة ا ،_ إّن تشكٌل الرسول للحكومة وتعٌٌنه خلٌفة من بعده

"ألّن أحكام اإلسبلم لٌست محدودة بزمان ومكان  ،إّنما تستمّر بعده أٌضاً  ،تنحصر بزمانه

ٌن  ".1بل هً باقٌة وواجبة التنفٌذ إلى األبد ،خاصَّ

الذي كان ٌشترط إقامة الحكومة  ،وعل ضوء ذلك ٌرفض اإلمام الخمٌنً الطرح الشٌعً التقلٌدي

ٌّة فٌتساءل: هل ٌجب  ،اإلمام الثانً عشر لدى الشٌعة ،الؽابببحضور اإلمام  ،وامتبلكها الشرع

ٌّةأن تبقى األحكام   ،حٌث مضى أكثر من ألؾ عام ،طٌلة فترة ما بعد الؽٌبة إلى الٌوم اإلسبلم

 ،؟من الممكن أن تمرَّ مابة ألؾ عام أخرى دون أن تقتضً المصلحة ظهور صاحب األمرو 

 ".2؟ولتعّم الفوضى لٌعمل كل امرٍئ ما ٌشاء،و ،؟فهل ٌجب أن تبقى مطروحة وببل تطبٌق

ٌّة_ إّن ما سبق ٌندرج فً إطار التنظٌر ل  ،فً الزمن التؤسٌسً للرسالة ،اإلسبلم الشاملة حاكم

بل ٌضٌؾ  ،إاّل أّن التسوٌػ النظري لوالٌة الفقٌه ال ٌقتصر على ذلك ،وفً األزمات البلحقة

ٌّة وسٌاسٌّ  ،اإلمام الخمٌنً له بهدؾ تصوٌب انحراؾ المسار التارٌخً  ،ة راهنةضرورات واقع

 الراهن.

ٌُمسً استمرار  ٌّةال_ لذا  ٌّة حاكم ركٌزتٌن  ،وتصوٌب واقع اإلسبلم المعاصر ،اإلسبلم

ٌّةلتحقٌق وحدة أمتنا  –إذ ٌقول "ال سبٌل  ،جوهرٌتٌن فً الفكر السٌاسً لئلمام الخمٌنً  ،اإلسبلم

إذ  ،سوى بتؤسٌس دولة –سٌطرة المستعمرٌن ونفوذهم وتحرٌره من  ،إلخراج وطننا اإلسبلمًو

ٌّة للشعوب  ٌّةلكً نحقق الوحدة والحر ومن ثمَّ  ،ٌجب إسقاط الحكومات الظالمة والعمٌلة اإلسبلم

ٌّةإقامة الحكومة  التً تكون فً خدمة الناس. فتؤسٌس الحكومة هو ألجل حفظ  ،العادلة اإلسبلم

 ."3نظام ووحدة المسلمٌن

بهذه الصورة  ،" إّن الشرع والعقل ٌحكمان بؤن ال نسمح باستمرار وضع الحكوماتوٌقول كذلك 

ٌّةؼٌر   ".4أو المعادٌة لئلسبلم اإلسبلم

ٌّةإّن الوظٌفة  وبذلك تكتسب  ،محمولة دابماً على الخطاب العقابدي لئلمامة ،لوالٌة الفقٌه السٌاس

ٌّةصفتها ك ،والٌة الفقٌه ٌّة نظر ٌّة سٌاس ٌّةتكمن مرجع ،دٌن ٌّة فً مفهوم اإلمامة الشٌع  ،ٌّتها العقابد

ٌّة فً ضرورة تحكٌم اإلسبلم ٌّتها العمل وتصوٌب االختبلل فً واقع المسلمٌن التارٌخً  ،ومرجع

 .5والمعاصر

ٌّة_ إّن ما ورد ٌسوقه الخمٌنً بوصفه مقّدمات ل وهو ٌختصر االستدالالت  ،والٌة الفقٌه نظر

ٌّته فً واقع األمربٌد أّن أ ،التً سٌعرضها الحقاً  ٌّةتكمن فً أّنه ٌحّدد مداخل تسوٌػ ال ،هم  نظر

ٌّة. ٌّة والشرع ٌّة والواقع  العقل

                                                           
1
ٌّة، -  .62مرجع سابق، ص اإلمام الخمٌنً، الحكومة اإلسبلم
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3
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 74المرجع السابق، ص -

5
- Ervand Abrahmian ، Khomeinism، Essay son The Islamic Republic، (Berkeley: University of 
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ٌّة. ة والواقع ٌّ  ثالثا8 األدلّة العقل

ثّمة أدلة  ،إضافة إلى مجموعة الحٌثٌات التً انطوت علٌها المقّدمات التً تدلُّ على والٌة الفقٌه

ٌّة أخرى ٌّة وواقع ٌّة استدالل  رُد فً ثناٌا معالجات اإلمام الخمٌنً وفق ما ٌلً:تَ  ،عقل

ٌّة القوانٌن  -1 ٌّةدلٌل ماه  اإلسالم

ٌّةإّن ماهٌة القوانٌن  ٌّتها اإلسبلم عت ألجل تكوٌن دولة أّنهاتفٌد  ،وكٌف وألجل اإلدارة  ،ُشرِّ

ٌّة ٌّة للمجتمع السٌاس ٌّة والثقاف ٌّاً شامبلً  أّنهاإذ  ،واالقتصاد وٌتوفر فً هذا  ،تتبنى نظاماً اجتماع

النظام الحقوقً كل ما ٌحتاجه البشر من األمور الخاّصة إلى المقّررات المتعلّقة بالحرب 

ٌّة إلى قوانٌن التجارة والصناعة  ،والصلح والتعامل مع سابر الشعوب ومن القوانٌن الجزاب

ٌّة  ةالسٌاسٌّ والعبلقات  ،والزراعة. وٌّتضح بهذا إلى أيِّ حدٍّ ٌهتم اإلسبلم بالحكومة واالقتصاد

ٌّة أحكام الشرع ٌّته وكٌف نجد أنَّ تنفٌذها والعمل بها مستلزم تشكٌل  ،للمجتمع. وبالتدقٌق فً ماه

ٌّةوأّنه ال ٌمكن العمل لوظٌفة تطبٌق األحكام  ،الحكومة دون تؤسٌس سلّطة عظٌمة وواسعة  اإلله

ٌّة كالضراب ب التً فرضها اإلسبلم كالخمس للتنفٌذ واإلدارة. وهذا ما ٌنطبق على األحكام المال

التً تتعلق بحفظ النظام  ،وكذلك فٌما ٌتعلّق بؤحكام الدفاع الوطنً ،والخراج ،والجزٌة

فهً تدلُّ على لزوم تشكٌل الحكومة  ،واستقبللها األّمةوالدفاع عن جمٌع أراضً  ،اإلسبلمً

ٌّة اإلسبلم
1. 

ٌّةالحكمة  - أ  اإلله

ٌّةالبرهنة على الحكمة قرٌب  من  ،ما ٌرد فً هذا االستدالل ٌّة  ،اإلله التً ترد فً المباحث الكبلم

ٌّة  ٌّةوالعقابد غ لنا تسمٌته بدلٌل الحكمة  ،اإلسبلم ٌّةوهذا ما ٌسوُّ الذي ٌعالجه اإلمام  ،اإلله

على صٌؽة أسبلة ٌوّجهها للعقل: هل أّن هللا الذي خلق  ،الخمٌنً فً كتابه )كشؾ األسرار(

ٌُمكن أن ٌترك الناس ببل  ،على أساس الحكمة والصبلح ،ترتٌب البدٌعٌنالعالم بهذا النظام وال

 وأن ال ٌشكل بٌن الناس حكومة عادلة؟. ،تكلٌؾ

وال ٌجوز أن ٌنسب  ،ٌجٌب اإلمام الخمٌنً على ذلك بؤّنه ال رٌب فً خروج ذلك عن حكم العقل

من أن ٌكون تؤسٌس الحكومة البدَّ  ،اً إذ ،إلى هللا الذي ُبنٌت أعماله على أساس العقل الُمحكم

وبالتؤكٌد  ،والبدَّ أن تكون قوانٌنه عادلة تحفظ النظام والحقوق ،وتشرٌع األحكام فً عهدته تعالى

ٌّة وآراء خاّصة وعوامل أخرى فً التشرٌعات  ٌّةلٌس من منافع شخص ألّن هللا منّزه عن  ،اإلله

 .2ذلك كلّه

ٌّاه ٌّةبؤنَّ تؤسٌس الحكومة  ٌحكم ،وٌرى أّن العقل الذي وهبنا هللا إ واتباعها  ،ُملزم للناس اإلسبلم

ؾ فٌهم ،ألّن هللا ٌملك كلَّ ما ٌملك الناس ،كذلك وهذا  ،ٌكون متصّرفاً فً ملكه ،وهو " إذ تصرَّ

وإن أعطى هللا  ،وصحٌحة بحكم العقل ،المالك تكون والٌته وتصّرفاته نافذه على جمٌع البشر
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وأي ُحكم  ،فعلى البشر أن ٌطٌعوه ،بواسطة كبلم األنبٌاء ،اعتهوأمر بلزوم إط ،الحكومة ألحد

 " .1ال ٌجوز للبشر أن ٌقبلوه ،أو ؼٌر حكم من عند هللا ،ؼٌر حكم هللا

 الدلٌل الواقعً. - ب

ٌُدرجه  ،وٌقوم هذا الدلٌل على معطٌات الواقع وضروراته فً ضوء أحكام الشرٌعة وقٌمها و

ٌّةمن قبٌل ضرورة الثورة  ،ةاإلمام الخمٌنً فً إطار عناوٌن عدٌد وضرورة الوحدة  ،السٌاس

ٌّة وتقوم هذه الضرورات على أساس  ،وضرورة إنقاذ الشعب المظلوم والمحروم ،اإلسبلم

وإّن تحقٌق  ،ألّن كلِّ نظام سٌاسً ؼٌر إسبلمً هو نظام ٌحمل الّشرك ،محاربة الطاؼوت

ٌّةالوحدة  ٌّة ،لمستعمرٌنوتحرٌر الوطن اإلسبلمً من نفوذ ا ،اإلسبلم ال ٌكون إاّل  ،وتحقٌق الحر

 .2بهدؾ حفظ النظام ووحدة المسلمٌن ،عبر تؤسٌس الحكومة

ٌّة  أّنها ،_ ٌّتضح من االستدالالت السابقة ٌّةاستدالالت من قلب المنظومة العقابد وفً  ،اإلسبلم

ٌّة ٌّة والعلم أو فً  ،لم السٌاسةلٌست استدالالت ُمحاٌدة فً ع أّنهاأي  ،ضوء التزاماتها التطبٌق

ٌّة  أّنهابل  ،القانون الدستوري ٌّة. وهذا ما ٌفّسر الطبٌعة اإلقناع ٌّة دٌن تندرج فً إطار فلسفة سٌاس

ٌّة للخطاب الخمٌنً أو العلماء من  ،األّمةأو  ،بماً هم المسلموناحٌث المخاطب د ،واألخبلق

 ،ع من هم خارج هذه الدابرةدون أن ٌكترث هذا الخطاب بمحاولة إقنا ،أصحاب اآلراء األخرى

ٌّةما دامت ال ،ألّن ذلك سٌؽدو ؼٌر ذي موضوع ٌّة نظر ٌّةلٌست  السٌاس  محاٌدة أو مجّردة. نظر

ٌّة8 - ت  األدلّة الشرع

ةٌُ  ٌّ ٌّة جوهر ٌّة أهم ٌّة الوالٌة العاّمة للفقٌه ،ولً اإلمام الخمٌنً األدلّة الشرع  ،فً تؤسٌس مشروع

ٌّةة تشّكل قوام بناء هذه الفإنَّ هذه األدلّ  ،وبحكم فقاهته بالمقارنة مع ؼٌرها من  أّنهاإذ  ،نظر

ٌّةحاسماً فً شرعنة ال اً فإّن لها دور ،األدلّة ٌّة التً تّتسم بها  ،وتؤصٌلها نظر ونظراً للخصوص

والتً قام على أساسها افتراق اتجاهه الفقهً عن االتجاهات  ،المعالجة الروابٌة لـ اإلمام الخمٌنً

وٌعالجها  ،ّمة ما ٌستدعً استحضار مجموعة من النصوص والرواٌات التً ٌوردهافث ،األخرى

والتً نوجز بعض  ،مناقشاً دالالتها وسٌاقتها وأسانٌدها وعٌاراتها ،وشاملة ،معالجة عمٌقة

 .نماذجها

 دلٌل قرآنً -

الناس أن ورد فً القرآن الكرٌم )إّن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بٌن 

ٌّها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا  اً ٌعظكم به إّن هللا كان سمٌعاً بصٌراً* ٌا أ تحكموا بالعدل إّن هللا ِنِعمَّ

وأطٌعوا الرسول وأُولً األمر منكم فإن تنازعتم فً شًء فرّدوه إلى هللا والرسول إن كنتم 

 .(3تإمنون باهلل والٌوم اآلخر ذلك خٌر  وأحسُن تؤوٌبلً 

كتاب تفسٌر  ،ٌستند اإلمام الخمٌنً إلى ما ورد فً مجمع البٌان ،ره لهذا النص القرآنًفً تفسٌ

حٌث ٌرى أّن البعض ٌعتبر أّن األمانات هنا مطلقة.  ،وأصول الكافً لـ )الكٌلٌنً( ،الطوسً
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ٌّة(.  ،فهً تشمل األمانات المتعلّقة بالخْلق )مال الناس( أو المتعلّقة بالخالق )األحكام الشرع

ٌّةالمقصود من رد األمانات و ٌّةهو إجراء األحكام  ،اإلله بٌنما ٌعتقد البعض  ،كما هً اإلله

أّن المراد من األمانة هً اإلمامة. فاآلٌة بحسب الخمٌنً تدل على والٌة الرسول  ،اآلخر

 من بعدهم. ،وعلى والٌة الفقهاء ،واألبمة

 

 رواٌات ذات داللة. -

قٌل ٌا رسول هللا ومن خلفابك؟ قال:  ،لهمَّ ارحم خلفابً ثبلثما ورد عن الرسول أّنه قال: ) ال

 (.وسّنتً فٌعلمونها الناس من بعدي ًٌروون حدٌث ،الذٌن ٌؤتون بعدي

)إّن المإمنٌن الفقهاء حصون اإلسبلم كحصن المدٌنة ما ورد عن اإلمام موسى بن جعفر: _ 

 .(لها

 .(لم ٌدخلوا فً الدنٌا )الفقهاء أمناء الرسل ماأّن  ،_ ما ٌنقل عن الرسول

والتً جاء فٌها: )إّن العلماء ورثة  ،عن أبً عبدهللا ،"بصحٌحة القّداح"_ الرواٌة التً تعرؾ 

 .(األنبٌاء

)فارجعوا فً الحوادث الواقعة إلى رواة اإلمام المهدي التً ٌقول فٌها:  _ والرواٌة المنقولة عن

 .1(فهً حجتً علٌكم وأنا حّجة هللا ،حدٌثنا

ووردت فً أصول  ،"ةمقبولة عمر بن حنظل"التً اشتهرت بـ  ،رواٌة عمر بن حنظلة_ و

بٌنهما  ،عن رجلٌن من أصحابنا ،)ع( (أبا عبدهللاحٌث ٌقول أّنه سؤل ) ،"وسابل الشٌعةالكافً "

قال: من تحاكم  ،أٌحلُّ ذلك؟  ،فتحاكما إلى السلّطان وإلى القضاة ،منازعًة فً دٌن أو مٌراث

فكٌؾ ٌصنعان؟ قال: ٌنظران من كان  ،فإّنما تحاكم إلى الطاؼوت. قُلت ،حقٍّ أو باطلإلٌهم فً 

ن قد روى حدٌثنا ،منكم وعرؾ أحكامنا. فلٌرضوا به حكماً.  ،ونظر فً حبللنا وحرامنا ،ممَّ

 .2"فإنً قد جعلته علٌكم حاكماً 

ٌّة طرحه الة هذا الطرح وأص ،_ ٌضٌؾ الخمٌنً من خبلل هذه الرواٌات تؤكٌده على مشروع

من خبلل االستدالل بمجموعة من الرواٌات من الفقه الشٌعً. وتفٌد فً تؤكٌد انتقال الوالٌة إلى 

وورثة  ،وٌشّكلون حصون اإلسبلم ،الفقهاء فً كاّفة المجاالت فهم من ٌروون سّنة الرسول

 واإلفتاء/. ،ءعلى الرؼم من اختصار بعض الفقهاء هذه الوالٌة فقط فً مجال /القضا ،األنبٌاء

 عند اإلمام الخمٌنً. الّسلطةالمطلب الثالث8 وظائف  

ٌنتعود إلى أمور  الّسلطةٌرى الخمٌنً أّن ضرورة   ففٌه تؤكٌد على ،والدنٌا على حدٍّ سواء الدِّ
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ٌّة حٌث إّن تعدي الناس على  ،وال محدودة بزمان ،" وجود علل وأسباب وجهات لٌست ظرف

والمنفعة  ،ألجل تؤمٌن اللذة ،وؼصبهم لها ،حقوق اآلخرٌنوتجاوزهم ل ،حدود اإلسبلم

ٌّة ًِّ األمر ،الشخص ٌّم على النظام والقانون اإلسبلمً ،تقتضً وجود ول كم ٌمنع اح ،أي الحاكم الق

وهادٌاً إلى  ،اً وحارساً لخلق هللاوٌكون أمٌن ،والتجاوز والتعّدي على حقوق اآلخرٌن ،الظلم

ٌّةم والنظم التعالٌم والعقابد واألحكا اإلسبلم
1." 

ٌّة ومطلقة ،الحاكم الشرعً ،إّن وظٌفة ولً األمر ،لذا ٌّة فقط ،هً وظٌفة شمول  ، ،لٌست تدبٌر

ٌّة ّنهاإكً نقول  ًِّ كً نقول  ،ولٌست محصورة فً الجانب العقابدي ،سٌاس ٌّة ّنهاإوالفتواب  ،دٌن

ٌّدة ّنهاإ فهً بهذا المعنى كما ٌقول "حكومة  ،هًإاّل لجهة عبلقتها بالتشرٌع اإلل ،مطلقة وؼٌر مق

وحكم هللا نافذ على جمٌع  ،وهو المشّرع وحده ال سواه ،والحكم هو هللا وحده ،القانون اإللهً

 ".2الناس

ٌّة الولً الفقٌه ٌّة عمٌقة ،فً إطار حكومة القانون اإللهً ،_ تطرح قض تمّثل محبّلً لتقاطع  ،إشكال

ٌّةتّتصل بالعبلقة بٌ ،موضوعات عّدة ٌّر من ناحٌة  ،ن القانون اإللهً الثابت من ناح والواقع المتؽ

ٌّةوموقع الولً الفقٌه بٌنهما. فإذا كانت األحكام  ،أخرى فهل ٌعنً ذلك أّن  ،صارمة ومحّددة اإلله

هً تنفٌذ هذه األحكام فقط؟ أي االقتصار على إنزال هذه األحكام من  ،مهّمة الولً الفقٌه

 ،من خبلل مواءمة األحكام على الموضوعات ،ظري إلى مستوى تطبٌقًمستواها التشرٌعً النّ 

ٌّة ،ما ٌعنً أّن مهمة الفقٌه الحاكم ٌتحدد مداها فً معرفة األحكام وتشخٌص  ،هً مهّمة آل

 .3وإقامة الّصلة بٌنهما ،الموضوعات

إلى  ،قةإّنما خرجت فً مرحلة الح ،وبالفعل فإّن هذه اإلشكالٌة لم تقتصر على بعدها النظري

ٌّات الحكومة –اإلطار الدستوري   ،الفقهً. إذ برزت فً صٌؽة نقاش عملً عمٌق حول صبلح

ٌّة القوانٌن ٌّة  ،ودور مجلس األمناء فً الرقابة على إسبلم فً مرحلة ما بعد تؤسٌس الجمهور

ٌّة ًّ ا ،لٌؤخذ النقاش ،فً إٌران اإلسبلم لفقٌه من ثّمة منحى مختلؾ ٌتعلّق بإطبلق صبلحٌات الول

 .4نفسه

ٌّةُتظهر بإصرار ضرورة االنصٌاع لؤلحكام  ،_ بالعودة إلى نصوص اإلمام الخمٌنً  ،اإلله

 واستحالة الخروج عنها ولو قٌد أُنملة.

ٌّةٌقول اإلمام الخمٌنً: "إّن الحكومة   ،لٌست كؤي نوع  من أنماط الحكومات الموجودة اإلسبلم

ٌّة بحٌث ٌكون ر ،فهً مثبلً  لٌجعل أرواح  ،بٌس الدولة مستبّداً ومتفّرداً برأٌهلٌست استبداد

ٌّة وال هً مطلقة.  ،الشعب وأمواله ألعوبة ٌتصرؾ فٌها بحسب هواه. فالحكومة ال هً استبداد

ٌّة(  ،وبالطبع لٌست مشروطة بالمعنى المتعارؾ له فً هذه األٌام ،وإّنما هً مشروطة )دستور
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ٌّةحٌث ٌكون وضع القوانٌن تابعاً آلراء األش وإّنما هً مشروطة من ناحٌة أّن  ،خاص واألكثر

ٌّدٌن فً التنفٌذ واإلدارة  ،بمجموعة من الشروط التً حّددها القرآن لكرٌم ،الحّكام ٌكونون مق

هً نفس تلك األحكام والقوانٌن  ،م )ص(. ومجموعة الشروطٌوالسّنة الشرٌفة للرسول الكر

ٌّة ٌّةمن هنا فالحكومة التً ٌجب أن ُتراَعى وتنفَّذ. و ،اإلسبلم هً حكومة القانون اإللهً  اإلسبلم

 ."1على الناس

ٌّة  ٌّة الجمهور ٌّة_ وفً مكان آخر ٌتوّسع اإلمام الخمٌنً فً شرح خصوص ٌّةو ،اإلسبلم  حاكم

ٌّةالقوانٌن  ٌّاً محددإاّل أّنه ٌقدّ  ،فٌها اإلله ال  ،لوظٌفة الحاكم. "اإلسبلم أّسس حكومة اً م معٌاراً إضاف

ٌّة على المجتمع ،المحّكم فٌه رأي الفرد ،هج االستبدادعلى ن وال على نهج  ،ومٌوله النفسان

ٌّة ٌّة المإّسَسة على القوانٌن البشر ٌّة" أو الجمهور التً تفرض تحكٌم آراء  ،المشروطة "الدستور

بل حكومة ُتستوحً وُتستمدُّ فً جمٌع مجاالتها من القانون  ،جماعة من البشر على المجتمع

لهً. ولٌس ألحد من الوالة االستبداد برأٌه. بل جمٌع ما ٌجري فً الحكومة وشإونها اإل

حّتى اإلطاعة لوالة األمر. نعم للوالً أن  ،البدَّ وأن ٌكون على طبق القانون اإللهً ،ولوازمها

فرأٌه تبع  للصبلح  ،أو ألهل حوزته ،على طبق الصبلح للمسلمٌن ،ٌعمل فً الموضوعات

 ."2كعمله

ٌّةقد أضاؾ اإلمام الخمٌنً ل_ ل قاعدة  ،على وظٌفة القانون الحاكم ،القانون اإللهً حاكم

بل  ،وهً لٌست ولٌدة الهوى الشخصً للفقٌه ،فً مواجهة الحوادث والموضوعات ،الصبلح

 البدَّ لها من أن تنحكم لصبلح المسلمٌن.

ٌّن مداها من خبلل نص شدٌد ٌمكن أن نتب ،تشّكل قاعدة الصبلح مجاالً واسعاً لصبلحٌات مطلقة

ٌّة ٌّة والخصوص "لو كانت صبلحٌات الحكومة محصورة فً إطار األحكام  ،ٌقول فٌها ،األهم

ٌّة  ٌّةالفرع ٌّةلوجب أن ُتلؽى أطروحة الحكومة  ،اإلله ًّ  اإلله ضة لنب والوالٌة المطلقة المفوَّ

 ،الُمطلقة ،ل هللا )ص(إّن الحكومة شعبة من والٌة رسو ،اإلسبلم )ص( وأن تصبح دون معنى

ٌّة لئلسبلموواحدة من األ ٌّة حتى الصبلة والصوم  ،حكام األول مة على جمٌع األحكام الفرع وُمقدَّ

ٌُزٌل أيَّ مسجد أو بٌت ٌقع فً طرٌق الناس ،والحج وتعطً قٌمة  ،وإّن باستطاعة الحاكم أن 

ٌّة التً تعقدها وتستطٌع الحكومة أن تلؽً من طرؾ واحد االتفا ،ذلك البٌت لصاحبه ٌّات الشرع ق

وتستطٌع أن تقؾ أمام أيِّ أمر عبادي أو  ،إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد واإلسبلم ،مع الشعب

  ." 3إذا كان مّضراً بمصالح اإلسبلم ،ؼٌر عباديّ 

ًّ ٌتقدم  ،ٌرقى إلى رتبة المقّدس – الّسلطة –نحن أمام مفهوم للحكومة  اً _ إذ وٌستقر كحكم أول

ٌّةعلى ا ٌّة. وهو أصل  من حٌث  ،ألحكام الفرع ما ٌجعله من مرتكزات اإلسبلم ومبادبه األساس

رؼم  ،الّسلطةمن والٌة الرسول. إّن ذلك تعاٍل ب ،وفرع  ممتدُّ فً الزمان ،هو امتداد لئلمامة

ٌلة وإّنما مجرد وس ،فً حدِّ ذاته لٌس مرتبًة أو مقاماً  ،"إّن تولً أمر الحكومة ،طابعها األداتً

". فحكومة الولً الفقٌه التً تمتلك 4وإقامة نظام اإلسبلم العادل ،للقٌام بوظٌفة األحكام
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ٌّتها  ٌنمشروع قادرة على إنتاج  أّنهاأظهرت  ،من حٌث تماثل الدور والوظٌفة ،ٌّة عن اإلمامةالدِّ

ٌّتها الخاّصة والمرنة فً العبلقة مع الواقع ٌّات المطلقة للفق ،دٌنام وفقاً لقاعدة  ،ٌهبفعل الصبلح

والواقع(. إّن الواقع قد  ،المطابقة مع الصبلح التً تستجٌب لمصالح اإلسبلم والببلد )العقٌدة

ٌّة إلى جانب القانون  ،ٌُزاحم األحكام فً أحٌان كثٌرة. فاالعتراؾ للواقع بمكانة تشرٌع

ٌّة ،اإلسبلمً ٌّة إلى ممار ،فً حاالت استثناب ما ٌفتح  ،الّسلطةسة ٌُشّكل نافذة لتسلّل الواقع

ٌّةال ٌّة  ،هً حداثة الوظٌفة ،على حداثة ما نظر التً ستؤخذ محبّلً مجاوراً إلى جانب المشروع

ٌن أمام السٌاسة  ،الّسلطةمدخبلً لفتح مجال ممارسة  ،وإذ تشّكل تلك النافذة لمشار إلٌها ،ٌّةالدِّ

ٌُبقً علٌها ،ال ٌبلػ حدَّ االستقبلل ،فإّن ذلك ،نفسها ٌنفً حالة التحام مع  بل س ما ٌجعل  ،ًالدِّ

ٌّاً  ،فً جوهره ،المجال السٌاسً للسلّطة اً  –مجاالً دٌن ٌّ ولٌس على نحو  ،على نحو االلتحام ،سٌاس

 1القسمة.

ٌّةأوال8 موقع الشعب فً    الوالٌة العاّمة للفقٌه نظر

الوالٌة العاّمة  ةنظرٌّ إلى تبٌان أّن  ،لقد أفضت معالجة الباحث من خبلل الصفحات السابقة

ٌّة  ،للفقٌه ٌنتقوم على المشروع اً للفقٌه ،ٌّةالدِّ ٌّ من خبلل  ،الّسلطةبممارسة  ،التً تعنً تفوٌضاً إله

ٌّة محّددة ،نٌابته عن اإلمام المعصوم ولقواعد تنُبع من تقدٌر مصلحة اإلسبلم  ،وفقاً لمعاٌٌر شرع

 والمسلمٌن.

ٌّة الدستورٌّ  ًّ أمام هللا ،ة_ إّن ذلك ٌعنً من الناح ولٌست أمام أيَّ جهة  ،حصراً لمسإولٌة الول

ٌنٌمتلكان اإللزام  ،أخرى فالدْوران التشرٌعً والتنفٌذي للولً الفقٌه األمر الذي ٌعنً  ،ًالدِّ

ٌّة إاّل على  ،وجود قٌمومة شاملة على المجتمع ٌّة السٌاّسة أو الشرع ال ٌستقٌم معها إقامة التراتب

ٌّاً وقاطعاً فً نص اإلمام الخمٌنًالنحو الذي ٌضع ال  ،فقٌه فً موقع أول. وهذا ما ٌبدو جل

ٌّة إذا  ،التً تعقدها مع الشعب ،"وتستطٌع الحكومة أن تلؽً من طرؾ واحد االتفاقٌات الشرع

رؼم انقٌادها  ،أّن حكومة الولً الفقٌه ،". إّن ذلك ٌعن2ًرأتها مخالفة لمصالح البلد واإلسبلم

ٌّة ،شعبالعملً لخدمة ال ٌّتها الحاسمة فً نهاٌة  ،بوصفها إحدى وظابفها األساس إاّل أّن مرجع

وقادراً على تحدٌد مصالح البلد  ،بوصفه ممّثبلً للقانون اإللهً ،المطاؾ هو الولً الفقٌه نفسه

 مصالح الواقع والعقٌدة. ،التً تعنً ،واإلسبلم

ٌّتها. بٌد أّنه  الّسلطةنبناء _ ٌظهر من رإٌة الخمٌنً أّن الشعب هو جزء من معادلة ا ومن وظابف

بالمقارنة مع  ،ٌتدّنى فً الرتبة عن القانون والشرٌعة ومصالح اإلسبلم. وٌتجلّى هذا التدّنً

ٌّة ٌّة والتشرٌع ٌكمنان أّوالً وقبل أيِّ شًء آخر ،مصدر المشروع ٌّة التشرٌع. فالمشروع  ،ومرجع

ٌنفً األحكام  وقادراً على تحدٌد  ،لفقٌه بوصفه أمٌناً على هذه األحكاموعند الولً ا ،ٌّة نفسهاالدِّ

ٌّة بناء نصاب  ،والشعب فً رتبة تالٌة ،المصالح العلٌا ٌّة  الّسلطةفً عمل وداخل التراتب

ٌّة فٌها ٌّة ،الدستور ًّ الفقٌه والشعب من إشكالٌات جوهر لم  ،إاّل أّن ذلك ال ٌعفً العبلقة بٌن الول

ًِّ الفقٌه فً دولته  ،إجابات وافٌة علٌها تقدم المعالجة لؽاٌة اآلن إذ كٌؾ ٌجري تحدٌُد الول

ٌّته  ،المنشودة؟ ٌنفً ظلِّ مشروع ٌّة وتمثٌله لئلمام المعصوم؟ وماهً آلٌات اختٌار الحاكم. إاّل الدِّ

ًّ الفقٌه ال ٌوجد  –الفارق فً "أّنه اآلن  ،أّنه ٌحدد فً سٌاق المماثلة بٌن اإلمام المعصوم والول
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ٌّن شخص إّن ذلك  ،1وذلك لٌبقى محفوظاً إلى األبد" ،وإّنما صار المنصوب هو العنوان ،مع

بٌنما ال ٌنطبق على الشخص صفة الّنصب  ،أي الموقع ،ٌعنً أّن النص اإللهً ٌختصُّ بالعنوان

إّن النص  ،ما ٌحمل على االفتراض من ناحٌة األمر الواقع الذي ال مناص منه ،كاختٌار إلهً

الذي ٌكاد وٌنحصر بآلٌات  ،أّما الشخص فٌخضع لبلختٌار البشري ،طال الموقعاإللهً ٌ

والقول بانتخابه ٌتناقض مع القول بوالٌته من  ،عبر نخبة الحل والعقدو عبر الشعب أ ،االنتخاب

ٌّةفً حقٌقته لٌست إاّل كشفاً عن اإلرادة  ،هللا عزَّ وجل حٌث اعتبر أّن اختٌار الفقٌه  .اإلله

أو أن ٌكون صاحب حق فً  ،بٌن أن ٌكون الشعب مجّرد مكلّؾ ،ثّمة فرق  جوهريٌّ _ ال شك 

ٌّاً  ،الّسلطةبناء  ٌّةوأساساً مفترضاً فً صلب  ،لكن ما ٌجدر أن ٌكون بدٌه والٌة الفقٌه  نظر

ٌفترض وجود مجتمع مسلم مهٌؤ لقبول اإلسبلم نظاماً  ،هو أّن تطبٌق هذه األطروحة ،العاّمة

 لحٌاته.

 ،هً أساس تحقّق التكلٌؾ علٌها ،باستحواذ الفقٌه على الشرابط الجامعة ،األّمةإّن قناعة  ،لذا

ٌّة ومسٌرتها  األّمةموضوعها مصالح  ،بلزوم اإلتباع والطاعة. "فالوالٌة هً قٌادة اجتماع

ٌّة هذا  ،وتسلٌمها األّمةمع عدم اقتناع  الّسلطةالعاّمة. وممارسة هذه  امتهان لقداسة وشرع

ٌّة خطرة تهّدد مصلحة اإلسبلم العلٌا. وخبلصة الموقؾ فً هذا  أّنهاكما  ،نصبالم ممارسة تربو

ٌّة البلزمة ،إّن التصّور اإلسبلمً إلقامة الحكم ،المجال   األّمةفً داخل  ،ٌعتمد توفٌر األرض

ٌّة القنا ،كما أّن التصّور اإلسبلمً لوالٌة الحاكم ،إلقامة أحكام هللا  ،عة والتسلٌمٌعتمد توّفر أرض

ٌّة األّمةلقٌادة الحاكم فً  اإلسبلم
2" 

 ثانٌا8ً صفات الحاكم8

ٌّته الوالٌة العاّمة للفقٌه ،ٌُولً اإلمام الخمٌنً  صفات الحاكم والشروط التً ٌجب أن  ،فً نظر

ٌّة خاّصة ،تتوفر فٌه اً فً  ،أهم ٌّ إذ ال ٌخفً أّن  ،ء النظري لؤلطروحةالبّناوٌمنحها موقعاً جوهر

ٌّةلٌس إاّل تعبٌراً عن فلسفة ال ،ضمون العقابدي لصفات الحاكمالم تكاد هذه  ،لذلك ،نفسها نظر

ٌّة لمجموع المفاهٌم التً قامت علٌها ال ،الصفات والشروط ٌّةأن تكون الحصٌلة التطبٌق . نظر

ٌّة والوظٌفة وصفات الحاكم ٌّة ،فاالنسجام بٌن المشروع ل فً االستدال ،هو أحد المعاٌٌر البدٌه

ٌّة لل ٌّةعلى اتساق البنٌة المنهج  .نظر

ٌّة التً ٌجب أن تتوفر فٌه ،وفً حالة الخمٌنً مكانة  ،تفوق صفات الحاكم والشروط الذات

تشّكل عنده عنواناً  ،بل ٌصحُّ كذلك القول إّن هذه الشروط ،نظٌراتها فً النظرٌات األخرى

ٌّةلل ًُّ الفقٌهووصفا مكّثفاً لمضامٌنها كاّفة. إّن المماثل ،نظر من  ،ة بٌن اإلمام المعصوم والول

وهما المعادل  ،وهما العلم والعدالة ،الطبٌعً أن تتجلّى فً مواصفتٌن ٌجب أن تتوفر فً الحاكم

الطبٌعً الذي ٌسمح للفقٌه بؤن ٌإدي نٌابته المتماثلة للمعصوم. فالتماثل الذي ال ٌمكن أن ٌبلػ 

ٌّةفة أو مقام الخبل ،بحال من األحوال العصمة التً هً شؤن ؼٌبً ٌتصل  ،الكبرى اإلله

ٌّة الُمتماثِل معه ،باالختٌار اإللهً  أي العلم والعدالة. ،ٌَإوب إلى ما ٌشّكل اقتراباً من ماه
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ناشبة من طبٌعة نمط  ،زمة للحاكمبل_ إّن ذلك ما ٌفّسر قول اإلمام الخمٌنً: "إّن الشروط ال

ٌّةالحكومة  هناك شرطان  ،مثل العقل والتدبٌر ،لشروط العاّمةفبعد ا ،بشكل مباشر اإلسبلم

ٌّان هما: أساس
 1 

 العلم بالقانون -1

 العدالة . -2

ٌٌّن "فالعلم بالقانون تفرضه  ،_ وهو ٌقّدم شرحاً لؤلسباب التً تجعل من هذٌن الشرطٌن أساس

كالعلم  ،وال دور أو ضرورة ألشكال أخرى من العلم ،حكومة اإلسبلم التً هً حكومة القانون

ٌّة المبلبكةب ٌّة ،أو أوصاؾ الصانع أو الموسٌقً ،كٌف فإّن ذلك مما  ،أو ؼٌرها ،أو العلوم الطبٌع

فتقتضٌه ضرورة أن ٌكون الحاكم متمّتعاً بالكمال  ،ال دخل له فً أمر اإلمامة. أّما شرط العدالة

إدارة بٌت و ،وتطبٌق القانون الجزابً اإلسبلمً ،حٌث إّن إقامة الحدود ،العقابدي واألخبلقً

ٌجب أن  ،إذ بمقتضاها ،ال ٌمكن أن ُتوكل إلى أهالً المعاصً ،وموارد الببلد ومصارفها ،المال

 "2وعادالً فً تنفٌذها ،وعالماً باألحكام والقوانٌن ،ٌكون اإلمام هو األفضل

ٌّةالحكومة "_ وإذ نبلحظ أّن اإلمام الخمٌنً قد حّدد فً كتاب   من حٌث ،معنى للعلم ،"اإلسبلم

إاّل أننا نجده  ،ما ٌفٌد أّنه قد حصر معناه على العلم بالفقه واألحكام ،هو علم بالقانون اإلسبلمً

إذ  ،قد أقدم على توسعه معنى العلم بما ٌتجاوز اقتصاره على الفقه ،فً مواطن أخرى ،بالمقابل

ان والمكان وذلك بتؤكٌده على الزم ،"3ٌقّرر أّنه "ال بّد للمجتهد من اإلحاطة بمسابل عصره

ٌّة ،كعنصرٌن أساسٌن فً االجتهاد ٌّةو ،وعلى تؤثٌر العبلقات االقتصادٌة واالجتماع على  السٌاس

 وتحّولها بفعل ذلك إلى أحكام جدٌدة. ،عبلقة األحكام بالموضوعات

ٌّة فً  ،إّن هذه المفاهٌم تبدو مترابطة ٌّة الخمٌن وهً تإدي دوراً حاسماً فً صٌاؼة الخصوص

 والسٌاسة.مجال الفقه 

باعثة على  ،" عبارة عن ملكة راسخة ؤّنهاب ،فٌعّرفها فً كتابه الفقهً )زبدة األحكام( ،أّما العدالة

وتزول حكماً بارتكاب الكبابر أو  ،من ترك المحرمات وإتٌان الواجبات ،مبلزمة التقوى

 ".4اإلصرار على الصؽابر

ٌّةناء فً ب ،حول شرطً العلم والعدالة ،_ إّن ما نخلص إلٌه ٌّان  ،الفقٌه حاكم وهما شرطان أساس

، كالتحلً بالذكاء والفراسة والتقوى والزهد واإلدارة والتدبٌر" ،إلى جانب شروط أخرى

اً  ،"5والكفاءة فً إدارة المجتمع ٌّ عمق التركٌب األخبلقً ألطروحة والٌة الفقٌه.  ،ٌظهر جوهر

ٌّة التً تشّكل ضابطاً األمر الذي ٌفصح عن  ،والٌة علم وعدالة ،فهً من جهة الضمانات الذات

ٌّة ،فً ظل والٌة الفقٌه الّسلطة. فالّسلطةللممارسة  تمثل  ،ترتكز إلى منظومة قٌم وضوابط ذات

ٌّة.موطن الثّ  ٌّة خارج  قل فً إنتاج السٌاسة وضبط ممارستها أكثر مما تنحكم إلى مإسسات رقاب
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ٌّاً لأّن نٌابة الفقٌه عن اإلمام ال ،وقد ٌصحُّ القول ٌّةمعصوم ُتشّكل ُمقّوماً موضوع  ،الفقٌه حاكم

ٌّته. إّن ذلك ٌعنً أّن حضور الفقٌه فً المجتمع  ،بٌنما العلم والعدالة ٌّاً لحاكم ٌُشّكبلن مقّوماً ذات

بل عبر علمه  ،ال ٌلتمس عبر نٌابته عن المعصوم فقط ،على حد سواء ،األّمةوفً  ،السٌاسً

 .1وعدالته

حق التصرؾ  نّ ٌرى آٌة هللا محمد تقً الٌزدي "أبٌن الدستور والولً الفقٌه، وفً مجال العبلقة 

وإعمال الوالٌة ثابت  للفقٌه بموجب اإلذن الممنوح له من هللا تعالى وإمام العصر، ال من 

ٌّته واعتباره على  الصبلحٌات التً ٌمنحها له الدستور، وذلك الدستور نفسه تتوقؾ مشروع

فوق الدستور، وأّن الفقٌه  لكّنهه. إّن الفقٌه لٌس فوق قانون وحكم هللا، وإمضاء الولً الفقٌه ل

حاكم على الدستور، ولٌس الدستور حاكماً على والٌة الفقٌه، وٌتّضح أّن المذكور من وظابؾ 

وصبلحٌات الولً الفقٌه فً الدستور هو للتمثٌل ال للحصر، بمعنى أّن المذكور هو نبذة من أهم 

 ". 2، ال استقصاء لجمٌعهاوصبلحٌاته فقٌهوظابؾ الولً ال

ٌّنة، أو حتى من قبل جمٌع  وعلٌه فإذا كان هناك قانوناً مصّوتاً علٌه من قبل جمٌع أفراد دولة مع

ٌّاً ٌجب أن  اً، ولٌكون شرع ٌّ سكان األرض، ولكن لٌس له منشؤ دٌنً أو إلهً فإّنه ال ٌكون شرع

تبار أّن الولً الفقٌه لم ٌستمّد شرعٌته ووالٌته من ٌكون القانون ممضًى من الولً الفقٌه، باع

 . 3رأي الناس، وإنما من جانب هللا تعالى وإمام الزمان

د  _ إّن المماثلة فً الوظٌفة بٌن اإلمامة ووالٌة الفقٌه، هً ما ٌسّوغ العودة للنصوص التً تحدٍّ

ًّ وشامل ما ٌجمع لئلمامة دورها ووظٌفتها، وهً تتحّدد وفق قراءة اإلمام الخمٌنً فً  اتجاه كل

ٌّة. ٌّة والسٌاس ٌّة واالجتماع  بٌن األدوار العقابد

 _ إّن تطبٌق الشرٌعة والعدل وخدمة الناس، تشّكل مجتمعة المضمون الوظابفً لوالٌة الفقٌه.

_ إّن إعادة استحضار التوصٌفات المتعددة لوظٌفة الّسلطة، إلى جانب بعضها البعض، ستفضً 

ٌّةإلى تؤكٌد إّن ا ٌّة  -لّسلطة هً سلطة دٌن ٌّة. إّن نظام المسلمٌن ووحدتهم، ومنع  –اجتماع سٌاس

ٌن من االنحراؾ، وهداٌة الناس، وحماٌة كٌانهم  تعّدي الناس على بعضهم البعض، وصون الدِّ

من األعداء، وتقسٌم الفًء، وتطبٌق األحكام، وإقامة العدل، وخدمة الناس، كلّها وظابؾ جامعة 

ٌّة.، بٌد أنَّ ذلك، البدَّ إن ٌدفع إلى تمظهر الّسلطة  وُمتداخلة، ٌّة وظٌفة معرف تكاد ال تنبُذ خارجها أ

بدولة دعوة وانتظام وحماٌة، وهذه الصٌؽة تختلؾ عن دولة الرفاه المعاصرة التً تمّثل الشكل 

 السٌاسً األكثر تعبٌراً عن التجربة الؽربٌة.

الوظٌفً للسلّطة، تجعل من مصلحة اإلسبلم، ومصلحة إّن استخبلص القٌم التً تشّكل البّناء 

ٌّة ومنظومة  ٌّتهما، كمنظومة اعتقاد المسلمٌن، هدفٌن ربٌسٌن للدولة، وهما ٌعّبران عن ماه

ٌّة والمواطنة مثبلً، كمعٌار  ٌّة، وهما أقرب إلى المعاٌٌر الكلٌّة، التً ال نلمح للفردان اجتماع

ٌّة، محبّلً  ٌّة الشخص  فً نسقها. لذلك، فالعقٌدة واألّمة، هما أكثر تعبٌراً عن ومعّبر عن الخصوص
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ٌّة تعبٌرات أخرى، بل ربما ٌصحُّ تولٌفهما على نحو ما قد تمثّ  جوهر الدولة وتركٌبها، له أ

 ُمتراتب، ولٌس ُمندمجاً، بحٌث تشؽل العقٌدة الُرتبة األعلى وتلٌها األّمة بعد ذلك.

 خالصة الفصل

ٌّة ألطروحة الوالٌة العامة للفقٌه تّمت من رحم إشكالٌة الصراع بٌن الفقٌه  إّن الوالدة التارٌخ

ٌّة فً حٌن  ،هً فً حقٌقتها وجوهرها سلطة اإلمام الؽابب ،والسلطان الذي مارس سلّطة ؼصب

ٌّة والتً أفضت إلى استعادة  الّسلطةأّن إمساك الفقٌه ب نتٌجة النتصاره فً هذه المعركة التارٌخ

ٌّة الفقٌه  ،وهو تارٌخ بدء الؽٌبة الكبرى ،هـ329ذ عام حّقه المستلب من قد طوى إشكال

ٌّة أخرى ،والسلطان وهو مجال العبلقة بٌن  ،فً مجال جدٌد هذه المّرة ،ولٌدفع باتجاه إشكال

ٌّة. الّسلطةفً بناء  األّمةوبالضبط على قاعدة السإال عن دور  ،األّمةالفقٌه و  وتؤسٌس المشروع

ٌّةتإول   لة بالوالٌة العامة للفقٌه، إلى ما ٌتجاوز  لطةالسّ  نظر عند اإلمام الخمٌنً، المتمثَّ

استمرار اإلمامة عبر التارٌخ، وتعوٌض عن الؽٌبة بما ٌقوم مقام  أّنهاالمستوى السٌاسً، إذ 

ٌّات، دون الرتبة والمقامة.  نظام الخطاب ونسق  أّنهااإلمامة من حٌث الوظابؾ والصبلح

الٌة الفقٌه العامة، تعٌد تشكٌل االجتماع الشٌعً على نحو مباٌن، إذ إنَّ انقفال المفاهٌم. إنَّ و

ٌَّة، ٌستحٌل فً  ٌّةالمجال السٌاسً أمام الفقٌه فً التجربة التارٌخ والٌة الفقٌه إلى مدى  نظر

ٌنمفتوح، ٌجذبه الفقٌه إلى الحقل  ٌّاً الدِّ ٌَّا. -ً، لذا ٌؽدو مجاالً سٌاس  دٌن

ٌّة  ا مشروع ٌَّة، بحكم نٌابته عن اإلمام المعصوم وتمثٌله له، إاّل أمَّ ٌَّة دٌن  أّنهاالفقٌه، فهً مشروع

ٌّة مرّكبة، فباإلضافة إلى نٌابته عن المعصوم، علٌه أن ٌكون ذا علم  فً اآلن عٌنه، مشروع

. فالنٌابة 1وعدالة، وأن ٌإدي وظٌفة تقوم على تطبٌق األحكام والعدالة وخدمة الناس

والوظٌفة، تشكَّل تركٌباً متضافراً، ال ٌنفكُّ قوام الوالٌة عنه، بل ٌقوم به وٌتحقّق فٌه والموصفات 

ٌّر  وٌكتسب منه المعنى. إنَّ ذلك أقرب إلى أن ٌكّون األجزاء التً تشكِّل الكلَّ، فانتفاء إحداها، ٌؽ

ٌّته.  فً معنى هذا الكّل، وٌفقده شٌباً من ماه

ٌّت  واقعً.  –فقهً، وعقلً  –ه على نمطٌن من االستدالالت: شرعً لقد أقام اإلمام الخمٌنً نظر

، بدت ال ًِّ ًِّ والعقل ٌّةففً التؤسٌسٌن الفقه فً عبلقتها بالرإٌة العرفانٌة لئلمام الخمٌنً، ال  نظر

. فالولً الفقٌه ذو العلم والعدالة، نابب اإلمام المعصوم، وهو تستند إلٌها تؤسٌساً، إّنما مماثلةً 

ان الكامل، فإذا كان العرفان خبلصاً للّذات، فالوالٌة خبلص لؤلمة. لقد أحال اإلمام صورة اإلنس

ٌّة، "عبر تكمٌل العباد وتعمٌر الببلد"، من طورها الفردي إلى طورها  الخمٌنً الدورة الِعرفان

الجمعً. من هنا، إنَّ والٌة الفقٌه ذات طابع رسولً، خبلصً، ٌخرج معها العارؾ من ذاتٌته 

ته. فالتدبٌر ٌصبح جزءاً من التنوٌر، والسٌاسة جزءاً من الدٌانة. إلى   أمَّ

ٌّرات. وإقامة تلك المواءمة بٌن  والفقٌه، عبر والٌته، ٌسعى لمطابقة عالم الثبات على عالم المتؽ

محاولة لضبط السٌرورات فً إطار النسق األصلً  أّنهاالمعانً واألشٌاء، والمفاهٌم والوقابع. 

ٌنالالذي هو  ، وإعادة بناء التارٌخ )الوقابع( على صورة الشرٌعة )الحقابق(، من هنا، السٌاسة دِّ

ٌّة فقط، والحاكم ال ٌمكن أن ٌكون إال فق  اً عالماً وعادالً.ٌهال ٌمكن أن تكون مدن
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ٌنإنَّ والٌة الفقٌه، من حٌث المصدر، هً سلطة  ٌّة، هً الدِّ ٌّة والمفهوم ، ومن حٌث البنٌة القٌم

اً، أّن المشكلة الكامنة فً سلطة  ٌّ المعرفة واألخبلق )العلم والعدالة(، لكؤن ثّمة افتراضاً ضمن

صلب االجتماع اإلنسانً، هً نقص فً المعرفة واألخبلق، والحلُّ فً والٌة الفقٌه، المعادل 

ٌنالعملً والرمزي فً آن، لقٌُمومة   الشاملة. الدِّ

ٌّة لئلمام الخم ٌّة بعامة إّن مقاربة البنٌة الفكر ٌّة، كم هً دٌن ٌنً، تظهر من الوجهة اإلبستمولوج

ٌّة عما هو خارج  ٌّة بخاصة، إذ ٌقوم ببناء أفكاره ومفاهٌمه وفق أعلى درجات االستقبلل وشٌع

ٌّة ومباٌنة، هو واقع مؽفل فً إنتاج هذه البنٌة. وال ٌحضر إال  هذه البنٌة، فالخارج بما هو ؼٌر

ع. إّن الخارج ال ٌنقلب حضوراً فً داخل البنٌة، وإن على نحو بما هو موضوع مؽاٌرة أو صرا

ٌنالمحاكاة و المؽاٌرة، بل محلّه الخارج فً مواجهة أصالة   .الدِّ

ٌنلذلك، إّن هذه البنٌة شدٌدة التمركز، وفق مبادئ  ومفاهٌمه وضروراته، وشدٌدة التماٌز  الدِّ

اإلدارة والتدبٌر والسٌاسة فقط، إّنما إنتاج  عّما عداها. وفً ضوبها، الوالٌة لٌست سلطة مهّمتها

ٌناألفكار والمفاهٌم، أي وراثة اإلمامة فً الحإول دون أن َتدُرس الملّة وٌذهب  ، وأن ُتؽٌر الدِّ

 .1السنن واألحكام

بٌد أنَّ ذلك ال ٌحول، دون تلمُّس تلك المجاورة الكامنة بٌن ما هو تقلٌد وما هو تجدٌد فً هذه 

ٌّتها الؽربٌة، البنٌة. والتج حداثة  أّنهادٌد هنا، لٌس طٌفاً من أطٌاؾ الحداثة المعاصرة وفق مرجع

ٌنخاّصة، وهً نتاج النسق  ، ٌقوم على ما هو الدِّ ًَّ ً نفسه. فً إزاء ذلك، نحن أمام منطق ضمن

، مع نزوع إلى التجدٌد فً اآلن نفسه. فاإلمام الخمٌنً  ًّ قابم من أحكام ومفاهٌم وإرث فقه

ٌّة نفسها، ٌستعٌ ال ٌوافق على إؼبلقها، بل ٌقوم بفتحها على سٌرورات  لكّنهد األنِسقة التقلٌد

ٌّة، ٌبدو مفتوحاً  ٌّاً من الوجهة اإلبستمولوج الزمان والمكان وضرورات الواقع. فما ٌبدو تقلٌد

ٌّة. من هنا، ٌمكن تفسٌر التحّول الذي طال معنى العلم  عاً من الناحٌة السوسٌولوج فلم ومشرَّ

ٌقتصر على الفقه بل تعّداه إلى اإلحاطة بؤحوال الزمان. وفهم الوالٌة كحكم أّولً ٌتفوق على 

ٌّة، رؼم تمّسكه بالحكومة  ٌّةاألحكام الفرع  بوصفها حكومة القانون اإللهً. اإلسبلم

ًّ الفقٌه، التً تبدو سهلة االتهام، بالمعاٌٌر المعاصرة لممارسته  فالصبلحٌات المطلقة للول

لة، دوراً حداثوٌاً، ٌعلً من قٌمة الواقع، بما هو  ؤّنها، بلّسلطةا شدٌدة التقلٌد، ستإدي فً المحصِّ

ٌّر، وضخ تجربة  فً اإلسبلم  الّسلطةمصالح وضرورات، بؽٌة المواءمة بٌن الّثابت والمتؽ

ٌٌّن. ٌّؾ والتطّور التارٌخ  بالقدرة على التك

ٌّة، ٌّة دٌن ٌّة.  إذن، نحن امام سلطة ذات مشروع ٌّة ومصلح ٌّة، عقابد ٌّة ومدن تإدي وظٌفة كلٌّة، دٌن

ٌّته، وٌنتج بذلك حداثته  تقوم على بعدٌن، تقلٌدي وحداثوي. فما ٌحسب أّنه تقلٌدي ٌنفً تقلٌد

الخاّصة. وسٌكون ذلك مرتبطاً بقاعدة الصبلح فً إنتاج السٌاسة التً تتجاور مع قاعدة مراعاة 

ٌّةالقوانٌن  الزمان والمكان، كؤداتٌن مفهومٌتٌن تعٌدان تشكٌل عبلقة األحكام ،  وبعنصري اإلله

 2بالموضوعات، واللذٌن ٌتجاوران بدورهما مع التمسك بالفقه التقلٌدي.
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عند اإلمام الخمٌنً ضرورة خدمة االنسان، وإّن ذلك، رؼم  الّسلطةإلى ذلك، فقد تضّمنت وظٌفة 

ٌق األحكام، ال ٌعفى من تتبُّع الموقع الحقوقً ما ٌعنٌه، من أعبلء لموقع الناس إلى جانب تطب

ٌّةلؤلّمة فً  فً  األّمةالوالٌة العامة للفقٌه. وسٌزداد األمر إلحاحاً من زاوٌة النظر إلى موقع  نظر

ٌّة الفابقة التً تمنحها نصوص اإلمام الخمٌنً  عبلقتها بموضوع اختٌار الحاكم، إذ رؼم األهم

ٌّن الدور  أّنهاالسٌاسً لدٌه. إاّل  – ء الفكريالبّنالموقع الناس فً  ال تذهب إلى الحد الذي ٌع

القانونً لؤلّمة، ما ٌبقى هذه النصوص عرضة للتؤوٌل فً اتجاهات مختلفة. لكّننا  –الحقوقً 

ٌّة  الّسلطةتنطوي بصورة أقوى، على ما ٌسمح بالقول، باستناد  أّنهانرى  ٌّة.  –إلى قاعدة دٌن شعب

ٌّة بٌد أّن هذٌن البعد ٌن ؼٌر متساوٌٌن، ال فً الرتبة وال فً الدور، لذا ٌصّح القول: إّن المشروع

ٌّة  ٌّتها هً فً رتبة ادنى عن المشروع ٌّة، رؼم لزوم ٌّةالشعب ٌن -اإلله ٌّة. أي أّن تسلسل تشكٌل الدِّ

ٌّة فً البنٌة ال ٌّةالمشروع  لوالٌة الفقٌه العاّمة طولً ولٌس َعرضٌاً. نظر

ٌّةرح _ ٌشترك كل من ط والٌة الفقٌه بـ أن ٌكون الحاكم فقٌهاً سابراً على شروط الفقاهة  نظر

ٌّتها ضرورة لنظم المجتمع، وتوفٌر الخٌر العام، وتؤكٌد  والعدالة والتقوى، واعتبار الدولة وماه

ٌّة الشرع وأحكام هللا، على أي أحكام أخرى، بحٌث ٌنتفً رأي  فً حالة مخالفته  األّمةأولو

ٌّة، واكتفت الللضوابط ال ٌّةشرع بتبٌان من ٌجب أن ٌحكم؟ دون إٌبلء المستوى ذاته من  نظر

 .الّسلطةاالهتمام لسإال كٌؾ ٌجب أن ٌحكم، وماهً بنى مإسسات 

ٌّةعلى أّي حال، الولً الفقٌه فً هذه ال فً الحكومة  الّسلطة، هو من ٌشؽل رأس هرم نظر

ٌّة . أّما ضلعا هذا الهرم اللّذان ٌصبلن ما بٌن الرأس قاعدته العرٌضة األّمة، بٌنما تشؽل اإلسبلم

ٌّةوالقاعدة، فهما ما تقوم به السٌاسة  ٌن، اإلسبلم ٌّة، والمصالح فً حاالت  الدِّ بصورة أساس

 تفرضها الضرورة.
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الفصل الرابع 8 المأزق الفكري الذي وصل إلٌه مفهوم الدولة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً 

 .المعاصر

ةالل8 المبحث األو ٌّ فً الخطاب اإلسالمً المعاصر)مقاربة مع مفردات ووالٌة الفقٌه  حاكم

 .الفكر السٌاسً المعاصر(

ٌّةالمطلب األول8 حقوق الفرد وحقوق الجماعة فً  ٌّةال نظر  .حاكم

ٌّةالمطلب الثان8ً  ٌّةال نظر ٌّةللدولة  حاكم  .اإلسالم

 .ناحٌة العقدٌة والتأصٌلٌّة(المطلب الثالث8 الشرع ابتداًء والشرع ابتناًء )من ال

ٌّةالمطلب الرابع8  ٌّةتطبٌق الشرٌعة "الدولة  نظر ٌّة" واإلسالم ٌّةالتطبٌق  نظر "الدولة  حاكم

ٌن  ٌة" فً الخطاب اإلسالمً.الدِّ

ةال8  ما بعد انًالمبحث الث ٌّ   .ووالٌة الفقٌه نظرة نحو إعادة التأسٌس حاكم

ٌّةالمطلب األول8 نقد  ٌّةال نظر  .دود االفعال من قبل المفكرٌن علٌهاور حاكم

ٌنب الثان8ً والٌة الفقٌه عند المفكرٌن الشٌعة "محمد مهدي شمس المطل ، محمد حسٌن الدِّ

 .فضل هللا، محمد باقر الصدر"

 .اإلصالحًالتراجع الذي حصل فً مفهوم الدولة إلسالمٌة فً الفكر اإلسالمً المطلب الثالث8 

 .الخاتمة
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ابع 8 المأزق الفكري الذي وصل إلٌه مفهوم الدولة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً الفصل الر

 .المعاصر

قبل أن نبدأ بدراسة وتحلٌل التراجع الذي أصاب مفهوم الدولة فً الفكر اإلسبلمً وندرس 

ٌّةالن لنظرٌتً واالنتقادات التً وجهها المفكر ووالٌة الفقٌه وصوالً إلى السبٌل لتجاوز  حاكم

 لتراجع ذلك ا

ٌّةالمقولة  بدراسة ٌقوم الباحث  .كٌؾ قاربها الخطاب اإلسبلمً المعاصر حاكم

ٌّةالالمبحث األول8   فً الخطاب اإلسالمً المعاصر)مقاربة مع مفردات ووالٌة الفقٌه  حاكم

 الفكر السٌاسً المعاصر(

ٌّةاللٌست  ٌّة لمفهوم الس حاكم ٌادة فً الخطاب اإلسبلمً المعاصر سوى ترجمة إسبلم

Sovereignty  التً صاؼها جان بودان فً كتبه عن الجمهورٌة التً تتلّخص فً أّن المشرع

ألّن السٌادة هً  ،نازع سٌادتهوما دام الملك هو المشّرع فإّنه السٌد الذي ال ٌُ  ،هو السٌد المطلق

 .1القدرة على إعطاء القانون وخرقه من ؼٌر موافقة الرعاٌا

ٌّةاله بودان بالسٌادة هو على وجه الدقة ما ٌعنٌه المودودي بوٌمكن القول أّن ما ٌعنٌ . ولم حاكم

ٌّةل المودودي فً ترجمته فعٌ ٌّةل اإلسبلم بودان سوى استبدال السٌادة المركزٌة الواحدة  نظر

ٌّته ٌّةالو .المطلقة التً ال تتجزأ للمشّرع هللا أو حاكم ٌّاً"  حاكم هلل وحده ولٌس ألحد "وإن كان نب

إذا كان بودان ٌحدد السٌادة بالقانون  ،2وٌنهً من ؼٌر أن ٌكون له سلطان  من هللا أن ٌؤمر

ٌّه بـ"قانون هللا  ،الطبٌعً من دون أن ٌوّضح هذا األخٌر فإّن المودودي ٌحّددها بما ٌسم

ٌّةوٌضطلع مفهوم الفطرة فً ال ،" 3الطبٌعً ٌّة نظر المعاصرة للحق بوظٌفة مفهوم الحق  اإلسبلم

ٌّةلئلنسان فً الالطبٌعً  ٌّة. الفطرة هنا اسم آخر للطبٌعة نظر ٌّة  ،اللٌبرال فترتّدان إلى نواة دالل

ٌّة قبل أن ٌطرأ علٌها مرجعٌّ  ة واحدة هً حرٌة اإلنسان ومساواته المنقوشتان فً جبلّته الطبٌع

ٌّةإاّل أّن ال ،الفساد أو اإلفساد د المستقل بقدر اللٌبرالٌة تترجم مفهوم الحق الطبٌعً بحق الفر نظر

ٌّةما تترجمه ال ٌّة نظر ٌّة الفرد هلل اإلسبلم فعبادة هللا والخضوع التام إلى سٌادته هو "صك  ،بعبود

ٌّة" ٌّة البشرٌة الحقٌق للحر
4. 

ةالمطلب األول8 حقوق الفرد وحقوق الجماعة فً   ٌّ ٌّةال نظر  .حاكم

الجماعة أساس ما ٌمكن تسمٌته  ٌشكل الفرد المستقل أساس فكرة الدولة الحدٌثة بقدر ما تشّكل

ٌّةبـ"الدولة  " "إّن ٌد هللا مع الجماعة". ٌمكن تلخٌص الفارق ما بٌن الفكرٌن اللٌبرالً اإلسبلم

بقدر ما ٌتؤسس  ،واإلسبلمً فً أّن الفكر اللٌبرالً ٌتؤسس على ترسٌمة )الفرد/ الحرٌة/ الدولة(

 .5دة(الفكر اإلسبلمً على ترسٌمة )الجماعة/العدل/ القٌا

                                                           
1
ٌّة من األصول إلى القرن الثامن عشر، ترجمة ناجً الدراوشة،)دمشق: وزارة الثقافة ، ط - ، 1جان توشار، تارٌخ األفكار السٌاس

 .422(، ص1984
2
ٌّة اإلسبلم وهدٌه فً السٌاسة وا -  .32-31لقانون والدستور، مرجع سابق، صأبو األعلى المودودي، نظر

3
 .34المرجع السابق، ص -

4
 .31المرجع السابق، ص -

5
 77-72نزٌه نصٌؾ األٌوبً، العرب ومشكلة الدولة، مرجع سابق،  -
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ٌّةوتتكّثؾ الترسٌمة  ٌّة  اإلسبلم بحكمة "العدل أساس الملك". وإذا كان الفرد هو الوحدة األساس

ٌّةللمواطنة فً الدولة الحدٌثة فإّن الجماعة هً وحدة المواطنة فً الدولة  دد حقوق حفتت ،اإلسبلم

ٌّةالفرد وواجباته فً الدولة   تها.فً إطار انتمابه إلى جماعة من جماعا اإلسبلم

ٌّة ٌّات الشخص واستبدال  ،إّن مفهوم المواطنة الحدٌث ٌتؤسس عمٌقاً على تحرٌر الفرد من التبع

تمثٌل الدولة له بتمثٌل السلطات األصلٌة الوسٌطة لجماعاتها. فً حٌن تتوسط الجماعة فً الفقه 

ٌّة ما  بٌن الفرد والدولة. اإلسبلمً العام بما ٌمكننا تسمٌته تجاوزاً بـ"المواطنة" العبلقة التمثٌل

أو مستؤمن فً "دار اإلسبلم"  ،فالفرد تبعاً للتقسٌم الفقهً الكبلسٌكً الشهٌر هو إّما مسلم أو ذمً

التً تقابل "دار الحرب" أو "دار الكفر". وٌحدد انتماء الفرد إلى إحدى هذه الجماعات حقوقه 

 والتزاماته.

ٌّةوقد حددت  ٌّةال نظر الفرد فً ضوء مفهوم حق هللا أو حق  المعاصرة مفهومها لحق حاكم

فٌرى المودودي "إّن ؼاٌة حٌاة الفرد فً اإلسبلم  ،فحق هللا هو اسم آخر لحق الجماعة ،الجماعة

فً  تعالىأي تنفٌذ القانون اإللهً فً الدنٌا وابتؽاء وجهه  ،إّنما هً ؼاٌة الجماعة بعٌنها

فبل ٌتولّى الحكم فً  ،نون اإللهً فً عباد هللا. ومن هنا فإّن وظٌفة القاضً هً تنفٌذ القا1اآلخرة

 .2مناصب القضاء نابباً عن الخلٌفة بل عن هللا عّز وجل

ٌّةباروت أّن هذه الومن هنا ٌرى  ٌّةكما صاؼها المودودي نوعاً من  نظر "تولٌتارٌة"  نظر

ٌّة تستلهم التولٌتارٌة  ٌتجزأ من  الحدٌثة فً إعادة تؤسٌس حق الفرد كجزء ال األوروبٌةإسبلم

إذ ٌحكم مفهوم الجماعة أو حق هللا هنا بشكل مطلق حقوق األفراد الذٌن ال ٌمكن  ،حقوق هللا

بل بوصفهم جماعة  ،فهم معّرفون لٌس بوصفهم أفراداً  ،تسمٌتهم باألفراد إاّل تجاوزاً أو جدالً 

 .3ٌخضعون إلى حّقها العام الذي هو هنا حق هللا

ٌّة لقد حاول الفقه الحركً اإلسبل ٌّؾ من خبلل هذه النظر ٌّة –مً المعاصر أن ٌك  -الحاكم

ٌّة لـ"المواطنة" مع الشكلٌات اإلجرابٌة للدولة الحدٌثة، فٌقول  ٌّة اإلسبلم ٌّة الكبلسٌك المفاهٌم الفقه

ٌّة. بكبلم آخر نحن إزاء مفهوم   ٌّة اإلسبلم ٌّة هً الجنس ٌّة إاّل أّن هذه الجنس هذا الفقه بمفهوم الجنس

ٌّة، من هنا طور الفقه ثقافً  ٌّة أو اللؽو ٌّة أو الجؽراف ٌّة أو القوم ٌّة ٌتخطى المفاهٌم العرق للجنس

ٌّة فً حقوق الفرد المستقل بمعناها  ٌّة فً حقوق الجماعة أكثر مما طّور نظر اإلسبلمً نظر

 اللٌبرالً الحدٌث.

ٌّةالمطلب الثان8ً  ٌّةال نظر ٌّةللدولة  حاكم  اإلسالم

ٌّةتشّكل  ٌّةحال نظر ٌّاً فً الخطاب الحركً اإلسبلمً المعاصر إلى  اكم ٌّة إنقبلباً نظر المودود

ٌّةالدرجة أّن مفهوم  ٌّةقد أصبح من أبرز المسلمات ال حاكم ٌّةفهً  ،لهذا الخطاب نظر فً  نظر

ما بٌن مفهوم الدولة الدٌمقراطٌة التً تقوم  ،الدولة تقوم إشكالٌتها على تحدٌد صاحب السٌادة

ٌّةادة على الشعب وبٌن مفهوم الدولة فٌها السٌ  .4التً تقوم فٌها السٌادة على هللا اإلسبلم

                                                           
1
ٌّة اإلسبلم وهدٌه، مرجع سابق، ص -  56أبو األعلى المودودي، نظر

2
 .61المرجع السابق، ص -

3
ٌّة"، )البلذقٌة: دار الحوار،طمحمد جمال باروت، الدولة وال -  .183(، ص2111، 1نهضة والحداثة "مراجعات نقد

4
ٌّةمحمد السٌد سعٌد، "التٌار اإلسبلمً ومستقبل  -   .31، ص(2116، 125العربٌة"، )القاهرة: شإإن عربٌة، العدد السٌاس
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ٌّةً ٌرى أّن هللا سخر الكون لئلنسان فإّن الاإلخوانوإذا كان الخطاب  المودودٌة ترى أّن  نظر

انطبلقاً من أّن حرٌة اإلنسان الحقٌقٌة مرهونة بعبودٌته التامة هلل. ٌشكل  ،الكون مسّخر هلل

ٌّة إلى أعلمهم  ،سلمون جمٌعاً تبعاً لذلك خلفاء هللا فً األرضالم إّنهم ٌفّوضون خبلفتهم العموم

بل معناها أّن  ،و"تسمٌته بالخلٌفة لٌس معناه أّنه هو الخلٌفة وحده ،وٌركزونها فً ذاته ،وأتقاهم

ٌّة أصبحت مرّكزة فً ذاته خبلفة المسلمٌن العموم
1" 

عنه وخلٌفة له و"الحاكم الحقٌقً فً اإلسبلم هو هللا وحده والذٌن لٌس الخلٌفة هو هللا بل نابب 

الحاكم  اب منموقفهم إاّل كموقؾ النوّ  لقانون اإللهً فً األرض ال ٌكونٌقومون بتنفٌذ ا

 ".2الحقٌقً

ٌّاً فال وهنا ٌّاً أكثر منه سن ٌّةٌبدو خلٌفة المودودي أو إمامه األعظم إماماً شٌع ٌّة لئلمامة  نظر الشٌع

ٌّة" وعلى أّن اإلمام )سلسلة األبمة االثنا عشر (تق ٌّة" و "األفضل خلٌفة هللا  ،وم على "األعلم

ٌّةٌساوي النبً فً جمٌع الخصابص ما عدا خاّصة الوحً. بٌنما تقوم ال ٌّة لئلمامة على  نظر السن

ٌّة وٌمكن أن ٌكون المفضول و األّمةمجرد وكالة عن  أّنها لٌس وال ٌشترط فً اإلمام األعلم

ٌّاً  ،األفضل ٌّته هً  ،إاّل أّن إمام المودودي لٌس معصوماً إاّل اعتبار ففقاهته العادلة وأعلم

ومن هنا ٌجوز أن ٌطرأ علٌه الفسق وحٌن إٍذ ٌحق لجمهور الخلفاء  ،اعتبارات العصمة

ٌحق  ،أن ٌخلعوه إاّل أّنه إن لم ٌطرأ علٌه الفسق -الذٌن ٌنصبّونه  -العمومٌٌن أهل الحل والعقد 

فهو األعلم  ،له أن ٌقضً برأٌه فً كل شؤن حتى ولو خالؾ رأي ؼالبٌة مجلس الشورى

 واألفضل.

ٌّةدولة " ؤّنهاٌصؾ المودودي دولته ب ٌّة" ٌعنً بمصطلح "األأٌدٌولوج "هنا "العقابدٌة"  ٌدٌولوج

ٌّةأو المبدبٌة". ال تشّكل الدولة  ٌّة أو لسان اإلسبلم ٌّة إذن وحدة إقلٌم ٌّة المودود ٌّة أو طبق ٌّة أو عرق

ٌّة ٌّة حظ فً  ،أو قوم ٌّة تمّثل معٌار المواطنة و" لٌس لعنصر القوم ٌّة روح بل وحدة عقابد

ُ من المماثلة بٌن الدولة 3إٌجادها وتركٌبها ٌّة". وٌرى المودودي أّن هذا ٌمّثل "نوعا  اإلسبلم

ٌّة والدولة الشٌوع
ٌّة   أّنها ،فً الكون ". فهً دولة تجّسد المطلق أو الفكرة العظمة4 دولة تارٌخان

ٌّة ٌّة عظمة  ،مٌتافٌزق ترى أّن العالم ٌخضع إلى قوانٌن صارمة محكمة تسٌُر به نحو ؼاٌٍة كل

 . 5تثوي مسبقاً فٌه

ال ٌنّظم القانون اإلسبلمً هنا العبلقة ما بٌن الجماعة بل ٌوّجهها نحو ؼاٌاته ومقاصده. إّنه 

ون تنظٌمً. ٌصدر هذا المفهوم التوجٌهً الؽابً للقانون عن قانون توجٌهً أكثر مما هو قان

ٌّة متبلحمة. فالشرٌعة  ٌّة ترى أّن المسلمٌن وحدة عضوٌة كل ٌّةفكرة أساس كما ٌراها  اإلسبلم

ٌن"شاملة لجمٌع شعب الحٌاة من العبادات  ٌّة وأعمال األفراد وسٌرتهم وأخبلقهم وعاداتهم الدِّ

جلوس والقٌام واللباس والكبلم والشإون العابلٌة والصبلت وآدابهم فً األكل والشرب وال

ٌّة وحقوق المواطنة  ٌّة واالقتصادٌة واإلدار ٌّة والقضاٌا االجتماعٌة والقضاٌا المال الجماع

وواجباتها والعدالة ومرافق الحكومة وحاالت السلم والحرب والعبلقات باألمم األجنبٌة وما إلٌها. 

                                                           
1
ٌّة اإلسبلم وهدٌه، مرجع سابق، ص -  .57أبو األعلى المودودي، نظر

2
 .57ابق، صجع السالمر -

3
 .71المرجع السابق، ص -
-

4
 .48المرجع السابق، ص

5
 .186محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحداثة، مرجع سابق، ص -
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صورة  أّنها ،لحٌاة وال ناحٌة من نواحٌها إاّل وقد تناولتها الشرٌعةفما هناك من شعبة من شعب ا

ٌّة  ،"  1كاملة لنظام صالح للحٌاة. ٌّة هنا "دولة شاملة محٌطة بالحٌاة اإلنسان إّن الدولة المودود

ٌّة. فلٌس ألحد أن ٌقوم فً وجهها وٌستثنً  ،بؤسرها وتطّبع كل فرع من فروع الحٌاة اإلنسان

". فـ" مّما ال مجال فٌه للرٌب 2قاببلً: "إّن هذا أمر  شخصً ال تتعرض له الدولة أمراً من أموره

ٌّةأّن الدولة  دولة مهٌمنة أو مطلقة محٌطة بجمٌع فروع الحٌاة ونواحٌها. ولكن أساس  اإلسبلم

ذه هذه الهٌمنة واإلحاطة التاّمة أّنما هو القانون اإللهً الجامع الذي وّكل إلى الحاكم المسلم تنفٌ

ٌّنات والتعالٌم الشاملة بجمٌع نواحٌهم ،فً الناس إّنما ٌنفَّذ  ،فكلُّ ما ورد فً الكتاب العزٌز من الب

 ".3فٌها تنفٌذاً محٌطاً جامعاً 

ٌّةتنتمً الدولة  ٌّة  اإلسبلم ٌّة عمٌقاً إلى نمط الدولة التوتالٌتار نسخة  أّنها ،األوروبٌةالمودود

ل وٌإكد المودودي أن هذه الدولة هً دولة حزب خاص ب ،الدولة –مإسلمة عن نمط الحزب 

وله أن  ،ٌسمح له بالتدخل فً شإون الدولة أبداً فبل  بهٌقبل كلَّ من ٌإمن به. وأّما من لم ٌقبل 

وكذلك تكون  ،نة فً الشرٌعة ألمثالهٌعٌش فً حدود الدولة كؤهل الذّمة متمّتعاً بحقوق عادلة مبٌّ 

ولكن ال ٌكون له حظ فً الحكومة  ،وماله وشرفه ،ة فً نفسهله عصمة من قبل اإلسبلم حاصل

ههنا  ،ألّن الدولة دولة حزب خاص مإمن بعقٌدة خاّصة وفكرة خاّصة به ،فً حال من األحوال

ٌّةأٌضاً نوع من المماثلة بٌن الدولة  ٌّة اإلسبلم والدولة الشٌوع
اإلٌمان باإلسبلم هنا هو معٌار  ،4

وٌلتزم المسلمون  ،المسلمٌن من جهة وأهل الذّمة ،ولة إلى نوعٌن فٌنقسم سكان الد ،المواطنة

ٌنباالمتثال التام لجمٌع أحكام اإلسبلم  ٌّة ،ٌّةالدِّ ٌّة والمدن ٌّةو ،والخلق وٌفرض علٌهم القٌام  ،السٌاس

وهم  ،أّما ؼٌر المسلمٌن فلهم ضمان المحافظة على دٌاناتهم وثقافاتهم ،بجمٌع واجباته وفرابضه

دون من حقوقهم  ،مع المسلمٌن فً القانون المدنً متساوون ٌُجرَّ ٌّةإاّل أّنهم  فلٌس لهم أن  ،السٌاس

ٌّته إاّل أّن لهم الحق فً تشكٌل مجالس إدارة  ،ٌشاركوا فً انتخابات مجلس الشورى أو فً عضو

ٌّة ٌّة فٌها ،محل ٌّة األساس ولهم أن ٌشاركوا فً مناصب الدولة ما عدا المناصب السٌاد
5. 

ٌّة تحدد السٌادة هلل فً مقابل النظرٌة اللٌبرالٌة إذ ا أردنا تلخٌص سمات هذه النظرٌة فهً نظر

الحاكم الحقٌقً فً اإلسبلم هو هللا وحده والذٌن ٌقومون التً ترد هذه السٌادة إلى الشعب، و

ال  ،بتنفٌذ القانون اإللهً فً األرض ال ٌكون موقفهم إاّل كموقؾ النّواب من الحاكم الحقٌقً

ٌّة  ٌّةتشّكل الدولة اإلسبلم ٌّة الحاكم ٌّة،  فً نظر ٌّة أو قوم ٌّة أو طبق ٌّة أو عرق ٌّة أو لسان وحدة إقلٌم

ٌّة حظ فً إٌجادها  ٌّة تمّثل معٌار المواطنة و" لٌس لعنصر القوم ٌّة روح بل وحدة عقابد

و ؼاٌاته ها نحال ٌنّظم القانون اإلسبلمً هنا العبلقة ما بٌن الجماعة بل ٌوّجه ،وتركٌبها

 ومقاصده. 
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 المطلب الثالث8 الشرع ابتداًء والشرع ابتناًء )من الناحٌة العقدٌة والتأصٌلٌّة( 

ٌّةٌفضل بعض اإلسبلمٌٌن استبدال  ٌّةالسٌادة ب نظر التمٌٌز ما بٌن الشرع ابتداًء والشرع  نظر

ٌّةإذ ٌرون أّن  ،ابتناءً  هنا ٌنبؽً التمٌٌز ما بٌن الفقه و ،1السٌادة دخٌلة على الفقه اإلسبلمً نظر

فً حٌن أّن  ،والسّنة( ،فالشرٌعة هً األحكام التً سّنها هللا والرسول )القرآن الكرٌم ،والشرٌعة

ٌّنة. ٌّة المستنبطة من األدلّة فً الكتاب والسّنة وفق قواعد مع  الفقه هو مجموعة األحكام الشرع

ٌّةإّن  ٌّةال نظر أم فً تمٌٌزها ما بٌن الشرع ابتداًء  ،السٌادة ٌّةنظرفً مفهومها المطابق ل حاكم

بل توّسعاً فً  ،تقوم على أّن الفقه أو األحكام الشرعٌة الفقهٌة لٌست تشرٌعاً  ،والشرع ابتناءً 

ٌّة وتطبٌقها على الو واستنباط األحكام وفهمها والقٌاس  ،الجزبٌة المحددة قابعتبسٌط القواعد الكل

وإّنما  ،ثبتهنشؤ االجتهاد الفقهً فً المنظور الحاكمً حكماً أو ٌُ  ٌُ علٌها فٌما لم ٌرد به نص. ال

ٌّاً لم ٌكن واضحاً قبل االجتهاد. إّن اآلراء  ٌكشؾ عن حكم هللا فً الحادثة أو ٌوّضح حكماً شرع

ٌّر  ٌّر بتؽ ٌّة ٌمكن أن تختلؾ وتتباٌن وتتؽ الفقهٌة باعتبارها اجتهادات بشرٌة فً النصوص الشرع

ٌّة ؼٌر البخ ،الظروؾ  .2قابلة للتعدٌل والتؽٌٌر أو التجزيءبلؾ أحكام الشرٌعة األزل

ٌتلخص ذلك فً أّن الشرع ابتداًء هو حق خالص هلل باعتبار أّن التشرٌع خاّصة من خصابص 

ٌّة فً حٌن أّن الشرع ابتناًء أي المبنً على الشرع ابتداًء هو حق للبشر فهو مبنً على  ،األلوه

تحدد مٌدانه فً إطار ما ٌسّمى فً الفقه الشٌعً بمنطقة الفراغ التشرٌعً أو وٌ ،أحكام الشرٌعة

إذ أّن األصل فً األشٌاء هو اإلباحة ما عدا ما ورد به  ،ما ٌسّمى فً الفقه السّنً بدابرة المباح

ٌّة  ،نص شرعً ٌّة والصورة التنفٌذ وٌشمل التشرٌع االبتنابً صورتٌن هما الصورة التنظٌم

ٌّة.لؤلحكام الشر  ع

ٌّة بتقنٌن النصوص  ٌّة بتنظٌم دابرة المباح فً حٌن ترتبط الصورة التنفٌذ ترتبط الصورة التنظٌم

ٌّة ٌّة أي إصدار قواعد عاّمة مُ  ،الشرع فإطبلق لفظة  ،لزمةالتً ٌتطلب تنفٌذها إجراءات تشرٌع

 ".3التشرٌع على ذلك إّنما ٌكون "تجّوزاً فهو فً الواقع تنفٌذاً أكثر منه تشرٌعاً 

ٌّةفً ال ٌّة تستند ال نظر ٌّةالشٌع ٌّة إلى بعض اآلٌات فً القرآن الكرٌم الكتساب  نظر الوالٌت

ٌّةال ٌّة مقّدسة نظر  ،}ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمر منكم{ ،مشروع

مثبلً هو  ،ٌشةالتٌار الحاكمً إذا صّح التعبٌر ٌعتبر أّن المقصود بؤولً األمر بحسب علً جر

والمجتهدٌن وجماعة أهل الحل  ،مام األعظم أو الخلٌفةوتضم اإل األّمةهٌبة مجتمعة تنوب عن 

أّما فً الفقه الحركً الشٌعً المعاصر فٌقصد بـ "أولً األمر" األبمة  ،4أي أهل الشورى ،والعقد

ل مفهوم "أولً األمر" فً لـ ٌحٌ ،الشٌعة االثنا عشر وهم حالٌاً الفقهاء األولٌاء فً عصر الؽٌبة 

ٌّع  ،عصر الؽٌبة إلى مفهوم " والٌة الفقٌه" ٌّع الروحً والتش لقد هٌمن الفصل ما بٌن التش

ٌنوساد الفصل ما بٌن الوالٌة  ،السٌاسً على الفقه الشٌعً الكبلسٌكً ٌة للفقٌه ووالٌته الدِّ

ٌّة وما فعله الخمٌنً على  ،5ةوهو فصل ٌقصر مهمة الفقٌه المرجع على الشإون العبادٌّ  ،السٌاس

ٌّة إلى حٌز  ٌّة العمل وجه التحدٌد هو أّنه نقل مسؤلة "والٌة الفقٌه" من حٌز الفقه ومسابله العباد
                                                           

1
ٌّة، )القاهرة: مكتبة وهبة، ط - ٌّة اإلسبلم  .24(، ص1987، 2علً جرٌشة، أصول الشرع

2
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4
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ٌّة وٌعنً ذلك أّنه أخرج مسؤلة الوالٌة من النطاق البشري )الذي  ،علم الكبلم ومسابله االعتقاد

إّن الوالٌة تكون هنا للفقهاء  ،علم الكبلم(إلى النطاق اإللهً )الذي ٌختص به  ،ٌختص به الفقه(

ٌّة تناقش ما  أّنهاإذ  ،ولٌس لؤلّمة فً عصر الؽٌبة تبعاً لصٌاؼة منظرٌها المعاصرٌن مسؤلة كبلم

ٌّة بشرٌة تناقش ما ٌجب على الناس ٌجب عن هللا من نصٌب اإلمام ال مسؤلة فقه
1. 

ال "من  ،إذ أّن مسؤلة الوالٌة "من عمل هللا" ،األّمةالفقٌه الولً هنا مسإول أمام هللا ولٌس أمام  

فً عصر  ،ة الفقٌهٌٌثٌر ذلك التباساً ما بٌن وال ،ً ال أمر انتخابًوهً أمر نصّ  ،"2عمل الناس

وبٌن والٌة اإلمام المعصوم : األبمة االثنا  ،الؽٌبة اإلمام الثانً عشر فً القرن العاشر المٌبلدي

 ،فهو حً ٌرزق عند هللا ،إلى شٌعته حّتى ٌؤذن هللا له بذلك عشر الذٌن اختفى آخرهم ولن ٌعود

ٌّةكما تقول ال ٌّة. ٌتولى فقٌه عصر الؽٌبة الكبرى كل ما ٌثبت لئلمام المعصوم نظر إّنه  ،الشٌع

 ،ووالٌة اإلمام المعصوم ،إّن الفارق الوحٌد ما بٌن والٌة الفقٌه ،وٌقول الخمٌنً ،ناببه فً ؼٌبته

اً هو أّن والٌة اإلم ٌّ اً ونص ٌّ أّما والٌة الفقٌه فمحّددة على أساس جمٌع  ،ام المعصوم محّددة اسم

 الصفات المعتبرة فً اإلمام أو الفقٌه العادل.

ٌّةتعتبر  ٌّة المعاصرة  نظر ٌّةللوالٌة الفقٌه هً الصٌؽة الشٌع ٌستخدم الفقٌه  ،المودودٌة حاكم

ٌّةالللتعبٌر عن مفهوم مصطلح السٌادة  -نسبة إلى والٌة الفقٌه –الوالٌتً  وٌرى أّن  ،حاكم

 ،بل السٌادة هلل وحده ،أو لطبقة أو ألي مجموعة بشرٌة علٌه ،ال سٌادة إلنسان آخر ،اإلنسان حر

المنتخب فٌعمل فً  األّمةأّم مجلس  ،من هنا ٌحدد هذا الفقه سلطة التشرٌع بسلطة المجتهدٌن

إذ لٌس المراد  ،"سلطة التشرٌع تجاوزاً" ٌمّثل هذا المجلس ،إطار اجتهاد هإالء المجتهدٌن

فبل ٌحق ألحد مهما كانت منزلته أن ٌشّرع  ،3فهو حق  هلل سبحانه وحده ،بالتشرٌع سن القانون

ٌّة" ٌّةو"الحاكم المطلق فً الدولة  ،حكماً ٌنافً نصوص اإلسبلم الكل هو المجتهد الجامع  اإلسبلم

ٌّةتإول ال ،"4للشرابط ٌّة" )وال نظر ٌّة عن  ،ٌة الفقٌه("الوالٌت ٌّةهنا بما هً النسخة الشٌع  نظر

ٌّةال ٌّةإلى  ،أو السٌادة حاكم ٌّة نظر ٌضطلع فٌها المرشد أو ولً أمر المسلمٌن  ،سلطة كهنوت

 بل أمام هللا. ،فهو لٌس مسإوالً أمام الناس ،بوظٌفة خلٌفة هللا

ٌّة8 المطلب الرابع ٌّةتطبٌق الشرٌعة "الدولة  نظر ٌّةنظ" واإلسالم ٌّةالتطبٌق  ر "الدولة  حاكم

ٌن  ٌة" فً الخطاب اإلسالمً.الدِّ

ً الترسٌمة األصولٌة التً صاؼها رشٌد رضا باالستناد إلى محمد اإلخوانٌمتص الخطاب 

ٌّزاً على نحٍو مطّور ما بٌن مفهومً  ،وٌتشربها على نحو عمٌق ،عبده حٌث ٌعٌد إنتاجها مم

ٌّة"الدولة  ٌّةٌة" إذ ال تعتبر الدولة ٌنالدِّ " و "الدولة اإلسبلم التً تتحدد وظٌفتها بتطبٌق  اإلسبلم

ٌنالشرٌعة نوعاً من أنواع الدولة  ً هذا التمٌٌز فً النقاط التالٌة اإلخوانوٌحدد الخطاب  ،ٌةالدِّ

التً ٌتضح جٌداً استناد بنٌتها العمٌقة إلى الفقه السٌاسً السنً ومنظوره لـ "اإلمامة" أو 

 "الخبلفة".
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ٌّةد الدولة تستم -1 ٌنفً حٌن تستمد الدولة  ،من الجماعة ؤّنهاسلط اإلسبلم من  ؤّنهاٌة سلطالدِّ

ٌّةهللا. فإذا كان من وظٌفة الحكومة  ٌنأن تقٌم  اإلسبلم ال تعتبر من نوع  ؤّنهاف الدِّ

ٌنالحكومات  ٌّها الفقه الدستوري حكومات ثٌوقراطٌة؛ إذ إّن الحكومة الدِّ ٌة التً ٌسم

ٌّة وإنما تستمّده من الجماعة وهً ال تصل إلى الحكم  ،من هللا ؤّنهاال تستمد سلط اإلسبلم

ٌّدة فً كل أعمالها وتصرفاتها برأي  ،وال تنزل عنه إاّل برأي الجماعة وهً مق

ٌن. ومن هنا ٌجب أن نفّرق بٌن قٌام الحاكم بتنفٌذ الشرٌعة 1الجماعة وبٌن استمداده  ،ٌةالدِّ

ٌنسلطاناً من  للحاكم سلطة دٌنٌة ٌتلقاها من السماء كما كان لبعض الحّكام فً  فلٌس ،الدِّ

 .2القدٌم. إنما هو ٌصبح حاكماً باختٌار المسلمٌن الكامل وحرٌتهم المطلقة

فٌقر الحرٌات وٌجعل الشورى أساس الحكم  ،وبذلك ٌتعرض اإلسبلم للنواحً الدستورٌة

 ة أهل الحل والعقد.الذي تمثله مإسس ،3وٌجعل الحاكم مسإوالً أمام الشعب

ٌنتقوم الدولة  -2 ٌنٌة على سلطة رجال الدِّ فً حٌن ال ٌعترؾ اإلسبلم  ،أو الكهنوت ،الدِّ

ٌنبمفهوم رجال  وبذلك  ،. بل ٌتفرد عن ؼٌره بؤنه الوحٌد الذي لٌس فٌه رجال دٌنالدِّ

ٌنخبل تارٌخه من مآسً رجال  وتحّكمهم وجمودهم وسٌطرتهم على أفكار الناس  الدِّ

 ،. فاإلسبلم ال ٌعرق هٌبة دٌنٌة مثل هٌبة االكلٌروس فً الكنٌسة المسٌحٌة4ابدهموعق

كل حكم تنفذ فٌه الشرٌعة  لكّنهو ،والحكم اإلسبلمً لٌس هو الذي تقوم به هٌبة معٌنة

ٌّة ٌنفإذا كان معنى الحكومة  ،اإلسبلم ٌة فً أٌة دٌانة أّن طابفة معٌنة هً التً تتولى الدِّ

 .5ا المعنى ٌنتفً فً اإلسبلم انتفاًء كامبلً فإّن هذ ،الحكم

ٌنإذا كان مفهوم رجال  -3 ٌنفً الدولة  الدِّ فإّن مفهوم الفقهاء فً الدولة  ،ٌة كهنوتٌاً الدِّ

ٌّة وهإالء الفقهاء اختصاصٌون  ،إذ فً اإلسبلم فقهاء ال رجال دٌن ،مدنً بحت اإلسبلم

وال  ، ٌعطٌهم حقاً لٌس للشعبواختصاصهم هذا ال ،وتعالٌمها للناس ،فً علم الشرٌعة

 .6سٌطرة على ضمابر الناس وعقولهم...أما اجرهم وثوابهم فذلك عند هللا

ومن هنا لٌس فً اإلسبلم أٌة مإسسة دٌنٌة تقوم  ،نفً الوساطة ما بٌن المإمن وهللا -4

ال ٌتطلب وساطة ٌعلم  ،بدور الوساطة. فاإلسبلم دعوة صادقة جرٌبة إلى عبادة إله واحد

ٌن.أي إّن علماء 7علن وما نخفً. فبل سلطة علٌنا من دون هللاما ن فً اإلسبلم لٌس  الدِّ

لهم سلطة دٌنٌة تخولهم إٌاها الشرٌعة على ؼٌرهم. وبذلك فإّن "أعجب وهم ٌراود 

إنهم ٌطالبون بـ حكومة دٌنٌة أي بتحكٌم  ،اإلخوانالكثٌرٌن من الناس حول دعوة 

المسلمون لم ٌقولوا مثل هذا الكبلم. إّنهم  اإلخوانو ،الشٌوخ المعممٌن فً شإون الحٌاة

ٌّةأي بتنفٌذ الشرٌعة  ،ٌطالبون بالحكم اإلسبلمً ٌّة. والشرٌعة اإلسبلم ال تقتضً  اإلسبلم

 " 8الّسلطةألن اإلسبلم ال ٌعرؾ هٌبة دٌنٌة معٌنة تتولى  ،عمابم وشٌوخاً 

ٌن" حرٌة العقٌدة  -5 ٌّةٌة" تختلؾ الدولة الدِّ ٌنً عن الدولة اإلخوانً المنظور ف اإلسبلم ٌة الدِّ

ٌنتقر بحرٌة العقٌدة  أّنهافً  فكل جو ال تكفل فٌه حرٌة العقٌدة ٌعتبر عدواناً على  ،ٌةالدِّ
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ٌّةً عبلقة الدولة اإلخوان. من هنا ٌتصور الخطاب 1الحرٌة األساسٌة لئلنسان  اإلسبلم

ٌّاتبا ٌن ألقل فٌإكد أّنه"  ،ظام الملل القروسطًٌة فً ضوء األسس التً قام علٌها نالدِّ

نتٌجة للمبدأ السابق ٌجمع الفقهاء على أّن ؼٌر المسلمٌن من أهل الكتاب السماوٌة 

 ،ٌُتركون وما ٌدٌنون وال ٌجبرونا على تنفٌذ أحكام شرٌعتنا فٌما لهم من تشرٌع خاص

ٌّما فٌما ٌتعلق بؤحكام األحوال الشخصٌة". فـ "إّن هذا النظام ٌكفل لؤل قلٌات حرٌة س

فهذه  ،وال فً أحوالها الشخصٌة ،وال فً عبادتها ،فبل ٌمسها فً عقٌدتها ،االعتقاد كاملة

ة بدون تدخل من الدولة إاّل فً حدود الحماٌة المفروضة كلها تجري وفق عقٌدة كل أقلٌّ 

ٌّةشؤن العقٌدة  ؤّنهاش ،لجمٌع العقابد  "2فً هذا النظام اإلسبلم

ات منذ ذلك حٌث ٌرى: "أّن اإلسبلم حسم قضٌة األقلٌّ  وٌذهب حسن الهضٌبً نحو

 ،أربعة عشر قرناً وصارت فً خبر النسٌان. ذلك أّن القرآن أباح حرٌة العقٌدة وحماها

ٌُكره وأنّ  أحداً على اعتناق اإلسبلم إذا كان هللا ٌنظر إلى  اإلخوانه ما حاجة هللا إلى أن 

ن دون ما ٌعتقدون. وأباح حرٌة العبادة. قلوب الناس ال إلى صورهم وال إلى ما ٌقولو

وأن ٌعبدوا هللا فٌها من ؼٌر حرج  ،فلؽٌر المسلمٌن أن ٌقٌموا معابدهم كٌفما شاإوا

 ".3وأّنه ال ٌستطٌع مسلم أن ٌحرمهم منها ،علٌهم فً ذلك

د من أي قٌد . وٌرى الدكتور معرفة الطبٌعة والعالم على أساس قوانٌن العقل المجرّ  -6

"اإلسبلم فً عقابده ٌنهج النهج العلمً وال ٌدعو إاّل إلى ما   نَّ أهذا الصدد  السباعً فً

وهذه هً أسس  ،أو ٌدّل علٌه الخبر الصادق ،أو تهدي إلٌه التجربة ،ٌإمن به العقل

 ".4العلم التجرٌبً

والهضٌبً والمبارك  ،وعوده والسباعً البّناً" كما صاؼه اإلخوانفً الخطاب " -7

ٌّة" للدولة ال "تكفر" المجتمع المدنً وال ترى فٌه  ةنظرٌّ ٌتمركز حول  ٌّة إسبلم "شعبو

كما  ،أّما الخطاب الجهادي ،السبلمبل فً دار  الحرب"مجتمعاً جاهلٌاً" ال ٌقع فً دار ا

ومحمد عبد السبلم فرج وسعٌد الحوى وفتحً  قُطبصاؼه أبو األعلى المودودي وسٌد 

ٌّةٌكن ٌنكشؾ فً إطار ال اطٌة للدولة" ففً الوقت الذي ٌرى فٌه الخطاب "الثٌوقر نظر

ً أّن اإلمام أو الخلٌفة هو حاكم مدنً بحت وكٌل عن الجماعة وٌستمد سلطته اإلخوان

فإن اإلمام فً الخطاب الجهادي  ،من إقرارها به ممثلة فً مإسسة أهل الحل والعقد

على حد تعبٌر  حٌث ٌقوم ،ال ٌستمد سلطته من الجماعة بل من هللا ،حاكم ثٌوقراطً

ً" بحق اإلخوانالمودودي بوظٌفة "نابب هللا" على األرض. ومن هنا ٌعترؾ الخطاب "

بٌنما  ،التشرٌعٌة واالجتهادٌة للبشر فً إطار المبادئ العامة للشرٌعة وروحها الّسلطة

ً اإلخوانٌنكر الخطاب الجهادي ذلك تماماً. إذ ٌحل مكان تفسٌر القرآن فً الخطاب 

ً ٌرى الشورى اإلخوانر ذلك أّن الخطاب لجهادي. وٌفسّ آن فً الخطاب االقر تفهٌم

فً حٌن أّن الخطاب الجهادي ال ٌرى فٌها إاّل رأٌاً استشارٌاً بحتاً لٌس له  ،ملزمة لئلمام

 أدنى سلطة على اإلمام .

وقد كّثؾ أحمد أمٌن الفرق بٌن المنظورٌن السنً والشٌعً لموضوع الخبلفة بقوله:  -8

فالخلٌفة عند أهل  ،ٌختلفون اختبلفاً كبٌراً عن أهل السنة ونظرتهم إلى الخلٌفة"الشٌعة 
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 ،ولد كما ٌولد الناس...لٌس ٌتلقى وحٌاً ولٌس له سلطة روحٌة ،إنسان ككل الناس ،السنة

وقد ٌنحرؾ عن التنفٌذ فبل طاعة له على الناس... ولٌس له أن ٌشّرع إاّل فً حدود 

ٌّةالقوانٌن  وقد ٌتهّتك وٌشرب الخمر  ،ثّم قد ٌجور وقد ٌعدل ، تشرٌعه باطلوإاّل  اإلسبلم

زنونه بنفس وٌَ  ،والمإرخون أحرار فً تشرٌحه كتشرٌح كل الناس ،فٌكون عاصٌاً 

وإن انحرؾ واستطاعوا عزله عزلوه. أّما اإلمام  ،الموازٌن التً توزن بها أعمال الناس

وهو مشّرع وهو  ،س فً تصرفاتهوهو فوق النا ،فً نظر الشٌعة ففوق أن ٌحكم علٌه

ٌُسؤل عما ٌفعل ،منّفذ وما نهى عنه  ،فما عمله فهو خٌر ،والخٌر والشر ٌقاس به ،وال 

وله سلطة روحٌة تفوق حتى سلطة البابا فً الكنٌسة  ،وهو قابد روحً ،فشر

ً فالصبلة والصٌام والزكاة والحج ال تنفع إاّل باإلٌمان به.. حكم اإلمام ف ،الكاثولٌكٌة

 " .1نظر الشٌعة حكم دٌنً معصوم

ٌّةتوفّق الدولة  -9 ٌنٌة ما بٌن مصالح اإلخوانحسب الفرضٌات  اإلسبلم والدنٌا، بواسطة  الدِّ

تطبٌق الشرٌعة. إذ تتمٌز الشرٌعة فً خطاب عبد القادر عودة بالكمال "فهً قادرة على سد 

ستوى الجماعة"، حاجات المجتمع فً كل زمان"، والسمو "قواعد الشرٌعة أسمى من م

والدوام "الشرٌعة صالحة لكل زمان". وٌشّكل الكمال والسمو والدوام طبٌعة الشرٌعة، التً 

ٌّةٌتطلب اتضاحها إطبلق فعالٌة االجتهاد، الستنباط وإٌجاد الحلول  التً ٌطرحها  اإلسبلم

ٌّةالتطور االجتماعً. فاإلساس فً  تكفٌره. تطبٌق الشرٌعة هو استٌعاب هذا التطور ال  نظر

ٌّةماتها المصطفى السباعً طبٌعة الشرٌعة أي مبادبها العامة أو مسلّ د.  بل تتطابق لدى  نظر

مع وظٌفتها االجتماعٌة، حٌث تشكل المصلحة معٌار هذا التطابق الذي تنتجه الناس فً حقل 

لة عبلقاتهم االجتماعٌة وتناقضاتها. فبل معنى للشرٌعة خارج تطابقها مع المصلحة، وال دال

ٌنلطبٌعتها خارج وظٌفتها، بل ال معنى للدٌن نفسه خارج الدنٌا، إذ "إّن  اإلسبلمً ٌدعو  الدِّ

.وهذا ما ٌدفع د. السباعً لٌرى 2الناس أن ٌعملوا لدنٌاهم قبل أن ٌدعوهم لٌعملوا آلخرتهم"

أّن "التشرٌع اإلسبلمً مدنً ٌضع القوانٌن للناس على أساس من مصلحتهم وكرامتهم ال 

أدٌانهم ولؽاتهم وعناصرهم، وٌعمل على إٌجاد التوازن بٌنهم كؤفراد  ق عنده بٌنفر

هذه هً المبادئ التً تحكم فهم السباعً لئلسبلم، . "3وجماعات ٌعٌشون فً الوطن الواحد

من هنا فإّن تطبٌق الشرٌعة بهذا المعنى هو تطبٌق المصلحة االجتماعٌة. وقد مّكن ذلك 

ٌدٌولوجٌاً باإلسبلم. فإذا ما قّشرنا هذا أشعبوي نقً مصبوغ السباعً من إنتاج خطاب 

ٌّة التً ٌعّبر عنها  الخطاب من طبلبه األٌدٌولوجً اإلسبلمً فإّن ما ٌبقى منه هو الشعبو

 .4السباعً تحت اسم اشتراكٌة اإلسبلم

ٌّةإذا كان الخطاب اإلخوانً ٌقوم على  -10  تطبٌق الشرٌعة بمحدداتها األساسٌة فً الفقه نظر

ٌّةالسٌاسً السنً الكبلسٌكً، فإن الخطاب الجهادي ٌقوم على  ٌّةال نظر هلل وٌتحدد  حاكم

ٌّةالتناقض األساسً بٌن النظرٌتٌن، فً أّن ال وكٌبلً عن  اإلخوانٌة تتصور اإلمام نظر

ٌّةال نَّ الجماعة مسإوالً أمامها فً حٌن أ الجهادٌة تتصوره نابباً عن هللا أو خلٌفة هللا  نظر

 أمامه وحده. وٌتٌح ذلك التحدث عن قطٌعة "بالمعنى اإلبستمولوجً " ما بٌن مسإوالً 
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ٌّةالنظرٌتٌن. إذ ال تستند  ٌّةال نظر ٌّة المعقلنة المضمرة للخطاب  حاكم على الترسٌمة السن

رشٌد رضا، بقدر ما تعٌد فً بنٌتها العمٌقة إنتاج  –اإلخوانً وترسٌمة محمد عبده 

ٌّة  ٌّة لئلمامة. ولعّل هذه المرجعٌة الشٌعٌة المضمرة تفّسر إلى المنظورات الثٌوقراط الشٌع

ٌّةحد بعٌد سرعة تكٌؾ  ٌّةوالٌة الفقٌه فً الفقه الشٌعً مع  نظر ٌّةال نظر . وٌشكل ذلك حاكم

ٌّع السٌاسً المعاصر ب ٌّةاألساس النظري لتؤثر التش المودودي من هنا، ومن جانب  حاكم

ٌّةآخر، تبدو  ٌّةال نظر ٌّة إنتاجها،  فً حاكم بنٌتها العمٌقة، وكما أعادت التٌارات الجهادٌة السن

ٌّع لل ؤّنهاوك ٌّةعملٌة تش ٌّة فً اإلمامة التً قام علٌها منظور الخطاب للدولة  نظر السن

ٌّة  .اإلسبلم

 

ٌّةهناك تناقض ما بٌن  ٌّةتطبٌق الشرٌعة و نظر ٌّةال نظر وهو تناقض بنٌوي ٌقوم على  حاكم

ٌّةسع هو التناقض ما بٌن الوفً إطار أالقطٌعة وٌندرج  ة لئلمامة بمرجعٌتها الفقهٌة المدنٌّ  نظر

ٌّةوال "الخبلفة البشرٌة"السّنٌة  الخبلفة "الثٌوقراطٌة لها التً تلتقً مع المرجعٌة الشٌعٌة  نظر

ٌّة ٌٌّع المودودي لل "اإلله ٌّةوهذا ما عنٌناه بتش ٌّة  نظر  ٌة فً اإلمامة.اإلخوانالسن

ٌّةً لتمٌٌز الدولة اإلخوانألسس التً ٌنطلق منها نظام الخطاب تلك هً ا عن الدولة  اإلسبلم

ٌن ٌة. وفً ضوء هذه األسس التً حرص الباحث كثٌراً على تقدٌمها بشكٍل وصفً. ٌمكن الدِّ

ٌنً ال ٌفصل بٌن اإلخوانالقول إّن الخطاب  والدنٌا "مفهوم الدولة العلمانٌة" كما أّنه ال ٌوحد  الدِّ

ٌننهما "مفهوم الدولة بٌ ٌنٌة" بل ٌوفق ما بن مصالح الدِّ ٌّةوالدنٌا "مفهوم الدولة  الدِّ " اإلسبلم

ٌّةانطبلقاً من مسلّمة   .تقوم على أّن اإلسبلم دٌن ودنٌا فً آٍن واحد نظر
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ةال8  ما بعد الثانًالمبحث  ٌّ  ووالٌة الفقٌه نظرة نحو إعادة التأسٌس حاكم

لمبحث الثانً دراسة أراء ووجهات نظر الباحثٌن فً الفكر اإلسبلمً ووجهة نظرهم ٌتضّمن ا 

ٌّة و والٌة الفقٌه، وماهً أهم االنتقادات التً وّجهت لهذه النظرٌتٌن  ًّ الحاكم مع تجاه نظرٌت

ٌّة الفكرٌة التً انطلق منها كل من سٌد قطب والخمٌنً العلم أّنهم  ٌنتمون إلى نفس المرجع

ٌّةألول8 نقد المطلب ا  ةال نظر ٌّ  وردود االفعال من قبل المفكرٌن علٌها حاكم

ٌّةالتنطلق منظومة األفكار المنتجة لمفهوم " ٌّة حاكم مؽاٌرة  ،" من بنٌة معرفٌة تارٌخٌةاإلله

 األّنه ،والدولة المعاصرة بشكل خاص ،تكفر "الدولة" بشكل عام أّنها ،لواقع شدٌد االختبلؾ

وتجعل نفسها  ،أال وهً التشرٌع ،وتشاركه فً إحدى صفاته ،تهوحاكمٌّ  تعتدي على سلطان هللا

 نداً لسلطانه.

فٌبنً خطاباً  قُطب"الجاهلً" أما سٌد بـٌكتفً المودودي بتكفٌر "الدولة" وٌصؾ المجتمع 

عندما تطٌع الدولة وتخضع لها تكتسب  األّنه ،األّمةٌتخطى تكفٌر الدولة والمجتمع إلى تكفٌر 

ٌّة –ك" وتعود بذلك وثنٌة صفة "الشر ٌّةالبمزج مفهومً  قُطب. ٌقوم سٌد جاهل  و حاكم

ٌّة" ٌّةال" لٌإدٌا دوراً جدٌداً ٌدفع نحو تؤسٌس مجتمع الدعوة من جدٌد. فالجاهل  ،تكفّر الدولة حاكم

ٌّةو متها وتنفً إسبلمها  األّمةتكّفر المجتمع و الجاهل  ،تطٌع الدولة وتخضع لها من جهة األّنهبرَّ

 أصبحت تفتقد المعنى الحقٌقً للشهادتٌن من جهة أخرى. األّنهو

وٌدعو إلى تؤسٌس قٌامة جدٌدة له  ،"نعً" المجتمع المسلم الذي ٌفقد وجودهبـ قُطبإذن ٌقوم سٌد 

. ال مفر إذن )ص(تتحقق على أٌدي طلٌعة مختارة شبٌهة بالصحابة الذٌن رافقوا النبً محمد

للمحافظة على  ،األّمةالدولة و "الهجرة" من المجتمع و"تكفٌر"  أمام المسلم من "الخروج" على

 وتؤسٌس المجتمع وإطبلق الدعوة من جدٌد. األّمةعلى أمل إعادة إنتاج  ،إسبلمه

ٌّةالٌتحول مفهوم " ٌّة حاكم ٌّةإلى  قُطب" على ٌدي سٌد اإلله تقوم بشحن مصطلحات  أٌدٌولوج

متراّصة  ،وفق منظومة من المفاهٌم ،ٌفها من جدٌدمعٌدة ترتٌبها وتصن ،قدٌمة بدالالت حدٌثة

قادرة بحد ذاتها على إنتاج مفاهٌم جدٌدة مستقاة من مصطلحات قدٌمة.  ،فً تسلسل محكم

عندها  ،بمقتضاها تتحول "دار اإلسبلم" إلى "دار حرب" ،والمجتمع األّمةفالقضٌة تبدأ بتكفٌر 

 مجتمعات القابمة الٌوم "مسلمة". لٌبدأ مشهد جدٌد ٌرفض اعتبار ال ،ٌموت التارٌخ

تحوالً خطٌراً عند سٌد  ،فً ظبلل القرآنلكتاب لقد مثَّل كتاب معالم الطرٌق والطبعة األخٌرة 

موضوعات الخبلؾ  الذي كان ٌرى أنّ  ،البّناٌتناقض مع رسالة المإسس والمرشد حسن  ،قُطب

ٌّةالا خطاب فً حٌن ٌدفع به ،بٌن المسلمٌن تقع فً دابرة الخطؤ والصواب إلى دابرة الكفر  حاكم

ٌّةأو  ،واإلٌمان  و اإلسبلم. الجاهل

ٌّةالٌتبنى القرضاوي مفهوم  ٌّة حاكم بعد أن ٌنزع منها أخطر مدلوالتها التً حملّها إٌاها  اإلله

ٌُشحن به. ٌقول القرضاوي فً مذكراته فً محاولة  قُطبالمودودي و وهو بعدها التكفٌري الذي 

ٌّةالهذا المفهوم: "إّن فكرة  للتخفٌؾ من حّدة أساء فهمها كثٌرون وأدخلوا فً مفهومها ما لم  حاكم

ٌّةالأصحابها. ف هٌر ٌّةالهً  قُطبالمقصودة عند المودودي و حاكم وهً  ،بالمعنى التشرٌعً حاكم

ٌُحّل لهم  ،بمعنى أّن هللا هو المشّرع لخلقه ،بل هً فكرة إسبلمٌة أصٌلة ،لٌست من اختراعهما
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إنما هً تمنع أن ٌكون لهم  ،ال تنفً أن ٌكون للبشر قدر من التشرٌع أّنهام علٌهم...إال وٌحرّ 

ٌنمثل التشرٌع  ،استقبلل بالتشرٌع ؼٌر مؤذون ً المحض. أّما التشرٌع فً ما ال نّص فٌه أو الدِّ

 "1فً المصالح المرسلة فهذا حق للمسلمٌن

ٌُحاول أن ٌنقذ فكرة  ٌّةالمن الواضح أّن القرضاوي  من أخطر المدلوالت التً حّملها إٌاها  حاكم

فً  ،وبنصوص واضحة ال تقبل التؤوٌل ،فقد ُوظفت هذه الفكرة عند هإالء ،قُطبالمودودي و

 ،سٌاق منظومة فكرٌة متكاملة تعتمد التكفٌر منهجاً وتفتح باب "الجهاد" فً الداخل اإلسبلمً

ٌّةالحٌن ُتنعى فكرة "وتقّسم العالم إلى "دار حرب" و"دار اإلٌمان". و ٌّة حاكم " وُتنتزع من اإلله

وتصبح فكرة إٌمانٌة تدعو إلى  ،تفقد شحنة التعببة التً أرادها لها واضعوها ومنّظروها ،سٌاقها

 وتفقد طاقتها الحركٌة على أرض الواقع. ،االحتكام إلى هللا فً كل أمر من األمور

زهر الشٌخ محمد عبد اللطٌؾ السبكً فً وقد جاءت ردود أٌضاً من ربٌس لجنة الفتوى باأل

كتاب معالم فً  ،ٌعتبر فٌه الشٌخ السبكً ،الكتاب الذي رفعه إلى شٌخ األزهر حسن مؤمون

فهو ٌنكر وجود أمة إسبلمٌة منذ قرون طوٌلة وهذا ٌعنً أّن عهود  ،الطرٌق مسرفاً فً التشاإم

 ،لٌهدٌهم قُطبحتى ٌجًء سٌد  ةجاهلٌّ اإلسبلم الزاهرة وأعبلمه وأبمته الكبار كانوا فً 

ٌّةالوٌتساءل: ما معنى  ٌنهلل وحده؟ هل ٌسٌر  حاكم عاً على قدمٌه بٌن الناس لٌمتنع الناس جمٌ الدِّ

ل هللا فً الحكم هو شخصه هذا المإلؾ الداعً الذي ٌنكر وجود عن والٌة الحّكام؟ أو ٌكون ممثّ 

الدنٌا؟ وٌضٌؾ معتبراً أّن اإلسبلم نفسه  امالحّكام وٌضع المعالم فً الطرٌق للخروج على حكّ 

واإلسبلم  ،ام المسلمٌن وٌفرض لهم حق الطاعة علٌنا كما ٌفرض علٌهم العدل فٌناٌعترؾ بالحكّ 

ام معصومٌن عن الخطؤ بل افترض لهم أخطاء تبدر من بعضهم وناشدهم أن ال ٌعتبر الحكّ 

ور فً األمر مع أهل الرأي من هم بالرجوع إلى هللا وسّنة الرسول بالتشاءحوا أخطاٌصحّ 

ٌّةالمسلمٌن. وٌعتبر أّنه من المقررات  أّن هللا ٌزع بالسلطان ما ال ٌزع بالقرآن. وٌذهب  اإلسبلم

ٌّةالشٌخ السبكً إلى حد اعتبار مإلؾ الكتاب قد شطح بعٌداً فزعم لنفسه الهٌمنة العلٌا  فً  اإلله

م القابمة من دون استثناء وطرد الحكام ثّم التشرٌع حٌث ٌقترح أوالً هدم النظ ،تنظٌم الحٌاة الدنٌا

من جدٌد لهذا المجتمع الجدٌد... وٌخلص إلى اعتبار الكتاب ٌخلط بٌن الحق والباطل لٌمّوه على 

 . 2الناس

إذ وجد فٌها جٌل من الشباب نقطة انطبلق  ،أخذت مقوالته أبعاداً جذرٌة قُطببعد إعدام سٌد 

فكل المجتمعات جاهلة  ،وقد راح هإالء ٌكفرون كل من حولهم ،لألٌدٌولوجٌا التكفٌر الشام

لٌست  األّنهفبل انتخابات وال برلمان وال دٌمقراطٌة  ،وكافرة " ومن لم ٌكفّر الكافر فهو كافر"

من القرآن. وتحت شعار تحطٌم المجتمع الجاهلً راحت هذه الحركات تتحول إلى العنؾ 

 المؽلّؾ بشعار "الجهاد".

معتمدٌن الطرٌقة  ،من المنبت نفسه ،بطروحات إضافٌة استقاها تبلمٌذه قُطبوالت اختلطت مق

المنهجٌة ذاتها فً التؤوٌل والعلٌل. وكما استدعت هذه المقوالت ردوداً من داخل المإسسة 

                                                           
1
(، 1986، 11-18ٌوسؾ القرضاوي، "مبلحظات وتعقٌبات على آراء الشهٌد سٌد ُقطب"، )القاهرة: جرٌدة الشعب المصرٌة،  -

 .7ص
2
 .93ق، صعماد عبد الؽنً، حاكمٌة هللا وسلطان الفقٌه، مرجع ساب -
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قبلم الحّرة والمستقلة والتً كذلك تصّدت لها العدٌد من األ ،والتٌار الذي ٌنتمً إلٌه هو نفسه

 واقع إسبلمٌة معتدلة أو إصبلحٌة.تنطلق من م

ٌّةالفكرة  أنّ "فالدكتور أحمد كمال أبو المجد ٌعتبر:  وما رّتبوه علٌها من نزع سلطة  حاكم

تنبع من جهل ال حدود له بمصالح  ،التشرٌع عن الجماعة....ومؽاالتهم فً ذلك مؽاالة سقٌمة

وجرت بها  قُطبودودي و تابعه فٌها العباد ومقاصد الشرٌعة. والفكرة التً قام بها العبّلمة الم

آالؾ األلسنة من الشباب واألقبلم هً كلمة حق أفضت إلى ضرر عظٌم وحّرفت عن موضعها 

 "1وسّخرت لؽٌر ما قٌلت له

  ،ما الكاتب اإلسبلمً فهمً هوٌدي فٌرد على هذه المقوالت قاببلً: "إّن الحكم هلل هذا صحٌحأ

لكن المشكلة الحقٌقٌة  ،مر. إّن حق هللا مكفول وال جدال فٌهبالناس وللناس فً حقٌقة األ لكّنهو

ورها دوتثبٌت  الّسلطةوهو ضمان مشاركة الجماهٌر ب ،والُمهدد بالجور والظلم هو حقوق الناس

ٌّةفً تقرٌر مصابرها. إّن تعبٌر  كما اّنه ال ٌتصدى لجوهر مشكلة  ،هللا ال ٌضٌؾ جدٌداً  حاكم

اب الضرر من جّرابه مفتوح على مصرعٌه. إذ ما أسهل أن ٌتدثر بل إّن ب ،الحكم. لً هذا فقط

وما أسهل أن ٌلؽً دور الجماهٌر بدعوى أن  ،به الحاكم لٌعلن علٌنا أنه ٌباشر سلطانه باسم هللا

 "2الحكم هو هلل والحاكم هو هللا

ٌّةكذلك تجنبت الحركة   مإسس حركة ،فً تونس من خبلل كتابات المفّكر اإلسبلمً اإلسبلم

ومال  ،دعوات المفاصلة واالنقطاع عما ٌسّمى المجتمع الجاهلً ،النهضة الشٌخ راشد الؽنوشً

وذلك من خبلل تطّور  ،الشٌخ الؽنوشً إلى قبول الخٌار الدٌمقراطً والتعدد واالختبلؾ

وهو الذي نشؤ متؤثراً  ،مشروعه الفكري الذي توّصل إلى أن ٌقدم قراءة نقدٌة ومراجعة هامة

ومتسلّحاً أٌضاً بمعرفة وافٌة بتارٌخ الدٌمقراطٌة فً  ،قُطبوالمودودي و ،البّناحسن بؤدبٌات 

ٌّةمعتبراً أّنه فً إطار النظام الدٌمقراطً" ٌمكن أن تتم عملٌة تفعٌل القٌم  ،الؽرب التً  السٌاس

ٌُم ،جاء بها اإلسبلم كن كالشورى والبٌعة واإلجماع واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر... إذ 

أن تعمل فً مناخات ثقافٌة وعلى أرضٌات فكرٌة  ،باعتبارها إرثاً إنسانٌاً  ،لآللٌات الدٌمقراطٌة 

 ".3مختلفة

وهو ٌنتقد بعض اإلسبلمٌٌن الذٌن فً ممارساتهم ٌخلقون إشكالٌة مع الدٌمقراطٌة بالرؼم من 

ٌّةالف" ،معاناتهم جور االستبداد ٌّةو ،للشعب حاكم عب". والدٌمقراطٌة عنده هللا تمر عبر الش حاكم

ٌّة قّدمها العصر لتطبٌق مفهوم الشورى ،كؤسلوب هً أحسن أداة بل أفضل هد
4 . 

 ،إاّل أّنه ٌحصره فً الجانب الفلسفً ولٌس السٌاسً ،وهو إذ ٌسجل تحفظاً على الدٌمقراطٌة

ة وحرٌة الصحافة معتبراً أّن موطن الداء لٌس االنتخابات أو البرلمان أو فكرة األؼلبٌة أو التعددٌّ 

ٌّةبقدر ما هو كامن فً فلسفات الؽرب  ،الّسلطةوتداول   ،. وهً عنده شكل ومضمونالسٌاس

ٌُمارسها باالنتخاب  الّسلطةوأّنه مصدر  ،"فمن حٌث الشكل هً إقرار بمبدأ سٌادة الشعب

والحكم  ،وحق المعارضة لؤلقلٌة ،وحرٌة التنظٌم السٌاسً والنقابً ،وفصل السلطات ،والمساواة

                                                           
1
 .55(، ص1985أحمد كمال أبو المجد، حوار ال مواجهة، )القاهرة: مكتبة الشروق،  -

2
 .141(، ص1981فهمً هوٌدي، القرآن والسلطان، )القاهرة: مكتبة الشروق،  -

3
ٌّة، )بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة،  -  .98(، ص1993راشد الؽنوشً، الحرٌات العامة فً الدولة اإلسبلم

4
ٌّة ومسؤلة التؽٌٌر، )لندن: المركز المؽاربً للبحوث والترجمة،  -  .21(، ص2111راشد الؽنوشً، الحركة اإلسبلم
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وحّقه فً المشاركة  ،وكرامته ،لؤلؼلبٌة. ومن حٌث المضمون هً اعتراؾ بذاتٌة اإلنسان

ٌّة لها أن ٌصبح المحكومون حاكمٌن لٌحققوا ألنفسهم  إدارة شإونه العامة. والمثل العلٌاو السٌاس

 ".1هداؾ وؼاٌاتأما ٌتوقون إلٌه من 

فً مشروعه اإلسبلمً بدأ فً المكان نفسه الذي فت هنا أّن هذا االنفتاح الفكري والتطّور والبّل 

وهذه المبلحظة تنطبق أٌضاً  ،وهو السجن ،ولد فٌه مفهوم المجتمع الجاهلً والخطاب التكفٌري

ٌّةوالحركة  ،على مشروع المفكر حسن الترابً  فً السودان. اإلسبلم

ٌرفض  ،لمؽربمإسس ومرشد "حركة العدل واإلحسان" فً ا ،بدوره الشٌخ عبد السبلم ٌاسٌن

 ،وتحّدد جماعته ثبلث خصابص لحركتها: األولى هً العمل من داخل النظام ،منطق التكفٌر

ٌّةوالثالثة هً الرؼبة فً المشاركة  ،ال تإمن بالعنؾ أّنهاوالثانٌة  . لذلك فهً تقدمت أكثر السٌاس

 ،ً"قُطبتفكٌر "الوقد قام ٌاسٌن بمراجعة هاّمة انتقد فٌها ال ،من مرة بطلب ترخٌص من السلطات

معتبراً على لسان حركته أّن  ،وخلص إلى أّن الدٌمقراطٌة والمشاركة فً البرلمان لٌس كفراً 

ٌّةإدماج الحركة  فً النسق السٌاسً العام هو ضمانة لمحاصرة تٌار التكفٌر والعنؾ.  اإلسبلم

 ،لعدل واإلحسان"وهذا ما ُتعبِّر عنه مواقؾ "حركة ا ،وٌتمٌز مشروعه بؤّنه آخذ  فً التطور

 ".2وبالتالً فاألدبٌات األولى ال تعّبر عن كامل فكرها الحالً

والتطور الهام أّنه ال ٌعتبر الدٌمقراطٌة كفراً وهو القابل: "هناك من ٌقول الدٌمقراطٌة ؼنٌمة 

ٌّةوهً أخت الشورى  ،هً المخرج ال ؼٌره ،ومكسب لئلنسان وردٌفتها وجنسها....  اإلسبلم

كفر أو هً أخت الكفر... لٌست الدٌمقراطٌة نقٌض الكفر إنما  ؤّنهاٌٌن من ٌصّرح بومن اإلسبلم

هً نقٌض االستبداد. نقٌض الكفر اإلٌمان. فإّن وقؾ علمنا عند محاولة معادلة دٌمقراطٌة= 

ٌُصبح مع كل مستبد ٌقول أنا مسلم ،كفر  ،فٌكون بجانبها إٌمان= استبداد. وهذه مقابلة تإدي أن 

 ".3ٌقول أنا دٌمقراطً ضد كل حرّ 

فقد قام بتقدٌم خطاب  ،صاحب التجربة الؽنٌة فً السودان ،أما المفكر اإلسبلمً حسن الترابً

وهو مارس نقداً قوٌاً  ،جدٌد تجاه المجتمع ٌتسم باالنفتاح واالندماج وتفعٌل العمل الشعبً

عاظم الهاجس األمنً حٌث ٌقول: "منذ أن شاع مفهوم المجتمع الجاهلً وت ،ً"قُطبللخطاب "ال

ٌّةفً الحركات  ؼدت عندهم كل خطة للتوجه الشعبً العلنً خطة عقٌمة محدودة. لكن  ،اإلسبلم

ٌّةتجربة الحركة  ٌّدت ظّن الخٌر بالشعب والثقة بسبلمة فطرته وبّددت  اإلسبلم فً السودان أ

 ".4أوهام الحذر من الجماهٌر

ٌّد الممارسة الدٌمقراطٌةوقد خلص الترابً فً تجربته الؽنٌة التً كان  مفضبلً  ،فً بداٌتها ٌق

إلى أن أصبح أكثر تمسكاً بالمعاٌٌر الدستورٌة والدٌمقراطٌة  ،الشورى التً هً نظام اإلسبلم

مإكداً على ضرورة وجود دستور مكتوب  ،بعد إعطابها مسّوؼات إسبلمٌة وعقلٌة وتارٌخٌة

                                                           
1
 .77راشد الؽنوشً، الحرٌات العامة، مرجع سابق، ص -

2
 .9عبد السبلم ٌاسٌن، المنهاج النبوي، )الدار البٌضاء: المركز الثقافً العربً، دت(، ص -

3
 .59-57(، ص1994حوار مع الفضبلء الدٌمقراطٌٌن. )الدار البٌضاء: المركز الثقافً العربً،  عبد السبلم ٌاسٌن، -

4
ٌّة فً السودان، )الهور باكستان: الشركة العربٌة العالمٌة، ط -  .139(، ص1411، 2حسن الترابً، الحركة اإلسبلم
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اإلخبلل به وال ٌسمح بالمساس بمإسسات ٌسمو على ما عداه من قوانٌن ال ٌستطٌع أي حاكم 

 .1بما ٌإدي إلى إرساء الدٌمقراطٌة والرقابة الشعبٌة ،ومنها البرلمان ،الدولة

كذلك ٌفعل المفّكر اإلسبلمً المستشار طارق البشري فً قراءته الؽنٌة للفكر السٌاسً اإلسبلمً 

ات وٌتوقؾ عند أطروحة حٌث ٌستعرض التطور الفكري لمختلؾ التٌار ،فً التارٌخ المعاصر

ٌّةالحول  قُطبسٌد  ٌنطلق من مقولة صحٌحة  ال  قُطبمعتبراً أن  ،بعد أن ٌحلّلها وٌفّككها ،حاكم

ٌبنً وٌستخلص منها بشكل خاطا فٌه الكثٌر  لكّنه ،وهً أن الحكم هلل وحده ،ٌنكرها أي مسلم

ة لجهة اعتباره أي قانون أو تشرٌع إنما ٌتضمن ،من المؽاالة واعتباره  .معنى الشرك خاصَّ

ٌّةالمجتمعات الحالٌة  وٌعلّق: "ال صعوبة فً بٌان  ،مما ٌستوجب دعوتها العتناق العقٌدة جاهل

وجوه المؽاالة فً هذا الفكر الذي ٌحصر المسلمٌن فً نطاق "طلٌعة" محدودة وٌحسر هذا 

ٌنالمطلوب إنشاء  األّمةالوصؾ عن جمهور  تشار البشري فً فٌها إنشاًء". وٌخلص المس الدِّ

إلى القول:  ،البّناالمسلمٌن حسن  اإلخوانبعد مقارنته بفكر مإسس حركة  ،مناقشة لهذا الفكر

ٌزرع أرضاً وٌنثر  البّنافكر  ،فكر مجانبة ومفاصلة وفكر امتناع عن اآلخرٌن قُطب"فكر سٌد 

قبلعاً ممتنعة ٌحفر خندقاً وٌبنً  قُطبوفكر  ،حباً وٌسقً شجراً وٌنتشر مع الهواء والشمس

 ".2والفرق بٌنهما هو الفرق بٌن السلم والحرب ،عالٌة األسوار

وٌنتقد المفكر اإلسبلمً الدكتور محمد عمارة فً متابعته وتحلٌله لفكر المودودي منهجٌة اجتزاء 

مإكداً أنه كتب ما كتب من وطؤة التحدي الذي كان ٌواجه  ،النصوص وعزلها من حٌثٌاتها

د. وٌدعو عمارة إلى فهم فكر المودودي على ضوء الواقع الذي صدر فٌه ومن المسلمٌن فً الهن

وهو ما لم ٌحصل إذ انتزعت نصوصه من سٌاقها وأسقطت على واقع إسبلمً آخر ال  ،أجله

ٌّةالٌناسبها. وٌإكد أّن المودودي هو أول من تحدث عن " ٌّة حاكم لم ٌنِؾ وجود  لكّنه" واإلله

ٌّة" ٌّات وروح الشرٌعة العامبشرٌة" محكومة ب حاكم كل
وٌقٌم مقارنة نقدٌة بٌن ما قّدمه  ،3

ٌّةفٌقول: "إّن األول حكم بالكفر و قُطبالمودودي وبٌن ما بنى علٌه سٌد  على المجتمع  الجاهل

ٌّةفلقد حكم ب ،قُطب؛ أّما سٌد األّمةوقطع على  ،ولم ٌحكم بهما صراحةً   األّمةوالكفر على  الجاهل

وٌنتقد إهمال  ،وٌصؾ عمارة هذا الفكر بؤّنه "تٌار الفصام الكامل مع الواقع" والمجتمع جمٌعاً".

ٌّةوعدم تخصٌصه أي هامش لل قُطب " والتً هً المجال األوسع فً مساحة  ،البشرٌة حاكم

لتناهً النصوص وعدم تناهً الحادثات ولوقوؾ الشرٌعة عند الكلٌات وترك  ،الشرٌعة

ٌّر الزمان والمكان.."الجزبٌات والتفاصٌل لبلجتهاد وف ٌّر المصالح ٌتؽ ق تؽ
4. 

ه لمفهوم  ٌّةالإنَّ النقد الذي وجِّ ٌّة للفظ  حاكم ٌّة القرآن ٌترّكز عند أؼلب المفكرٌن على نفً المرجع

ٌّة خارجة عن دابرة االشتقاق اللؽوي الصحٌح المستحدث، وعلى اعتبار الداللة اللؽو
5. 

ٌّةاللقد أثارت أطروحة  وتركت آثاراً بالؽة الخطورة فً الحركة  ،لنقاشاتسٌبلً من ا حاكم

ٌّة ًة عندما تحولت إلى خطاب أٌدٌولوجً وتعبوي مع سٌد  ،المعاصرة اإلسبلم . إاّل أّن قُطبخاصَّ

                                                           
1
 .141المرجع السابق، ص -

2
ٌّة رإٌة طارق البشري، "المبلمح العامة للفكر السٌا - سً اإلسبلمً فً العالم المعاصر"، دراسة ضمن كتاب الحركة اإلسبلم
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3
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4
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5
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دفع بالعدٌد من روافد هذه الحركة إلى  ،فضبلً عن النضج والتبلور الفكري ،الصدام مع الواقع

ٌّة بعضها ال ٌزال خجوالً متردداً التخفٌؾ من هذه الطروحات من خبلل مرا وبعضها  ،جعات نقد

 اآلخر كان جذرٌاً وجدٌاً وموضوعٌاً.

ٌنب الثان8ً والٌة الفقٌه عند المفكرٌن الشٌعة "محمد مهدي شمس المطل ، محمد حسٌن الدِّ

 فضل هللا، محمد باقر الصدر"

ٌنٌرى العبّلمة "شمس  ٌّة فً العصر " أّن المبانً الفقهٌة المعروفة عند فق الدِّ هاء الشٌعة اإلمام

ٌّة تكوٌن الدولة، ونصب الحكومة  ٌّةالحاضر، لمشروع ، فً عصر ؼٌبة اإلمام المعصوم اإلسبلم

 )ع( هً ثبلثة:

 والٌة الفقٌه، بدعوى ثبوتها بالدلٌل اللفظً -1

والٌة الفقٌه، بدعوى ثبوتها بالدلٌل العقلً، بدلٌل وجوب حفظ النظام العام، وكون والٌة  -2

 قٌه هً القدر المتٌقّن من دلٌل وجوب حفظ النظام العام.الف

 1على نفسها" األّمةدلٌل والٌة  -3

ٌنفمن بٌن هذه المبانً الثبلثة، ٌتبّنى "العبّلمة شمس  " المبنى الثالث الذي ٌنصُّ على والٌة الدِّ

ٌّةعلى نفسها، والذي ٌحصر دور الفقٌه بالبعد التشرٌعً. إّن  األّمة مبدأ والٌة الشورى وفق  نظر

ٌّة، ودور الفقٌه فٌها  األّمة على نفسها " ال دور فٌها للفقٌه بمعنى أّنه ٌحكم وأّنه مصدر الشرع

ٌّة، ومصدر  هو دور المستشار والمفتً، إّنه ٌتمتع بموقع تشرٌعً، ولٌس مصدراً للشرع

ٌّة القوانٌن فً دابرة التنظٌم هو لؤل ٌّة بالنسبة للسلطة وبالنسبة إلى شرع ّمة التً تمارس الشرع

والتشرٌع خارج الحقل الذي تحكمه أحكام الشرٌعة بواسطة وكبلبها وممثلٌها، وأّما فً  الّسلطة

الحقل الذي تشؽله أحكام الشرٌعة، والذي ٌحتاج إلى تشرٌع فقهً إسبلمً، فهذا من شؤن مجامع 

ٌّتنا لهم دور تشرٌعً وتقنٌن، ولٌس لهم دور سل طوي، ولٌسوا مصدراً الفقهاء، فالفقهاء فً نظر

 .2للسلطة"

ٌّةفً  ٌن"العبّلمة شمس  نظر ٌّة، الّسلطة" فً الدِّ ، ال محّل للفقٌه. إن فٌما ٌتعلق بمصدر المشروع

، إّنما دوره تشرٌعً بحت، ومحصور فً مجال أحكام الشرٌعة الّسلطةأو فً ما ٌرتبط بممارسة 

تبطة بالشؤنٌن التنظٌمً واإلداري، فهذا ومجاالتها، وٌجب أن ال ٌتعّدى إلى منطقة الفراغ المر

وٌندرج فً حقل والٌتها، وفق رإٌة األصل األولً، ولهذا، "فالعبّلمة  األّمةمن اختصاص 

ٌنشمس  ٌّة" ٌتناقض فً رإٌته الالدِّ ٌّةمع  نظر والٌة الفقٌه العاّمة، وهو ال ٌوفر النقد لها  نظر

ٌّة ٌّة التً ٌ فً مطارح عّدة، وكلّما سنحت له الفرصة الفكر ستدل بها لذلك، ورافضاً أدلتها النقل

ٌنشمس "العبّلمة على مشروعٌتها، بل إّن  ٌّاته حتى فً الحقل  "الدِّ ٌبلحق الفقٌه فً صبلح

الِحسبً المحض؛ حٌث ٌرى " أّن والٌة الفقٌه وسلطته المحصورة فً األمور الِحسبٌة، أي 

لوالٌة على الممتنع، هً ثابتة للفقٌه العادل الوالٌة على األوقاؾ واألٌتام وأموال الؽابب وا

ٌّةبصرؾ النظر عن وجود الدولة  او عدمها، أّما فً حال وجود الدولة، فإّن ثبوت جمٌع  اإلسبلم

                                                           
1
ٌن، نظام الحكم واإلدارة فً اإلسبلم، مرجع سابق، ص -   .448-447محمد مهدي شمس الدِّ
2
ٌن، فً حوار حول الفقٌه والدولة، من مبلحق كتاب الفقٌه والدولة، فإاد ابراهٌم، مرجع سابق، ص محمد مهدي -   .434شمس الدِّ
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هذه الصبلحٌات ٌصبح محل نظر وتؤّمل، إذ قد تتوالها الدولة بصورة أفضل. فاإلرادة الشعبٌة 

ة والمصالح العاّمة للمجتمع الّسلطةن الُممّثلة بالدولة تشمل كل ما له عبلقة بشؤ العامَّ
1." 

ٌنبإٌجاز وتكثٌؾ، لدى العبّلمة شمس  الّسلطةبناًء على ما سبق، ربما بات ُممكناً رسم ُبنٌة  ، الدِّ

والدولة والفقٌه، ٌتشّكل وفق تفاوت واسع بٌن  األّمةفهذا الثالوث المفهومً، الذي ٌقوم على 

ٌّة ع ٌّة، أبعاده، وعلى أساس تراتب ٌّة شاسعة لٌست متجاورة، فضبلً عن كونها لٌست أفق مود

ٌّة المطلقة، " فالّسلطةهً قاعدة ممارسة  األّمةف ٌّتها، ولها األولو وهً  األّمة، ومصدر مشروع

تؤتً فً القّمة فً أولوٌات المشروع اإلسبلمً، ووحدتها لٌست من سلك التكلٌؾ الشرعً 

ٌّة السلوكً، وإّنما تتصل بصلب المعتقد الذي ٌتمّتع باإلطبلق
2." 

ٌّة، والحاجة إلٌها تنبع من  أّنهاهً المقّدس، والدولة لٌس فٌها شًء مقّدس،  األّمةإذن  أداة وظٌف

والتً ٌؤتً على رأسها حفظ النظام العام، بٌنما ٌقؾ الفقٌه فً الرتبة الثالثة  األّمةضرورات 

ٌّة إلنتاج            وممارستها.  الّسلطةخارج الحلقة الفعل

ٌنلعّل محمد مهدي شمس  كان أقرب إلى اإلفصاح عن موقؾ نقدي من "والٌة الفقٌه"  الدِّ

انطبلقاً من العلم بهذه القاعدة: األصل األولً. فهو إذ ٌقرر أّن مقتضى المبدأ هذا هو ال 

ٌّة تسلّط أحد على أحد. وإذ ٌعترؾ بوجود أدلة على وجوب قٌام سلّطة لحفظ النظام،  مشروع

ٌقتضً  الّسلطةٌجد سبٌبلً إلى الخروج من هذا التعارض بالقول إّن الوفاء بالحاجة إلى تلك 

إحكام تقٌٌدها بمقتضى ذلك األصل األولً حتى ال تخرج عنه. وهذا هو ما ٌدفعه إلى اعتبار 

من مناطق "الفراغ التشرٌعً". لذلك "فمنطقة الفراغ التشرٌعً هنا محكومة  الّسلطةالدولة أو 

ألصل األولً، والبّد من االقتصار فً الخروج عنه فٌها على القدر المتٌقن مما ٌحتاجه با

ٌّاً. أّما فً ما عدا ذلك،  "التٌقّن "المجتمع". وهذا إّنما ٌكون فً حال التؤكد  من الحاجة إلٌه مجتمع

ٌّة من عدم المشرو ٌّة" فإّن كل ما ٌشك فً الحاجة إلٌه فهو محكوم  بمقتضى األصول األول ع
3  "

ٌّة  ٌّة تسلّط أحد على أحد. وهو تسوٌػ لمشروع تسوٌػ مشروط بعدم  لكّنهو الّسلطةعدم مشروع

مع األصل األولً الذي هو عدم جواز والٌة أحد على أحد. ولكن، كٌؾ ال  الّسلطةتعارض 

 .الّسلطةمع األصل األولً الذي هو عدم جواز  الّسلطةتتعارض 

على قواعد تنزع الطابع التسلطً  الّسلطةفرؼة هو تؤسٌس تلك إّن الخروج من هذه الحلقة الم

عنها، وتجعلها أقرب إلى الناس وأقرب إلى التعبٌر عن حاجاتهم لفك تعارضها مع ذلك األصل 

ٌّة  الّسلطةاألولً؛  ذلك أّنه "كلّما كانت  ٌّةالحكوم ٌّة وؼٌرها أقرب إلى  السٌاس ٌّة واإلدار والتنظٌم

ٌّة ممارسة اإلنسان لسلطت ه على نفسه كانت أقرب إلى األصل األولً، وكانت متٌقنة المشروع

".  وإّن ذلك ال ٌتؤتى لها إاّل بالدٌمقراطٌة، أو 4من حٌث دخوله فً دلٌل تقٌٌد األصل األولً

ٌّة، تإمن للناس حق المشاركة  ٌّةبقٌامها على قواعد دٌمقراط ، أي حق ممارستهم للسلطة السٌاس

 ٌة على أنفسهم باصطبلح فقهً.على أنفسهم، أو للوال
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ٌن، "فً رحاب اإلمام جعفر الصادق )ع("، )بٌروت: مجلة الؽدٌر، المجلد الثانً، العدد  -  (، 1991، 18-17محمد مهدي شمس الدِّ

 .271ص
3
ٌن، نظام الحكم واإلدارة فً اإلسبلم، مرجع سابق، صمح -  448مد مهدي شمس الدِّ

4
 .452المرجع السابق، ص -
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وهكذا، ال تحل الدٌمقراطٌة معضلة التعارض الفقهً بٌن قاعدة األصل األولً ومبدأ وجوب 

باسم "والٌة الفقٌه"، من  األّمةحفظ النظام فحسب، بل هً تحل معضلة التسلّط الثٌوقراطً على 

 –ً رامت المإسسة الفقهٌة خبلل الدفاع الفقهً عن صٌؽة تعٌد لؤلمة والٌتها على نفسها الت

ٌّة ٌّةمصادرتها منها باسم ال -الشٌعٌة الحدٌثة السٌاس  تلك. نظر

ٌنوٌقرر العبلمة محمد مهدي شمس  فً عصر  –بوضوح ال مزٌد علٌه"... أّن الشورى  الدِّ

 –ؼٌبة اإلمام المعصوم عند الشٌعة اإلمامٌة، ومنذ وفاة النبً )ص( عند ؼٌرهم من المسلمٌن 

أن تدٌر أمورها العامة عن  األّمةوعلى الحاكم، وملزمة لهما، فٌجب على  األّمةلى واجبة ع

طرٌق الشورى، وٌجب على الحاكم أن ٌحكم عن طرٌق الشورى، وهو ملزم شرعاً باتباع ما 

ٌن". ٌقوم شمس 1تنتهً إلٌه عملٌة الشورى هنا بمحاولة إٌجاد تؤصٌل فقهً من داخل  الدِّ

ٌّةالمنظومة  لموضوعة الدٌمقراطٌة من خبلل الرجوع إلى الشورى وذلك للوقوؾ فً  اإلسبلم

ٌّةوجه  ٌّةوالٌة الفقٌه التً تستند إلى موضوعة اإلمامة فً التؤصٌل لتلك ال نظر  .نظر

ٌنٌعتبر شمس  "صٌؽة والٌة الفقٌه العاّمة عبارة أخرى عن صٌؽة "اإلمامة المعصومة"  الدِّ

الكبلمٌة معاً. بل هً صٌؽة مستقلّة ومختلفة عن صٌؽة ...ؼٌر صحٌح من الناحٌة الفقهٌة و

ٌّة والٌة اإلمام المعصوم وإن كان البعض ٌحاول  "اإلمامة المعصومة".... فبل تثبت لها عموم

ٌّة لٌس لها سند فقهً  أّنهاذلك وٌّدعٌه العتبارات ٌّدعً  فقهٌة، وهً فً حقٌقتها اعتبارات سٌاس

 ".2معتبر

ٌندي شمس ٌعتبر العبّلمة محمد مه ، أّن هذه المرحلة، تطرح على األحزاب والحركات الدِّ

ٌّة أو للدولة  األّمة، سإالٌن كبٌرٌن، سواء كانت الحركات واألحزاب تدعو لدولة اإلسبلم

ٌّة ٌّة، السإال األول ٌتعلّق بصٌؽة الحكم اإلسبلمً فً  اإلسبلم ٌّة أو الوطنٌة أو القوم القطر

ٌّة لحاكم إسبلمً فٌقول" والبّد للشٌعً العصر الحاضر، والسإال الثان ً ٌتعلّق بمصدر الشرع

والسنً من أن ٌجٌبا على السإالٌن معاً، لٌمكن القول بإمكانٌة تطبٌق مشروع سٌاسً إسبلمً 

ٌّة، ومن دون ذلك ٌستحٌل من الناحٌة  فً العصر الحاضر على مستوى تكوٌن دولة إسبلم

ٌّةال ٌّةارى ما تسفر عنه حٌنبٍذ هذه الحركات وضع مشروع من هذا القبٌل، وقص نظر أو  اإلسبلم

ٌّاً ٌحمل اسم اإلسبلم. والجواب على السإالٌن تارًة ٌنبنً على  تلك، سٌكون مشروعاً سلطو

معطى مذهبً خاص ال تجمعه عبلقة مع الرإٌة المذهبٌة األخرى، وتارًة ٌنبنً على معطى 

 "  3فقهً مقبول من سابر المسلمٌن

ٌنالوالشٌخ شمس  ٌّة، ٌعٌد تؤكٌد رفضه العتبار مسؤلة المجتمع السٌاسً، والدولة دِّ ، اإلسبلم

ٌّةوالنظام السٌاسً، والحكومة  ٌّة تعّبدٌة محضة، اإلسبلم ، ومسؤلة الحكم برّمتها، قضاٌا ؼٌب

ٌّة مجتمعٌة وٌعتبرها قضاٌا عقلٌة موضوع
قابلة للنقاش والتحلٌل والنقد وتستمد  أّنها، بمعنى 4

ٌنا من البٌبة مفرداته ٌّة ولٌست معطى مقّدس .الدِّ  ٌة واالجتماعٌة والثقاف

                                                           
1
ٌن، فً االجتماع اإلسبلمً السٌاسً: المجتمع السٌاسً اإلسبلمً، محاولة تؤصٌل فقهً وتارٌخً، )قم: دار  - محمد مهدي شمس الدِّ

 .118-117(، ص1994الثقافة للطباعة والنشر، 
2
ٌن، "المشروع السٌاسً اإلسبلمً وآفاق المستقبل"، )بٌروت: مجلة الؽدٌر، األعدادم - ، حزٌران، 16-14حمد مهدي شمس الدِّ

 .41(، ص1991
3
ٌن، نظام الحكم واإلدارة فً اإلسبلم، مرجع سابق، ص -  .48-47محمد مهدي شمس الدِّ

4
 .17ابق، صمحمد مهدي شمس الٌن، فً االجتماع السٌاسً اإلسبلمً، مرجع س -
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ٌنوالجدٌد عند شمس  ٌّاً فً عملٌة إنتاج األّمةل دور أّنه ٌإصّ  الدِّ ، وٌحدد لها موقعاً مركز

ٌّة ممارسة   .الّسلطةالسٌاسة، ومنح مشروع

 

ٌّةمن فً رإٌته للسلطة ٌنطلق العبّلمة محمد حسٌن فضل هللا أّما   لكّنه ،"والٌة الفقٌه" نظر

ٌّة ٌّق مساحتها إلى الحد الذي ال تتجاوز مشموالتها النطاق العبادي ونطاق القضاٌا الحسب ٌض
1 .

ومع أّنه ال ٌفصح كثٌراً عن موقفه من مسابل عّدة تتصل بالعبلقة بٌن القول بــ" والٌة الفقٌه" 

ٌّة  –. إاّل أّنه ٌحاول أن ٌإسس 2فً إدارة شإونها األّمةوحق  والقول بالشورى والدٌمقراط

ٌّةفً الدولة من داخل  األّمةلمسإولٌة  -وبصعوبة "والٌة الفقٌه". ففٌما ٌبرر لهذه الوالٌة  نظر

ٌّتها على أساس أّن  "ال ٌمكن ان تكون من دون قٌادة تحكمها وأّن هذه القٌادة ال  األّمةمشروع

ما سّماه بـ"  –فً نظره  –ذي ٌفرض األمر ال ،"3ٌمكن أن تخضع ألهواء الناس فً اإلختٌار

ٌّة لـ  ،أي الحكم باستعمال أجهزة الدولة ،4التطبٌق القسري" ٌنتهً إلى التماس بعض الشرع

"األبمة" لحمل أعباء  للّنبً وأوصٌابهانطبلقاً من أّن التكلٌؾ اإللهً  ،على نفسها" األّمة"والٌة 

"تتحّمل مسإولٌتها من خبللهم". أّما  –هنا  – األّمةو ،الوالٌة هو تكلٌؾ لهم فً حالة حضورهم

  5مسإولٌة ذلك" األّمةفإّن اآلٌات تحّمل  ،"خارج هذا النطاق "أي فً عصر الؽٌبة"

بحٌث "ال مجال ألن ٌستبّد  األّمةوالدولة من اختصاص  الّسلطةتصبح مسؤلة  ،وفً هذه الحالة

أمام مسؤلة  –إذاً  –لذي ٌفتح الباب "؛ األمر ا6بها شخص  واحد حتى إذا كان هو الفقٌه العادل

 الشورى.

ٌقرر فضل هللا أّن "األصل األولً هو عدم ثبوت والٌة أحد على أحد فً أي شًء من األشٌاء 

على تنفٌذه بعٌداً  الّسلطةأوثبت فٌها إلزام لم ُتجعل إلنسان معٌن  ،التً ثبت فٌها إلزام شرعً

 ".7عن نقطة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر

كٌؾ التوفٌق بٌن هذا المبدأ  ،"األصل األولً" إذاً هو عدم جواز والٌة أحد على ؼٌره. ولكن

وبٌن القول بضرورة الدولة والوالٌة لحفظ النظام؟ إّن فً ذلك ما ٌفٌد أّن تسلّط الدولة على 

ل فً "دلٌل تقٌٌد األص الّسلطةإّن الحل هو أن تدخل  .الناس نقض أو مجافاة لؤلصل األولً

فٌنبؽً أن تكون  ،فرعاً ألصل )= "األصل األولً" ( الّسلطةاألولً" : أي أّنه إذا كانت 

ٌّتها تتقرر" بالقدر المتٌقن" من وجوب سلطتها  محكومة بذلك األصل؛ ومعنى ذلك أّن مشروع

تجعلها مشروطة أو  -وهً موجودة –لكن الحاجة إلٌها  ،لٌست أصبلً بذاتها أّنهالحفظ النظام. 

 .8دةمقٌّ 
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ٌّةمحمد حسٌن فضل هللا، "القٌادة  - ٌّة، )بٌروت: مجلّة الثقافة "فً داخل الدولة اإلسبلم ، (1991، أٌار،/حزٌران، 37، العدداإلسبلم

 .41ص
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إّن العلماء وال سٌما المراجع لم ٌعارضوا والٌة الفقٌه من موقع عقدي بل "وٌقول فضل هللا، 

عارضوها من موقع علمً، وذلك على أساس أنَّ األدلة التً استدّل بها اإلمام الخمٌنً كما 

وا فً رأٌهم أو من بعده، لم تكن دالّة عند هإالء العلماء، ولذلك لم ٌنطلق استدّل بها ؼٌره من قبله

ٌّة فً ذلك ألّن األبحاث التً بحثوها كانت سابقة على طرح اإلمام  المخالؾ من ناحٌة سٌاس

الخمٌنً، كما بالنسبة للشٌخ األنصاري الذي لم ٌكن ٌرى والٌة الفقٌه كما أورد ذلك فً كتابه 

 .1)المكاسب("

ٌّة واحدة، تجمع بٌن أّما العبّلمة " محمد باقر الصدر" كان شدٌد الحرص على تشٌٌد ُبن ٌة منطق

النص والعقل والواقع، حٌُث إنَّ تسوٌػ مرجعٌة العقل والواقع لٌست ممكنة إاّل فً إطار التوافق 

مع الشرع، بٌد أّن هذا التوافق كهدؾ أسمى ما كان ممكناً بدوره إاّل فً إطار إعادة قراءة النص 

ٌّة. ٌّة وعقل ٌّة، واقع  بطرٌقة تجدٌد

ٌّز بها الصدر بفرادة مشهودة، هً أطروحته فً "خبلفة اإلنسان إّن إحدى أهم ال مقوالت التً تم

وشهادة األنبٌاء"، التً نشرت للمرة األولى قبٌل استشهاده، وهً محاولة على مستوى عال من 

ٌّة و ٌّتٌن الشعب ٌنالتنظٌر العقابدي والشرعً، فً التؤسٌس للشرع ٌّة للسلطة، وإبراز حدود الدِّ

، بٌنما الشهادة هً سلطة األّمةتكامل بٌنهما. فالخبلفة فً حقٌقتها لٌست سوى سلّطة التماٌز وال

ٌن  الشاملة، بما فٌها البعد السٌاسً. الدِّ

ٌّة الكرٌمة، تحدٌداً لمفهوم الخبلفة العاّمة:  ٌرى "العبّلمة الصدر" فً مجموعة من اآلٌات القرآن

ة قالوا أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفك )وإذ قال ربك للمبلبكة إنً جاعل فً األرض خلٌف

(، وفً آٌة أخرى: )هو الذي 2الدماء ونحن نسّبح بحمدك ونقّدس لك قال إنً أعلم ما ال تعلمون

 ( .3جعلكم خبلبؾ فً األرض

فالخبلفة التً تتحدث عنها اآلٌات بحسب تفسٌر "الصدر" لها، لٌست استخبلفاً لشخص "آدم"، 

من ٌفسد فً األرض وٌسفك الدماء، ومن هنا كانت الخبلفة أساساً  ّنهألبل للجنس البشري كلّه، 

ٌّاً  للحكم فً القرآن؛ أي "أّن هللا أناب الجماعة البشرٌة فً الحكم وقٌادة الكون وإعماره اجتماع

ٌّاً. وعلى هذا األساس، تقوم  ٌّةوطبٌع ٌّة ممارسة الجماعة  نظر حكم الناس ألنفسهم، وشرع

"، " فالجماعة البشرٌة التً تتحمل مسإولٌة الخبلفة 4وصفها خلٌفة عن هللاالبشرٌة حكم نفسها ب

على األرض، إّنما تمارس هذا الدور بوصفها خلٌفة عن هللا، ولهذا، فهً ؼٌر مخّولة أن تحكم 

بهواها أو باجتهادها المنفصل عن توجٌه هللا سبحانه وتعالى، ألّن هذا ٌتنافى مع طبٌعة 

كم بالحق وتإدي إلى هللا تعالى أمانته بتطبٌق أحكامه على عباده وببلده. االستخبلؾ، وإّنما تح

وبهذا تتمٌز خبلفة الجماعة بمضمونها القرآنً واإلسبلمً عن حكم الجماعة فً األنظمة 

                                                           
1
ٌّة للطباعة والنشر، حمٌد حلمً زاده، ثورة الفقٌه ودو -  ٌّة مدرسة اإلمام الخمٌنً"، )دمشق: الجمعٌة التعاون لته، "قراءة فً عالم

 .36(، ص2112
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 .31القرآن الكرٌم، سورة البقرة، اآلٌة  - 
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هـ(، 1419ٌقود الحٌاة"، )قم: مطبعة الخٌام، محمد باقر الصدر، خبلفة اإلنسان وشهادة األنبٌاء، "من ضمن سلسلة اإلسبلم  - 

 .11ص
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ٌّة، فإّن الجماعة فً هذه األنظمة هً صاحبة السٌادة وال تنوب عن هللا فً  الدٌمقراطٌة الؽرب

 ".1ممارستها

ٌّة كثٌرة، منها: )فكٌؾ إذا جبنا من كلِّ أّمٍة بشهٌٍد أّما خط ا لشهادة، فإّنه ٌستند إلى آٌات قرآن

(، )وٌوم نبعث فً كلِّ أّمٍة شهٌداً علٌهم من أنفسهم وجبنا بك شهٌداً 2وجبنا بك على هإالء شهٌدا

(، )وكذلك 3على هإالء ونّزلنا علٌك الكتاب ِتبٌاناً لكلِّ شًٍء وهدًى ورحمًة وبشرى للمسلمٌن

 (.4جعلناكم أّمًة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا

إّن هذه اآلٌات تظهر أّن خّط الشهادة ٌمّثل التدخل الرّبانً من أجل صٌانة اإلنسان الخلٌفة من 

 االنحراؾ، وتوجٌهه نحو أهداؾ الخبلفة الرشٌدة.

ة أصناؾ فقال: )إّنا أنزلنا التوراة فٌها هدًى ونور  وقد صّنؾ القرآن الكرٌم الشهداء إلى ثبلث

ٌّون واألحبار بما اسُتحِفظوا من كتاب هللا  ٌّون الذٌن أسلموا للذٌن هادوا والرّبان ٌحكم بها النب

 ".5وكانوا علٌه شهداء

 ومن هنا أمكن القول بحسب تفسٌر "الصدر" "بؤّن خط الشهادة ٌتمّثل: أوالً: فً األنبٌاء، وثانٌاً:

ٌّة التً تعتبر  اً للنبً فً هذا الخط، وثالثاً: فً المرجع ٌّ فً األبّمة الذٌن ٌعتبرون امتداداً رّبان

ًّ واإلمام فً خط الشهادة امتداداً رشٌداً للنب
6." 

إذن، لقد أفضت هذه اآلٌة "بالصدر" إلى االستدالل على خط الشهادة الذي ٌعّبر عنه النبً 

ٌة، والذي ٌإدي كلٌّ منهم دور الشهٌد، "فالشهٌد مرجع فكري واإلمام والمرجع كسلسلة متتال

ٌّة األ ٌّةوتشرٌعً من الناح ، وٌشرؾ على سٌر الجماعة وانسجامه أٌدٌولوجٌاً مع ٌدٌولوج

ٌّة التً ٌحملها. ومسإول عن التدّخل لتعدٌل المسٌرة أو إعادتها إلى طرٌقها  الرسالة الرّبان

 ".7التطبٌق الصحٌح إذا واجه انحرافاً فً مجال

بٌد أّن التشابه والمماثلة فً الدور والمهّمة بٌن األصناؾ الثبلثة من الشهداء، ال ٌلؽٌان الفوارق 

ٌّنٌن من هللا تعالى تعٌٌناً  ٌّة القابمة بٌنهم، والتً تترّكز فً كون "النبً واإلمام مع الجوهر

ٌّاً، أي أّن اإل ٌّن تعٌٌناً نوع اً، أّما المرجع، فهو ُمع ٌّ سبلم حدد الشروط العاّمة للمرجع، شخص

ٌّة كخْط  األّمةوترك أمر التعٌٌن والتؤكٌد من انطباق الشروط إلى  نفسها، ومن هنا كانت المرجع

ٌّن قراراً من  ٌّة كتجسٌد فً فرٍد مع اً، والمرجع ٌّ  ".8األّمةقراراً إله

ٌشترط فً المرجع إّن هذا الفرق ٌستدعً أن ٌكون النبً واإلمام معصومٌن بالضرورة، بٌنما 

ا تقترب منها. وكذلك، فإّن خطً الخبلفة والشهادة، لكّنهالعدالة التً تختلؾ عن العصمة، 

ٌُمّثل الخبلفة والشهادة معاً، كما هً  ٌندمجان فً بعض مراحلهما وٌتجّسدان فً محور واحد 

ٌّزان،  ٌّاً كان أو إماماً، بٌنما فً حال الؽٌبة ٌتم ال ٌصحُّ االندماج إاّل  هألنّ الحال مع المعصوم نب
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فً حالة وجود فرد معصوم قادر على أن ٌمارس الخطٌن معاً، ومع انفصال الخطٌن فإّن 

اً للنبّوة واإلمامة، وتكون مهّمته المحافظة على الشرٌعة والرسالة،  ٌّ المرجع ٌإدي دوراً امتداد

ٌّته فً هذ ا المجال إلى تحدٌد الطابع وٌكون اجتهاده هو المقٌاس الموضوعً لؤلّمة، وتمتّد مرجع

اإلسبلمً ال للعناصر الثابتة من التشرٌع فً المجتمع اإلسبلمً فقط، بل للعناصر المتحركة 

ٌّة أٌضاً، باعتباره هو الممّثل األعلى لؤل ٌّةالزمن ٌّة ٌدٌولوج ، وٌكون كذلك مشرفاً ورقٌباً اإلسبلم

 .1وفقاً لهذه المفاهٌم السالفة األّمةعلى 

ة الحاسمة التً ٌصل إلٌها "الصدر"، مستنداً إلى ما أورده من مفاهٌم ورإى، هً أن إّن النتٌج

دور رّبانً ال ٌمكن التخلً عنه، ودوره فً إطار الخبلفة  األّمة"دور المرجع كشهٌد على 

العاّمة لئلنسان على األرض دور بشري اجتماعً ٌستمد قٌمته وعمقه من وجود الشخص فً 

ٌّة ووثقتها بقٌاد األّمة ٌّةته االجتماع السٌاس
2". 

ٌّة متعالٌة ال مجال لمصادرتها أو  ٌّتٌن ُمتباٌنتٌن. شرع تفضً مقاربة الصدر إلى وجود شرع

انً تشرٌعً اجتهادي  ٌُمارسها المرجع كدور ربَّ ٌّة الشهٌد التً  إحالتها أو تؽٌبها وهً شرع

ٌّةورقابً وتقوٌمً، كممثل أعلى لؤل ٌّة ٌدٌولوج م لدور النبً ، وكتجساإلسبلم ٌد موضوعً متمِّ

ٌّة الطابع، تمتلكها  ٌّة سٌاس ٌّة شعب ، وقد امتلكت  األّمةواإلمام، وشرع كوجود مجموعً ُكلًِّ

ٌّة ٌعّبر عنها بخط  تؤصٌبلً راسخاً بحكم التفوٌض العقابدي لدورها وصبلحٌاتها، وهذه الشرع

ٌّةالالخبلفة العاّمة، وهو مصطلح ٌوازي  ٌّة حاكم . إّن ما استقرت األّمةإدارة شإون فً  السٌاس

ٌّة ألطروحة خبلفة اإلنسان وشهادة األنبٌاء، هو نوع من التقاسم الوظٌفً  علٌه القٌمة الدالل

، األّمةالتكاملً بٌن الثنابٌات التً حكمت على الدوام إشكالٌة الفكر السٌاسً الشٌعً، بٌن الفقٌه و

ٌّة  ٌنوبٌن الشرع ٌّة الشعبٌّ الدِّ   ة. ٌّة والشرع

ٌّة الرشٌدة، المعبِّر الشرعً عن اإلسبلم،  ٌُحّدد للفقٌه صبلحٌات وفقاً لكونه المرجع إّن "الصدر" 

ٌّة، والممثل األعلى للدولة، والقابد األعلى للجٌش،  والنابب العام عن اإلمام من الناحٌة الشرع

ٌّةوالذي ٌتولّى تعٌٌن الموقؾ الدستوري للشرٌعة  ة العلٌا، والبت ، وإنشاء المحكماإلسبلم

ٌّة أخرى، إلى جانب تؤلٌؾ مجلس مثّقفٌن  ٌّة القوانٌن. هذا فضبلً عن صبلحٌات تنفٌذ بدستور

ٌّة أعمالها من خبلله، أّما  ٌّة  الّسلطة، فقد أسند إلٌها الصدر األّمةوعلماء تمارس المرجع التشرٌع

ٌّة، فهً صاحبة الحق فً ممارسة هاتٌن السلطتٌن.  الّسلطةو وهذا الحق حقُّ استخبلؾ التنفٌذ

ٌّة الذي  الّسلطةتحقق الرعاٌة عبر انتخاب ربٌس  األّمةورعاٌة مستمدٌّ من هللا تعالى. و التنفٌذ

الذي ٌقوم بدوره بوظابؾ عدٌدة، كإقرار  ٌرشِّحه المرجع، وعبر انتخاب مجلس الحل والعقد

منطقة الفراغ"، واإلشراؾ أعضاء الحكومة. وتحدٌد البدابل من االجتهادات المشروعة، وملء "

ٌّة ومناقشتها الّسلطةعلى سٌر تطبٌق الدستور والقوانٌن، ومراقبة  التنفٌذ
3. 

ٌّةالهً التً تمّثل الخبلفة العامة، أي  األّمةف ٌّة حاكم ، وهً تقوم بدورها هذا بوصفها السٌاس

ضاً، وتختار الحاكم بصفته فرداً منها ومكلّفاً من قبل ٌّاً مفوَّ ها. أّما الفقٌه، فهو المجّسد مجموعاً كل

ٌّةالموضوعً لدور المعصوم فً مرحلة ؼٌابه والممّثل األعلى لؤل ٌّة ٌدٌولوج ، والرقٌب اإلسبلم
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ٌّاً وٌتدخل لتعدٌل المسٌرة وإعادتها إلى طرٌقها  ٌّاً وتشرٌع الشاهد الذي ٌمارس دوراً فكر

 الصحٌح إذا واجهت انحرافاً.

ٌُمكن إدر ٌّة. فعلى الرؼم من ثّمة مبلحظات هاّمة  اجها تعلٌقاً على طرق اختٌار القٌادة المرجع

ٌّة كممثل لخط الشهادة، فقد تجّنب الصدر البعد الؽٌبً لبلختٌار، على  الموقع الربانً للمرجع

النحو الذي لمسناه عند اإلمام الخمٌنً من خبلل اعتباره االختٌار كشفاً ولٌس انتخاباً، حٌث إّن 

ٌّةهاراً لئلرادة الكشؾ لٌس إاّل إظ عن طرٌق تحوٌل الوجود بالقّوة إلى وجود بالفعل. بل  اإلله

ٌّة فً  ٌّة موضوع ٌّة" كحقٌقة اجتماع تقوم على أساس الموازٌن  األّمةقارب الصدر المرجع

ٌّة العامة الشرع
، فالتعٌٌن اإللهً للمرجع بالصفات ال ٌحول بتاتاً دون التعٌٌن البشري للفرد، "1

 وقع خارج حقابق الواقع االجتماعً الموضوعً.وال ٌخرج الم

   اإلصالحً فً الفكر اإلسالمً  لتراجع الذي حصل فً مفهوم الدولةالمطلب الثالث8 ا

ً إلى النظام الجهادي فً اإلخوانٌشكل هذا التقهقر المرٌع من النظام اإلصبلحً إلى النظام 

 فهوم الدولة نتاجاً إلخفاق عملٌة النهضة وتبددها.م

د كان النظام االصبلحً تعبٌراً إسبلمٌاً خالصاً عن قابلٌة اإلسبلم الستٌعاب عملٌة النهضة أي فق

فً ضوء الطاقات  ،عملٌة التحول من المجتمع القروسطً إلى المجتمع المدنً الحدٌث

االجتهادٌة الكبرى للفقه السنً الكبلسٌكً ومرونته التشرٌعٌة. من هنا قام بتكٌٌؾ مفهوم 

ومفهوم  ،ً الفقه السنً مع مفهوم المنفعة اللٌبرالً الؽربً لدى جون ستورات مٌلالمصلحة ف

وأهل الحل والعقد مع البرلمان ....إلخ. وبهذا المعنى كان النظام  ،اإلجماع مع مفهوم الرأي العام

اإلصبلحً نتاجاً معقداً لتكون العبلقات البرجوازٌة وتطورها فً الوقت الذي كانت فٌه مسلماته 

ٌّةلا تساعد إسبلمٌاً على هذا التطور. فكانت إجازة محمد عبده للتفسٌر الفردي الحر  ،نظر

والمبادرة الحّرة وتؤكٌداً لها. وٌفّسر ذلك تسلّح اللٌبرالٌة المصرٌة بالترسٌمة اإلصبلحٌة 

ٌّةأٌدٌولوجٌاً وتشكٌلها ما ٌمكن تسمٌته بالعلمانٌة   .اإلسبلم

اللٌبرالً الوطنً لـ"ترسٌمة" النظام اإلصبلحً إذا صّح /سبلمً إاّل أّن التفسٌر العلمانً اإل

األصولً الذي /ً اإلخوانبل هٌمن التفسٌر  ،التعبٌر لم ٌهٌمن على الفكر السٌاسً اإلسبلمً

ٌّةتمكن من التحّول إلى كبرى حركات الشرق الوسط   األٌدٌولوجٌا. وقد تمّكنت اإلسبلم

إذ كانت إحدى أهم أٌدٌولوجٌاتها  ،مصالح الفبات الوسطىٌة من التعبٌر اإلسبلمً عن اإلخوان

ومن هنا صبؽها هذا التعبٌر بـ "الشعبوٌة" بشكل ٌمكن فٌه توصٌؾ  ،الفاعلة فً الوعً 

ٌّةتراكٌة الشعبوٌة )االش األٌدٌولوجٌاٌة على نحو دقٌق باإلخوان األٌدٌولوجٌا (. بل إّن اإلسبلم

وبواسطتها.  األٌدٌولوجٌاوالبرنامجً أساساً داخل هذه تموز قد تشّكل وعٌه النظري  23 ثورة

ٌّة و ٌة فً جوهره سوى تناقض سٌاسً حول اإلخوانومن هنا لم ٌكن التناقض بٌن الناصر

 .الّسلطة

ٌّةلقد تؽلؽلت  ٌّةال نظر  األٌدٌولوجٌاً فً شروط تحول اإلخواننً فً الوعً السٌاسً السّ  حاكم

إلى دولة ٌنظم العنؾ عبلقتها بالمجتمع. ومن هنا لم  –ه الشعبوٌة بنمطها الناصري ومجاورات

ٌّة قُطبٌكن مفارقة أن ٌكتشؾ سٌد  ٌّةال نظر وأن ٌصوغ شكري  ،المودودٌة داخل المعتقل حاكم
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ٌّه  ،مصطفى فكرة التكفٌر داخل لٌالً التعذٌب كما لم ٌكن مفارقة أن ٌبرر فتحً ٌكن ما ٌسم

. وهو الذي ٌرى فً الوقت نفسه أّن 1بؽٌاب الدٌمقراطٌة ةاإلسبلمٌّ باألسلوب االنقبلبً للحركة 

ٌّةالدٌمقراطٌة تتنافى جذرٌاً مع الشورى   .اإلسبلم

ٌّةوبمعنى آخر كانت الوظٌفة األ ٌّة ٌدٌولوج ٌّةالمحددة ل السٌاس ٌّةال نظر  قُطبكما استوعبها  حاكم

االنتقام الفكري السٌاسً تتمثل فً  ،المسلمٌن اإلخوانوالجماعات الجهادٌة المتفرعة عن حركة 

من الدولة الشعبوٌة. وٌكمن األساس العمٌق لهذه الوظٌفة فً أّن الدولة الشعبوٌة أنتجت فً 

مٌدان تطورها شكبلً كارٌزمٌاً حّولها إلى دولة كارٌزمٌة  ٌنتحل فٌها الحاكم ألقاب وصفات 

المكبوت إلى نوع من أنواع إن لم تتحول القٌادة الكارٌزمٌة نفسها فً الوعً  ،الذات العلٌا. 

لم ٌكن مفارقة أن ترى الحركة  االذات العلٌا التً ٌشّكل أي تساإل عنها نوعاً من الكفر. من هن

ٌّة ٌّة فً القٌادة الكارٌزمٌة تطاوالً على الذات العلٌا اإلسبلم ر ذلك أن  ،التً أصبحت جهاد وٌفسَّ

ٌّةاستدعاءها ل ٌّةال نظر ٌّةالهو رد على  حاكم إذ إّن الجوهر العمٌق  ،لكارٌزمٌة البشرٌةا حاكم

أي بمعنى  ،بالمعنى العام الواسع ،هو جوهر ثٌوقراطً ،للظاهرة الكارٌزمٌة فً الدولة الشعبوٌة

ٌّة" التً تعّبد المجتمع لمثالها األعلى وتحول أي رأي آخر إلى رأي  معتقدٌتها وإٌمانٌتها "القوماو

ٌّةوبهذا المعنى تبدو  ،كافر ٌّةحاال نظر  ،الثٌوقراطٌة فً الوعً الجهادي السنً الذي استعادها كم

ٌّةال" ـشكبلً مقلوباً ل ٌّة بدورها. حاكم الكارٌزمٌة" الشعبوٌة المعتقد
2 

 اإلصالحً أوال8ً أسباب التراجع فً الفكر اإلسالمً  

اصرة كان ٌعتبر عبد اإلله بلقزٌز أّن النموذج العلمانً الحدٌث الذي عرفته الدولة العربٌة المع

ومصدر مشكبلت وأزمات وضعت استقرار الوطن  ،سبباً وراء تشوهات خطٌرة فً الدولة 

ٌّةفلقد ال حظنا كٌؾ أّن الببلد العربٌة و "،ووحدته أمام امتحان عسٌر ٌّة  اإلسبلم األكثر علمان

ٌّة( ،والجزابر جبهة التحرٌر ،وسورٌا البعثٌة ،)مصر الناصرٌة أشد أفرزت  ،وإٌران الشاهنشاه

ٌّةالحركات  ٌن السٌاس ٌّةالدِّ وأكثرها دفاعاً عن فكرة إعادة التوحٌد بٌن السٌاسً  ،ٌة معاداة للعلمان

ٌنو ٌّةً من خبلل مبدأ وشعار "تطبٌق الشرٌعة الدِّ ". لقد أخفقت العلمانٌة العربٌة اإلسبلم

وفً  ،جتماعًولم ٌكن إخفاقها لٌتجلى فً تؤثٌرها الشاحب والباهت فً النظام اال ،الكسٌحة

استثارت أوسع  أّنهاوإنما كان مظهره األفضح واألدل فً  ،عبلقة هذا بالنظام السٌاسً فحسب

وأطاحت بهٌبتها  ،معارضة ومقاومة شعبٌة وثقافٌة ضّدها إلى الدرجة التً أفقدت الدولة توازنها

ٌّةأمام الجماعات   3. "اإلسبلم

ٌنبروز مفاهٌم الدولة لقد كان  فً سٌاق تارٌخً وسٌاسً  -ال ٌمكن إؼفال نهضتها التً -ٌة الدِّ

وهزٌمة المشروع القومً فً  ،هزٌمة الثورة االجتماعٌة فً الداخلعدة عوامل أهمها:  ٌبررها

ٌّة واالستعمار والتجزبة ٌّة  ،وتؽّول الدولة القطرٌة ،مواجهة الصهٌون وانفبلت نزعاتها االستبداد

 ،التراجعً ذلك عن دمار مشارٌع وحطام أحبلم وقد انقشع المشهد السٌاسً .من كل عقال

ٌّةوكانت األسبلة الفكرٌة  ،وإفناء متنامً للطبقة الوسطى ،وإفقار متعاظم للمجتمع  اإلسبلم

                                                           
1
إلى ؼٌر رجعة  ٌرى ٌكن أن ما ٌبرر األسلوبٌة العنفٌة اإلنقبلبٌة هو أّن الحٌاة الدٌمقراطٌة التً تسمح بحرٌة العمل الحزبً ذهبت - 

ٌّة شرسة. فتحً ٌكن، مشكبلت الدعوة  ٌّة ؼوؼاب والمواجهات الحزبٌة لم تعد فً مستوى النقاش والحوار العقابدي وإنما ؼدت دمو

 .232والداعً، مرجع سابق، ص
-

2
 .226محمد جمال باروت، الدولة والنهضة والحدثة، مرجع سابق، ص 

3
 .121-121(، ص2111، 1المعاصر، )البلذقٌة: دار الحوار، طعبد اإلله بلقزٌز، أسبلة الفكر العربً  -
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ٌنلذلك كان سإال الدولة  ،المتطرفة تتزاحم فً الوعً من فرط انهمارها ٌة البدَّ له أن ٌطّل الدِّ

 برأسه على ساحة الفكر اإلسبلمً.

ٌّة جدٌدة فً مسؤلة الدولة وسٌكون  مطلع الربع الثانً من القرن العشرٌن موعداً مع مقاالت فكر

لن ٌنظر إلى  ،المسلمٌن اإلخوانوبخاّصة مع مإسس  ،ففً الخطاب اإلسبلمً ،والنظام السٌاسً

ٌّة  ٌنهذه الدولة إاّل من حٌث هً دولة علمانٌة تفتقر إلى الشرع ة ٌة ومن ثّم ربط مفهوم الدولالدِّ

  بمفهوم الملّة.

ٌّةالفالطرح اإلسبلمً الذي تجلّى بفكرة  ٌنووالٌة الفقٌه وبصورة أعم الدولة  حاكم ٌّة كان رد الدِّ

 .1فعل لعملٌة إلحاق قسري للنظام السٌاسً بنموذج مرجعً ٌقع خارج بنٌة المجتمع

  :أما الدكتور رضوان السٌد فٌقارب التراجع من منظور آخر 

ٌّةأّن بداٌة هذا التؤزم ناجم عن وعً النخبة ٌرى رضوان السٌد  نتٌجة اإللؽاء  ،بالفقدان اإلسبلم

 ،وقد أنفق الفكر اإلسبلمً أكثر من عقدٌن فً محاولة استعادة الخبلفة بصٌؽتها القدٌمة ،الخبلفة

أو بصٌػ معّدلة. وإّن محاوالت فصل السلطنة عن الخبلفة واعتبار أّن الخبلفة لٌست من صلب 

ٌّة أو وصفٌة ،اإلسبلم جعل  ،ولٌست من مقتضٌات اإلسبلم ،إّنما هً مإسسة اصطبلح

ٌّة( األّمةوأّن ) ،اإلسبلمٌٌن ٌعتقدون أّن هناك تماهٌاً بٌن الخبلفة واإلسبلم توّضُع فً  ،القوم

فً الواجهة ولٌس  -اإلسبلم–لذا كان من الطبٌعً أن تتجه األنظار لوضع الشرٌعة  ،مواجهتها

 .2تجهت فً وعٌهم للتماهً مع الدولة الوطنٌة العلمانٌة الجدٌدةالتً ا األّمة

بدٌبلً  األّمةولهذا فإّن التحوٌر الثقافً الذي اقتضاه زوال الخبلفة لم ٌتجه إلى اعتبار مبدأ سٌادة 

بل استبدل ببلهوت الخبلفة تدرٌجٌاً الهوت  آخر ٌنتصر لفكرة  ،لمإسسة الخبلفة أو الهوتها

والقرآن المتحول إلى دستور  ،: القرآن دستورناالبّنامعنى قول الشٌخ حسن  وهذا هو ،المقّدس

بل الحلول أٌضاً محل  ،م وحسب1923هنا ما كان المقصود به الحلول محّل دستور العام 

وإعادة األمور إلى نصابها بعد ظهور الدولة الوطنٌة التً اعتمدت  ،الخبلفة استعادًة للمشروعٌة

 .3األّمةمبدأ سٌادة 

ٌّاً فً الفكر اإلسبلمً المعاصر األّمةوٌعتبر السٌد أّن ؼٌاب مبدأ سٌادة  كان بسبب  ،تدرٌج

ثم  ،تلك الهشاشة التً أصابها إلؽاء الخبلفة فً الصمٌم ،هشاشة هذا الفكر لدى اإلصبلحٌٌن

 .4تها ضربة قاصمة صراعات األنظمة مع اإلسبلمٌٌن َضرب

ٌّةالإّن ظهور رإٌة  ٌنن باالفتراق بٌن الشرٌعة والجماعة أو بٌن تها أذّ ٌدٌولوجٌأو حاكم  الدِّ

هً المعٌار إلٌمان  األٌدٌولوجٌابوصفها جماعة مإمنة به. فقد صارت تلك  األّمةو ،بوصفه مثاالً 

 األٌدٌولوجٌاخاضعة لتلك  األّمةفإّما أن تكون  ،الجماعة أو انعدامه. وما عادت هناك حلول وسط

 فٌتضاءل اإلٌمان إلى حد الزوال. األٌدٌولوجٌاكون كذلك فً نظر محّددي و ال تأ ،ؤّنهافٌثبت إٌم

                                                           
1
 .122(، ص1989، 1عبد اإلله بلقزٌز، القومٌة والعلمانٌة واألٌدٌولوجٌا والتارٌخ، )الرباط: دار الكبلم، ط -

2
 16-15(، ص2111، 2رضوان السٌد، أزمة الفكر السٌاسً العربً، )دمشق: دار الفكر، ط -

3
 .17المرجع السابق، ص -

4
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على هذا الفهم للدٌن  قُطبالمسلمٌن ما وافقوا سٌد  اإلخوانوالمعروؾ أّن شٌوخ جماعة 

كما ظهر فً كتاب المرشد العام حسن الهضٌبً فً كتابه "دعاة ال قضاة". بٌد أّن  ،والشرٌعة 

 ،ما انصّبت على رإٌته للجماعة وموقعها الحالً من اإلسبلم قُطبنقد الجماعة ألطروحة سٌد 

ٌّةلل قُطببل تناول فهم سٌد  ٌّة حاكم ٌنولدور  اإلله ودور دعاة اإلسبلم فً أوساط  ،األّمةفً  الدِّ

فهو تلك الرإٌة لؤلّمة وموقعها من  ،أّما ما لم ٌتعرض له اإلسبلمٌون ؼٌر الثورٌٌن للنقد ،األّمة

 ،ٌنصب مع األدلجة )تسٌس اإلسبلم( قُطبفالخبلؾ مع سٌد  ،قع الشرٌعة منهاالشرٌعة ومو

فً المجتمع  ،أّما ضرورة الوصول إلى سٌادة الشرٌعة )اإلسبلم( ،وحسب ،وعلى أسلوب الدعوة

واإلسبلم ال ٌكتمل على الرؼم من  ،فهو أمر مسلّم به لدى سابر األطراؾ ،فً شتى النواحً

ٌّةإاّل بتطبٌق الشرٌعة عن طرٌق تطبٌق الشرٌعة  ،ةاألمّ وجوده بٌن ظهرانً  اإلسبلم
1. 

قُْده منطق محاولة  ،إّن المشروع السٌاسً اإلسبلمً فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن ٌَ لم 

واؼتصبتها النخب  ،إلعادة السٌادة لؤلّمة التً اؼتصبها االستعمار الّسلطةالوصول إلى 

ٌّة بتطبٌق  الّسلطةوصول إلى بل قاده منطق ضرورة ال ،المتؽربة من أجل استعادة المشروع

ًٌّ أن ٌكون ذلك فً صالح الناس ،الشرٌعة بها ُتحفظ  ألّنه ،لسببٌن -من وجهة نظره-وبدٌه

وجود مشروع إلهً ناجز  ،وتتحقق العدالة الكاملة. إّن الوعً الذي ساد لدى اإلسبلمٌٌن ،الهوٌة

ٌّةٌه باالقتراع واالنتخابات واألالعٌب ال تصحُّ المساومة عل ،ومكتمل بؤٌدٌهم فهم ٌمثلّون  ،السٌاس

بٌنما األحزاب والتنظٌمات األخرى إّنما تمّثل الضبلالت الؽربٌة  ،بل دٌنها األّمةلٌس 

ٌّة  ،دولة الوعً المؽلوط ،أو فً أحسن األحوال الدولة الوطنٌة ،المستوردة والمصالح الشخص

 تطبٌق الشرٌعة المقّدسة. األّمةولّى الدولة ولٌس ومن هنا تؤتً ضرورة أن تت ،الضٌقة

 ،ٌمكن إضافة إلى مجمل األسباب السابقة سبب آخر ٌتمّثل فً أّن عدم مشروعٌة الدولة القطرٌة

هو ما استدعى الفكر اإلسبلمً إلى البحث فً مصادره عن مشروع لدولة تحظى بالقبول 

عن صٌػ ونماذج ٌمكن إعادة إحٌابها لذلك أخذ ٌحفر فً تارٌخه  ،والرضا من قبل أنصاره

ٌّة الؽاببة عن هذه المجتمعات التً لم  بمضامٌن مختلفة تكون لها القدرة على استحضار الهو

لم تستطع أن ترسم  ،فاألؼلبٌة الساحقة من أقطار الوطن العربً ،تستقر فٌه حتى الوقت الراهن

ٌّة ؼداة اإلستقبلالت  ٌّةمعالم هوٌة محل  لوطن العربً. ألقطار ا السٌاس

ٌنثانٌا8ً اإلصالح   ً كسبٌل لتجاوز هذا التراجع ولتجاوز اإلشكالٌةالدِّ

ٌنفً إمكانٌة اإلصالح   ًالدِّ

ٌّة فً االجتماع العربً  ٌّة التؤوٌل  –إذا كان نموذج الدولة األوتوقراط اإلسبلمً قد حكم مركز

ٌّة السٌاسً لخطاب اإلصبلح اإلسبلمً للعالم بقدر ما  –االجتماعً  كان نموذج الدولة الثٌوقراط

ٌّة التؤوٌل البلهوتً لخطاب اإلصبلح البروتستانتً  فً االجتماع الؽربً المسٌحً قد حكم مركز

فإّن ما كان ٌفتقده الخطاب اإلصبلحً اإلسبلمً  تحدٌداً هو المفهوم البلهوتً المستقل  ،للعالم

 ،لحظة بدء اإلصبلح اإلسبلمً لمشروعه فكان التراث البلهوتً البروتستانتً هاببلً فً ،للعالم

ٌّة ٌّة فً المسٌح بقدر ما كان هذا التراث  ،وطموحه ألن ٌحقق فً اإلسبلم ما حققته البروتستانت

محدوداً أو ؼابباً. إذ توقفت حركة الجدل البلهوتً فً اإلسبلم منذ قرون وتجّمدت فً مدّونات 

                                                           
-

1
 .25سابق، صرضوان السٌد، أزمة الفكر السٌاسً العربً، مرجع  
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ٌّة مؽلقة. إّن صورة اإلصبلحً اإلسبلمً هً صورة الثوري والرادٌكالً الباحث عن  إضبار

فً حٌن أّن صورة اإلصبلحً البروتستانتً كانت صورة الثوري البلهوتً  ،التؽٌٌر االجتماعً

ولٌست صورة الثوري السٌاسً. ما كان ٌفتقد إلٌه اإلصبلحً اإلسبلمً هو صورة الثوري 

ٌّته. البلهوتً. بكبلم آخر ما نقص مشروعه هو إنتاج الهوٍت للعالم ٌعت ٌّاً باستقبلل رؾ الهوت

ٌّةوٌفّسر ذلك أّن الحركات  وحاولت أن ترثه مثل  ،التً تلت مشروع اإلصبلح اإلسبلمً اإلسبلم

وعبد القادر عودة ومصطفى  البّناالمسلمٌن فً عهد آبابها الكبار من امثال  اإلخوانجماعة 

ٌّة  ،السباعً وحسن الهضٌبً ٌّة البلهوت فً خطاب اإلصبلح بقدر ما قّدمت لم تطّور النواٌا الثور

اً متشّدداً ومتزّمتاً لها ٌّ ٌستوعبها شكبلً وال ٌمضى بها إلى نهاٌتها. إّن رشٌد رضا قد  ،تؤوٌبلً فقه

ٌّة. بحكم متطلبات موقفه ضّد  هواصل ترسٌمة اإلصبلح إاّل أنّ  أفرؼها من نوٌاتها الثورٌة البلهوت

 .1إلؽاء مصطفى كمال أتاتورك للخبلفة

ٌّة اإلسبلم  ،أن ٌترافق تؤكٌد اإلصبلح اإلسبلمً على ٌد محمد عبده عجب إذنال  على بروتستانت

اً للمإسسة  ٌّ ٌّة ونفٌه الهوت ٌناألصل فً حٌن أّن  ،مع إطبلق آلٌات علمنة العالم وعقلنته ،ٌةالدِّ

ً التقلٌدي الذي ٌتبنى هذه األطروحة عٌنها وٌرث اإلصبلح اإلسبلمً من اإلخوانالخطاب 

الخطاب الجهادي  بٌنما ٌنقضّ  ،ٌستخدمها من أجل تقٌٌد تلك اآللٌات وعرقلة عملها ،خبللها

ترسٌمة معقلنة إزاء ترسٌمة  ؤّنهاٌّة نفسها التً تبرز الٌوم وكاإلخوانالمتشدد على الترسٌمة 

ٌّةال ٌّةمثلما تبدو  ،وتؤوٌلها الجهادي المتشدد حاكم الخمٌنً  " والٌة الفقٌه" فً فهمها الرسمً نظر

ٌّةانقضاضاً على   على نفسها. األّمةوالٌة  نظر

ٌنلقد كانت عملٌة اإلصبلح  ولٌس بسبب  ،ً احتماالً ثاوٌاً وممكناً فً خطاب مفكري النهضةالدِّ

ٌَوة العالم  منطقه العلمانً المسبق بل تحدٌداً بسبب منطقه البلهوتً الذي ٌفتح الباب أمام َدن

ٌّة  ،المنطق البلهوتً لم ٌكتب لهذا . ولكنوعلمنته الذي كان ٌإشر إلى احتماالت ثورة الهوت

ٌّة و ٌّته االجتماع ٌّةخنقتها رادٌكال ٌّة ،بضؽوطاتها المباشرة السٌاس  ،أن ٌتطور إلى ثورة الهوت

ٌّة  فً وعً الجمهور  -بشٌعها المختلفة –تفعل فً وعً الجمهور اإلسبلمً ما فعلته البروتستانت

ٌّة المسٌحً. فؤصبحت الثو ٌّة مرجؤة أو مإجلة لصالح الرادٌكال ٌّةرة البلهوت السٌاس
2. 

ٌنإّن العابق فً عملٌة اإلصبلح  الذي ٌحكم الخطاب اإلصبلحً  األساسًهو التؤوٌل  ،ًالدِّ

السٌاسً فً حٌن أّن نظٌره اإلصبلح المسٌحً كان تؤوٌبلً  –هو التؤوٌل االجتماعً واإلسبلمً 

 ،صبلح اإلسبلمً هً نفً العبلقة العلٌّة ما بٌن اإلسبلم والتؤخرالهوتٌاً صرفاً. إشكالٌة اإل

فً حٌن أّن إشكالٌة اإلصبلح  ،والبرهان على أّن طبٌعة اإلسبلم تقبل استٌعاب المدنٌة الحدٌثة

هً الفصل ما بٌن "مملكة قٌصر" و"مملكة هللا" واعتبار أّن "مملكة هللا  ،المسٌحً اللوثري كانت

". فً مملكة هللا ٌكون المسٌحً حّراً مقابل خضوعه أمام سلطة مملكة لٌست من هذا العالم

 قٌصر ومن ٌحكمها. وكان المدخل اللوثري لهذا الفصل ما بٌن المملكتٌن الهوتٌاً. 

إنما انطلقت من بداٌة  ،وهً أم النهضات ومرجعها الحدٌث بامتٌاز األوروبٌةإّن النهضة 

ٌنهً االصبلح  ،معلومة ٌّةالثورة وأنَّ  ،ًالدِّ ٌّة وكانت ذروتها  السٌاس التً أنجزتها البرجواز

ٌّة فً العام ٌّة بنظام الحكم الملكً المطلق ،م1789الثورة الفرنس  ،والتً ألحقت الهزٌمة التارٌخ

                                                           
1
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ٌنإّنما حصلت بتؤثٌر حركة اإلصبلح  التً أطاحت بنظام اإلكلٌروس الكنسً وبتحالؾ  ،ًالدِّ

ٌنرجال  ٌّة واإلق الدِّ ٌّة العظمى ،طاعوالملك  ،التً أنجبت الفكر اللٌبرالً ،بل إّن الثورة الفكر

ما كان لها أن ترى النور إاّل فً سٌاق  ،ونشؤ معها عصر األنوار: عصر الموسوعٌٌن الكبار

ٌنالنتابج التً ولّدتها حركة اإلصبلح  انطلقوا على  – األوروبٌةحتى الذٌن أّرخوا للنهضة  ،ًالدِّ

ٌنمن نقطة بداٌة مشتركة هً االصبلح  -فكرٌةاختبلؾ مشاربهم ال ولم ٌبطلوا الصلة بٌن  ،ًالدِّ

ٌّةتارٌخ تلك النهضة فً جوانبها االجتماعٌة واالقتصادٌة و  .1وبٌن نقطة البداٌة تلك ،كافة السٌاس

ٌنٌتعلّق األمر إذاً بقانون عام ٌقضً بوجوب إجراء اإلصبلح  ً مدخبلً إلى تحقٌق سابر أنواع الدِّ

ٌعتقد أّن هذا  ومن ،صبلح األخرى التً تفرض نفسها على )جدول األعمال( عملٌة النهضةاإل

ٌّة اإلصبلح فً حكم " التً ال ٌجوز إسقاطها على تجارب ومجتمعات  "األوروبٌةالخصوص

ٌّة ،وتوارٌخ أخرى مختلفة ٌّة أورب ٌّة" اقتصاد ٌّة "خصوص وأّن  ،فهو كمن ٌعتقد أّن الرأسمال

ٌّة أوربٌةاللٌبرالٌة "خصو ٌّة. ،صٌة" سٌاس وأّن العلم والتقنٌة ظاهرة ؼٌر كون
2 

ٌننحن ال ٌمكننا أن نخفً التؤثٌر السلبً الذي ٌنجم عن ؼٌاب مسؤلة اإلصبلح  ً فً "جدول الدِّ

ء والتحدٌث والنهضة. ٌكفٌنا أن نرى ظاهرتٌن تدالن على ذلك الؽٌاب: أولهما ما البّناأعمال" 

وثانٌهما ما  ،ً مجرى اإلنتاج العقلً اإلسبلمً فً حقبتنا المعاصرةبتنا نشهده من انسداد ف

أصبحنا نعاٌنه من اهتزاز مثٌر لبلستقرار االجتماعً والسٌاسً لمجتمعاتنا فً معرض صعود 

ٌّةحركات الصحوة  ٌّة  اإلسبلم وصٌرورتها فاعبلً كبٌراً فً ساحة السٌاسة والمنافسة االجتماع

ٌّة أن نختتم قرناً ونستقبل آخر ونحن نعٌش فً ظلِّ لٌس من باب ا ،الّسلطةعلى  لتفاصٌل العاد

ذلك أّن الذٌن ٌوصدون باب االجتهاد وٌنقلون الجهاد من خندق  ،أحكام الجمود العقلً والفتنة

المواجهة مع "دار الكفر" إلى المواجهة داخل "دار اإلسبلم" هم الٌوم الشواهد والشهود على 

 .3بٌن العقٌدة والمجتمع ،عٌد بناء الّصلة بٌن العقٌدة والناسحاجتنا إلى إصبلح دٌنً ٌ

م اإلصبلحً اإلسبلمً من اإلصبلح البروتستانتً عودته إلى األصول ولم ٌستطع فهم أّن هذه هِ فَ 

ٌّة نفسها، وأنتجت الهوتاً  ٌّة أعادت صٌاؼة العقٌدة المسٌح العودة تمت فً سٌاق ثورة الهوت

ٌّته. بكبلم آخر لم ٌفهم اإلصبلحً اإلسبلمً البروتستانتً فً  بروتستانتٌاً للعالم ٌعترؾ باستقبلل

ٌّة بقدر ما فهمه بالمنطق الشكلً لئلصبلح البروتستانتً ولٌس بؤسسه البلهوتٌة أو  ثورته البلهوت

 بمفهومه البلهوتً الستقبلل العالم.

ٌنً خٌار موضوعً من وعً مسؤلتٌن لم تعودا قابلتٌن لئلرجاء، أولهما أّن اإلإذاً البّد  صبلح الدِّ

ٌنً  ال مهرب منه فً أي مشروع نهضوي لمجتمع وأّمة، ثانٌهما إنّ  إخفاق مشروع اإلصبلح الدِّ

الذي بدأه محمد عبده فً القرن التاسع عشر مّثلت إعاقة حاسمة أمام تحقٌق تراكم فكري 

 .وسٌاسً فً شؤن هذه المسؤلة الحٌوٌة فً معركة النهضة والتقدم

 

 

                                                           
1
ٌّة فً صوغ المجال السٌاسً"، - ، 1)بٌروت: المركز الثقافً العربً، ط عبد اإلله بلقزٌز، اإلسبلم والسٌاسة، "دور الحركة اإلسبلم

2111 ،)175. 
2
 .177المرجع السابق، ص -

3
 .178المرجع السابق، ص -
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 الفصل صةخال

ٌنإّن مسؤلة اإلصبلح  منذ الحقبة  ،ً ظلّت فً جملة المسابل التً انقطع حبل االتصال بهاالدِّ

ٌّة ٌّة اإلصبلح وبالتالً فإّن ضّخ الحٌاة فٌها الٌوم قد ٌإسس لها  ،وكاد ٌطوٌها النسٌان ،النهضو

ٌّاً من رهانات الفكر قبل زهاء ربع قرن  –كما أسس ذلك لموضوعة الدٌمقراطٌة  ،موقعاً اعتبار

ٌّة  ،ولموضوعة اإلصبلح قبل عقدٌن – أُسوًة  –وهما كانتا فً عداد أبواب المدّونة النهضو

ٌنباإلصبلح   فً القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرٌن. -ًالدِّ

ٌّة  ٌّة اإلصبلح ٌنبؽً استنباطها من داخل التجربة التارٌخ ٌّةوعمل ولٌس من خارجها  اإلسبلم

سوؾ ٌإدي إلى ردود فعل هابلة من قبل  ،عٌنة من خارج الفكر اإلسبلمًففرض صٌػ م

وكل شًء ال ٌنتج عن جهد تقوم به الذات على ذاتها  ،المجتمع ولن ٌفهم على وجهه الصحٌح

 لحل مشاكلها من خبلل معطٌاتها الخاّصة ال ٌرّسخ كثٌراً فً األرض.
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 الخاتمة

ٌّةالبٌن اإلسبلم و مهما قٌل عن المحاٌثة ما ٌّةال، فإّن حاكم ٌّة حاكم ٌّة معاصرة،  نظر ٌّة إسبلم حرك

ٌّةتمت صٌاؼتها  تحت وطؤة السإال األساسً : ماهً الدولة؟. وتبدو فً خصابصها  اإلسبلم

ٌّة ؤّنهاوك ٌّةمقلوبة عن  نظر الدولة الحدٌثة، تنطوي على مفارقة ما بٌن انطبلقها من مبدأي  نظر

ٌّة والمساو ٌّة الفرد وتقٌٌدها بضوابط الحر اة المنبثقٌن عن فطرة اإلنسان، وما بٌن سلبها لذات

ٌّة ما بٌن األفراد أمام هللا، إذ أّنه ال تعترؾ ابتداًء  صارمة تشلّ  ٌّة والمساواة األصل مبدأ الحر

ٌّةالبحٍق للفرد إاّل فً إطار حق الجماعة أو الدولة أو هللا، وهو ما ٌفّسر استٌعاب  ٌّةنلل حاكم  ظر

ٌّاً بشكٍل ٌبدو فٌه حق هللا أو الجماعة أو  ٌّة الؽربٌة فً الدولة وإعادة إنتاجها إسبلم التوتالٌتار

ٌّة التً  ٌّة والجهاد ٌّة والتكفٌر الدولة ضّد حق الفرد أو اإلنسان. وقد عززت المضامٌن التجهٌل

ٌّةالاكتسبتها  ٌّة ما بٌن حق هللا وحق اإلنس حاكم ٌّة تلك الضد ٌّةان، وأعاقت تطوٌر المودود  نظر

ٌّة جوهرٌة له. وإذا كانت  ٌّة أو فطرٌة أو إنسان إسبلمٌة لحقوق الفرد بوصفها حقوقاً طبٌع

ٌّةال اً بشكٍل أساسً من حقوق الحرٌة والمساواة الفطرٌة والمطبوعة فً  حاكم ٌّ تنطلق نظر

ً فهمها لعبلقة هللا  باإلنسان ف ؤّنهااإلنسان" ابن آدم" والتً ٌتساوى فٌها جمٌع الناس أمام هللا، ف

ٌّة المعقّدة تطّور مواقؾ  ٌّةفً منظومة العبلقات االجتماع تشّل تلك الحقوق وتنفٌها وتجعلها  نظر

قابلة للتصرؾ واالنتقاص واالنتهاك باسم سلطة كهنوتٌة جدٌدة من طراز خاص تّدعً وراثة 

 ٍد لعبد آخر ٌحكمه باسم هللا.هللا وخبلفته فً أرضه، وتحّول اإلنسان من عبد هلل إلى عب

ٌّةاللٌست  اً للخبلفة أو اإلمامة فً سٌاق الترابط المرجعً،  حاكم ٌّ ووالٌة الفقٌه امتداداً منطق

واسناد األحكام إلى المصادر المتفق علٌها كونها مصادر تسمح باستخراج المعلول من العلّة أو 

تصُّ فٌه مجموعة من العقول، وكؤّنه اجتهاد استنباط تخ أّنها إعادة الفكرة إلى مصادرها األولى.

ٌّة؛ فٌتجسد العقل اإللهً  ٌّة أو سّنة إمام الؽاٌة منه ربط كل ما هو دنٌوي بمصدر إلهً: آٌة قرآن

فً الشؤن اإلنسانً، وٌبقٌه خاضعاً لنظام صارم كونً، أحادي، رأسً: هللا هو األصل، وما 

واإلمام  قُطبله خضوعاً تاّماً، وإّن مجهود سٌد ٌؤتٌه اإلنسان ال ٌجوز إاّل أن ٌبقى خاضعاً 

الخمٌنً هو فً جوهره، خطاباً كان أو حركة، ٌرمً إلى إرجاع عقل الدولة إلى عقل النبّوة 

اً  ٌّ  .باعتباره مصدره األصلً، المتعالً، الصادق بذاته، والمقضً به إله

 هّمها. إلى مجموعة من النتابج كان أ هولقد توّصل الباحث من خبلل دراست

 نتائج البحث

إذا كنا نعرؾ أّن كل خطاب أو نص هو ولٌد واقع سٌاسً ثقافً اجتماعً فذلك ال  -1

ٌنً فهو لٌس بالضرورة ٌستقً مفرداته وجهازه  ٌصبح جذرٌاً بالنسبة للخطاب الدِّ

المفاهٌمً والمعرفً من الواقع بكل أبعاده ولكن ذلك ال ٌعنً أنه ال ٌتؤثر بالواقع إلى 

ٌد، فهو إّما أن ٌرسم خطابه بلؽة عقبلنٌة مرنة، فً حاالت االستقرار والتعددٌة، حد بع

أو أن ٌكون خطاباً متطرفاً متشنجاً إلى حد كبٌر فً لحظات األزمات واالستبداد وانعدام 

 مساحة الحرٌة.

ٌّةفً دعوته إلى  قُطبأخطر ما ٌمّثله خطاب  -2 هللا على األرض هو الوسٌلة  حاكم

ٌّةلعنؾ أو "الجهاد" كطرٌقة لتحقٌق هذه الالتً هً ا  على األرض. حاكم
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ٌّة للسلطة من قبل الفكر السٌاسً  -3 ٌّة من خبلل عدم الممارسة الفعل عملٌات القطع التارٌخ

ٌّة والٌة الفقٌه  -اإلسبلمً،  كان حاببلً أمام تجدٌد المفاهٌم،  -باستثناء التجربة اإلٌرانٌة مع نظر

ٌّةوٌر للنظم فً تارٌخ الحضارة وتقٌٌم األوضاع، وتط ، فبدون ممارسة وأخطاء اإلسبلم

وتجارب وعملٌات نقد فً ضوء تلك الممارسة، وتراكم الخبرات، ال ٌمكن الحدٌث عن نظام 

سٌاسً قابل للحٌاة، بمعنى آخر نحن لم نختبر الفكر اإلسبلمً إاّل على مستوى الخطاب، لذلك 

ٌّة ٌتم من خبللها فحص آلٌات هذا الفكر ودراسته بعد اشتؽاله  نحن بحاجة إلى صٌرورة تارٌخ

ٌّا بموضوع  ، فعملٌات المزاوجة التً تّمت فً بعض البلدان كالسودان مثبلً، كانت الّسلطةفعل

عبارة عن محاوالت باءت بالفشل بمعظمها وذلك بسبب عدم نضجها الكافً. والتجارب األخٌرة 

ٌّة إلى حد كبٌر،  التً شهدها العالم العربً فً بعض الدول كمصر وتونس ، كانت تجارب جزب

ٌّاً بسبب المرحلة االنتقالٌة التً تعٌشها  ٌّاً وواف لم تستكمل شروطها بعد، ولم تعط انطباعاً كاف

المجتمعات العربٌة، فالدراسة ٌجب أن تكون فً مراحل االستقرار المجتمعً، حٌث ٌكون الحكم 

ٌّة  ٌّة.ٌستند إلى درجة كبٌرة من الموضوع  والعلم

ٌّة منٌعة  -4  الخطاب اإلسبلمً المعاصر ٌعٌد فً الواقع إنتاج اإلسبلم فً منظومة أٌدٌولوج

ومتماسكة أو صلبة، تقّدم نفسها على ؼرار المنظومات المتماسكة األخرى بوصفها تحتوي كل 

ٌّة إاّل أن تكون مؽلقة،  تدافع عن  األّنهوصفات الحل والبدٌل، وال ٌمكن لمثل هذه األٌدٌولوج

ٌّتها، وال  بدٌلها الذي ٌقوم على تصّور شامل للمجتمع، بمزٌد من تحصٌن نفسها وتعزٌز شمول

ٌمكن تحرٌر الخطاب اإلسبلمً السٌاسً المعاصر من وهمه عن البدٌل إاّل بإعادة بناء نفسه 

، كؤحد خطابات الفكر االجتماعً والسٌاسً، إلى خطاب ٌعترؾ بالخطابات والتٌارات األخرى

ٌنبوصفه واحداً منها ولٌس بدٌبلً عنها، باإلضافة إلى النظر إلى البعد  ً كبعد من أبعاد الدِّ

ٌّة تظلّه، أي  المدنً، إّنه داخله ولٌس خارجه، فلٌس هناك مجتمع فً التارٌخ بدون قّبة سماو

ٌّة  بدون نظام رمزي الثقاف

ٌّة متح -5 ّصلة عن اختبلؾ فً قراءة النص إّن إشكالٌة الدولة، لٌست فقط مجرد إشكالٌة نظر

ٌن ٌّة المحٌطة، الدِّ ٌّة ترتبط بصورة لصٌقة بالظرف ٌّة واجتماع ً، وإّنما أٌضاً هً إشكالٌة سٌاس

، الّسلطةفعبر التارٌخ اإلسبلمً، فً كل مّرة اشتد فٌها التمّزق الداخلً، واحتدم الصراع حول 

ٌّة إاّل وتكّرست هذه اإلشكا لٌة على المستوى الفكري والمجتمعً. لذلك وتفاقمت األخطار الخارج

ٌّة المعّبرة عن هذه اإلشكالٌة كما طرحها سٌد  فً الفكر  قُطبسوؾ تظل التعبٌرات النظر

اإلسبلمً المعاصر، وكما تبّناها مصطفى شكري، وعبد السبلم فرج وؼٌرهما حاضرة 

ٌّةباستمرار. وإّن مفاهٌم ك ٌّةوال الجاهل لكفر وأهل الذّمة...... إلخ لن ودار اإلسبلم ودار ا حاكم

تموت وستبقى موجوده ولكن فً حالة كمون منخفض إلى أن تعمل مّرة جدٌدة على إعادة رفع 

جهد هذا الكمون فً حاالت المؤزق الفكري والسٌاسً وعندما تحٌط بالمجتمع مجموعة أزمات 

ٌُعمل على إعادة إنتاج هذه المف ٌّة لتصرٌفها س اهٌم. وذلك ألّن بنٌة ال ٌكون هناك قنوات صح

ٌنالنص  ً فً اإلسبلم قادرة على إنتاج عدد ؼٌر محدود من القراءات، وذلك حسب طبٌعة الدِّ

 القارئ، وحسب الشروط المجتمعٌة.
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  الشٌعً السٌاسً فً مجال الفكر

ٌّة من هللا بصفته صاحب الوالٌة الحقٌقٌة،  -1 إّن سلطة الولً الفقٌه، هً سلطة تفوٌض

ٌّة. ومن ناحٌة الوظابؾ  ولٌست سلّطة ٌّة أو طبٌع ٌّةتعاقد للسلّطة، تكاد ال تختلؾ  السٌاس

عن صبلحٌات المعصوم إاّل فً استثناءات نادرة. وعلى الرؼم من تسوٌؽها العقلً إاّل 

ٌّة بالدرجة األولى، ال ٌتوفر انبثاقها وتطبٌقها إاّل فً إطار فكري  أّنها أطروحة عقابد

تبلزمها مع مفهوم اإلمامة، الذي ٌشّكل األصل النظرّي واجتماعً شٌعً، نظراً ل

ًّ لؤلطروحة. ولم ٌنكر أصل والٌة الفقهاء أي فقٌه شٌعً، واختبلؾ الفقهاء فً  والشرع

والٌة الفقٌه ٌرجع إلى اختبلؾ آرابهم فً مساحة الصبلحٌات التً ٌتمتع بها ولٌس فً 

 . أصل هذه الوالٌة

ٌّة على ا -2 ٌنلمإسسة إّن هٌمنة الروح الفقه ٌّةالدِّ ٌّة الحوزو ٌّدت الذهن من االنطبلق فً  ،ٌّة ق

آفاق المعرفة وفتح أبواب جدٌدة وصٌاؼة مفاهٌم مستحدثة عن الدولة والتنمٌة وما إلى 

ٌّةذلك "فالثورة  اً وال توجد أطروحة جدٌدة من قبل الحوزة اإلسبلم ٌّ " تواجه فقراً تنظٌر

ٌّةفٌما ٌتصل بالثورة  ٌّةنظسوى  اإلسبلم ٌّةوهذه ال ،والٌة الفقٌه ر بدورها قد  نظر

والٌوم ال أحد ٌحاول تمحٌص  ،وأصبحت متعالٌة على النقد الّسلطةامتزجت بسرعة مع 

ٌّةونقد هذه ال ٌنال من قبل المثقفٌن وال من قبل رجال  نظر  .الدِّ

 التوصٌات

بلمً جزء من عالم أكبر إّن القضٌة التً ال ٌمكن ألحد أن ٌتجاهلها تتمّثل فً أّن العالم اإلس

سمته االتصال واالرتباط والتؤثٌر المتبادل، على قاعدة توزٌع دورة اإلنتاج وحركة تبادل السلع 

 ،البعضوانتقال الثروات واألفراد والجماعات، وقانون دولً ٌحكم عبلقات الدول ببعضها 

ٌّة ٌُّ  ،وإدارة للشإون العالم ب الفكري والثقافً بٌن األمم ر المفاهٌم والقٌم بتؤثٌر من التجاذوتؽ

 والشعوب.

ٌّة  ٌّر العالم، ولم تعد المرجع ٌنلقد تؽ ٌّة تكفً لتدبٌر العالم اإلسبلمً فهبلَّ تنبّ الدِّ هت ٌّة والتراث

ٌّةاألصولٌة  إلى حقٌقة أّن النظام التشرٌعً الفقهً المؽلق بات ؼٌر صالح لكٌنونة  اإلسبلم

ٌّرات وتحّوالت ؼٌر محدودة، بدلٌل حركة االجتماع اإلنسانً المّتجهة  بشرٌة مفتوحة على متؽ

إلى عولمة كل ما ٌّتصل بوجوده بصرؾ النظر عن الجؽرافٌا والثقافة والثروة وأنماط السلوك. 

ٌّز  ،اإلشكالٌةولتجاوز هذه  ٌجب قٌام مجال سٌاسً حدٌث، ٌقع بقٌامه االستقبلل الضروري لح

ٌّة دولة-الدولة عن المجال االجتماعً فالدولة  نصاب  متعاٍل ومنفصل عن تناقضات البنٌة  -أ

ٌّة، وقادرة على أداء  ٌّة وسٌاد ٌّة تمثٌل االجتماعٌة، وهذا الشرط ألن تكون دولة ذات شخص

ٌّةوظابؾ التوحٌد والتحدٌث والتنمٌة  للمجتمع، }ال تكون الدولة دولة أّمة )أو دولة  السٌاس

: أكانت االنقسامات فٌها أفقٌة األّمةٌن االجتماعً لتلك شعب({، إاّل متى تعاَل تكوٌنها عن التكو

)كما فً المجتمعات الحدٌثة(، أم عمودٌة )كما فً المجتمعات التً تعانً تؤخر تارٌخً مثل 

مجتمعاتنا(، حٌن ال تكون الدولة سوى ذلك االمتداد التلقابً لبلجتماعً أو المجتمعً فً الحٌز 

د سلطة سٌاسٌة تمّثل  -أو كدولة للعموم -السٌاسً، تسقط صفتها كدولة جامعة وتتحّول إلى مجرَّ

فرٌقاً دون آخر: طبقة أو طبقات "فً المجتمع الحدٌث"، أو قبٌلة أو عشٌرة أو طابفة أو مذهب 

فً المجتمع التقلٌدي، وهذا ما ٌعانٌه تكوٌن الدولة فً البلدان العربٌة الٌوم، حٌث تماهٌها مع 
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وجودها، وحٌث إعادة إنتاجها النظام العصبوي قد آكل وظابفها المجتمع األهلً من حقابق 

ٌّة  .السٌاس

ولن ٌكون الحل لذلك إال بشرطٌن الزمٌن وهما أوالً: قٌام إصبلح دٌنً حقٌقً ٌنطلق من عمق 

ٌّة  ٌّةالبنٌة الفكر وتكون شبٌهة إلى حد ما بالتجربة اإلصبلحٌة المسٌحٌة، حٌث تصل إلى  اإلسبلم

ٌن فصل الهوتً بٌن ٌنوالسٌاسة ٌقوم بتنظٌم العبلقة بٌن  الدِّ والدولة كما ذكرنا فً مبحث  الدِّ

 .سابق

ٌّةوثانٌاً فتح المجال السٌاسً واالجتماعً أمام جمٌع التٌارات والحركات  لتمارس دورها  السٌاس
 فً عملٌة بناء السٌاسة عبر تؤمٌن فضاء اجتماعً مدنً مستقل ذاتٌاً، ولٌس هذا الفضاء الٌوم
ٌّه بالمجتمع المدنً الذي قامت الدولة العربٌة منذ نشوبها على تؤمٌمه باسم تحقٌق  سوى ما نسم

، وإن كانت تلك األوروبً"، األّمةالتكامل واالندماج االجتماعً على ؼرار نموذج "الدولة /
الدولة محاكاة ساخرة لهذا النموذج. إّن الفضاء التعددي التنافسً ٌسمح لكافة الفاعلٌن 

 ٌدٌولوجٌاتهم وتنظٌماتهم أن ٌجدوا بهذا الشكل أو ذلك محبلً لهم فٌه.مهما كانت أ الجتماعٌٌن،ا
 

ٌّة فً الدولة  ٌجب أن ٌنطلق من الواقع كما هو بكل عٌوبه وإّن  أي امكانٌة لرسم معالم نظر

وتناقضاته ومفرزاته ومكوناته الطابفٌة والعشابرٌة والقبلٌة والبحث عن مٌكانزم سٌاسً 

اجتماعً قابل ألن ٌستوعب جمٌع هذه التناقضات والعمل على توحٌدها ضمن أسس مواطنٌة . 

وأي استلهام ألي نموذج تارٌخً أو جؽرافً بمعنى "عبر الزمن أو من الجوار الجؽرافً"، هو 

استلهام عبثً لن ٌكون له أي مردود إٌجابً مهما كانت قدسٌته وعظمته ونجاحه. وإذا كنا 

لنظام السٌاسً ومكوناته هو بنٌة فوقٌة للدولة فهو ٌجب أن ٌكون تعبٌر حقٌقً عن مقتنعٌن أن ا

مكونات هذه الدولة وال ٌجب التعاطً مع المجتمع بموجب نظام االمتٌازات أو نظام المنح ، 

 وإّن سٌادة القانون هو الحل األمثل واألنجع لتجاوز التناقضات جمٌعاً.
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