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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
مقدمت

إذا كانػػت الفك ػرة الديمقراطيػػة بمفهكمهػػا الحػػديث مدينػػة بكجكدفػػا إل ػ الفمسػػفة التػػي
جاء بهػا أنصػار مدرسػة العقػد االجتمػاعي ككرسػتها بعػد ذلػؾ الثػكرة الفرنسػية التػي كػاف مػف
شعاراتها إف مبدأ كؿ سيادة يستقر أساسا في األمة ،حت إذا ما كصمنا إل القػرف العشػريف
نػػرل أف الديمقراطيػػة صػػد أصػػبحت ظػػافرة العصػػر بػػؿ إننػػا ال نجػػد نظامػػا مػػف أنظمػػة الحكػػـ

حت تمؾ التي تعادم الديمقراطية خفية تج أر عم معاداتها ظافريان.

كعم ذلؾ فقد كثػر الحػديث عػف الديمقراطيػة فػي كتابػات فقهػاء القػانكف الدسػتكرم

كرج ػػاؿ السياس ػػة كلك ػػف السػ ػؤاؿ ال ػػذم يط ػػرح ف ػػؿ ت ػػـ تن ػػاكؿ الفكػ ػرة الديمقراطي ػػة ف ػػي الفك ػػر

السياسي اإلسالمي أك بعبارة أخرل فػؿ عػرؼ اإلسػالـ كنظػاـ لمحكػـ شػياا عػف الديمقراطيػة
كمنهج أك كتطبيؽ.
كبدايػػة البػػد لن ػػا مػػف أف نبػػيف إف اله ػػدؼ مػػف البح ػػث فػػي فػػذ المس ػػالة لػػيس فػػك
الجانػػب التػػاريخي كاف كػػاف فػػذا الجانػػب ال يمكػػف إ فالػػه كال يصػػن إف ننكػػر أفميػػة شػػأنه
كلكنػػه لػػيس الهػػدؼ األساسػػي أك األكؿ لهػػذا البحػػث ،بػػؿ إف أفميػػة فػػذا البحػػث تت ػػن مػػف
الخطكرة الكبيرة التػي تنطػكم عميهػا تمػؾ البحػكث المتعمقػة بأنظمػة الحكػـ فػي الدكلػة لمػا لهػا
مف مساس بحقكؽ اإلفػراد كحريػاتهـ األساسػية .كعمػ الػر ـ مػف ذلػؾ فػاف عممػاء المسػمميف

لـ يكلكا – عم مػدل التػاريا اإلسػالمي – لألحكػاـ الشػرعية الدسػتكرية (أم المتعمقػة بنظػاـ
الحكػ ػػـ) مػ ػػف عنػ ػػايتهـ شػ ػػياا مػ ػػذككرا .كال يخف ػ ػ عم ػ ػ احػ ػػد منػ ػػا الصػ ػػعكبة التػ ػػي تمػ ػػر بهػ ػػا
المجتمعػػات اإلسػػالمية المعاص ػرة عم ػ كافػػة الصػػعد ،كالتػػي تتطمػػب مػػف العممػػاء كالمفك ػريف
المسػمميف أف يكلػكا المسػااؿ الشػػرعية ذات الصػبغة السياسػية الدسػػتكرية مػف عنػايتهـ الشػػيء
الكثير.

فػػالفكر السياسػػي اإلسػػالمي فػػي العصػػر الحا ػػر يجتػػاز أزمػػة خطي ػرة كيػػدخؿ فػػي

تجربػػة مري ػرة كيكاجػػه مكصفػػا بػػالد الدصػػة فقػػد خمقػػت نزعػػة الجمػػكد كالتقميػػد التػػي سػػادت الفقػػه
اإلسػػالمي منػػذ أمػػد طكيػػؿ (كبخاصػػة فػػي الناحيػػة السياسػػية الدسػػتكرية) ف ار ػػا فكريػػا ثقافيػػا
كيمكػ ػػف أف نعػ ػػزك أسػ ػػباب تمػ ػػؾ النزعػ ػػة التػ ػػي يمكػ ػػف أف تكصػ ػػؼ بظػ ػػافرة انص ػ ػراؼ عممػ ػػاء
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المسػػمميف عػػف العنايػػة بػػالبحكث الدسػػتكرية إلػ النظػػاـ االسػػتبدادم الػػذم سػػاد أنظمػػة الحكػػـ
اإلسالمي منذ عهد خالفة األمكييف ،كالشؾ فػي أف الفقػه الدسػتكرم أك السياسػي بكجػه عػاـ
ال تنبػػت ب ػػذكر إال ف ػػي ارض ح ػرة كال تتف ػػتن أزف ػػار إال ف ػػي طقػػس م ػػف الحري ػػة .كيكف ػػي أف

نشػػير إل ػ فقيػػه كبيػػر ربمػػا كػػاف اكبػػر فقهػػاء السياسػػة اإلسػػالمية القػػدام (كفػػك أبػػك الحسػػف
المػػاكردم الػػذم عػػاش فػػي العهػػد العباسػػي كتػػكفي سػػنةَْٓف ػػ) كك ػػا مؤلف ػان شػػهي انر فػػك

األحكػػاـ السػػمطانية  ،فيمػػا يػػذكر عنػػه انػػه بعػػد أف ك ػػا مؤلفػػه أكص ػ إال ينشػػر إال بعػػد
مماته .كفكػذا نػرل أف بعػض البػاحثيف كالمػؤلفيف المسػمميف فػي الميػداف السياسػي الدسػتكرم
كػاف يكتػب فػػي جػك مػػف الخػكؼ كالرفبػة بينمػػا كػاف الػػبعض األخػر يكتػب بػػدافا مػف التقػػرب

مف الحاكـ أك الر بة في الماؿ.

كيمكننا أف نسجؿ ظػافرة أخػرل فػي فػذا المجػاؿ تمػؾ فػي ظػافرة عػدـ التخصػص

التي تالحػظ لػدل رجػاؿ الفقػه اإلسػالمي السػيما فيمػا يتصػؿ بالفقػه الدسػتكرم فمػـ يكجػد فػي
أم عصر كال يكجد حتػ اليػكـ مػف رجػاؿ الفقػه اإلسػالمي فقهػاء متخصصػكف فػي البحػكث

الدستكرية كما فك شػأف عممػاء القػانكف الك ػعي فػي العصػر الحػديث ،كالشػؾ أف النهػكض
بػػأم فػػرع مػػف فػػركع القػػانكف كاالنتقػػاؿ بػػه مػػف طػػكر التخمػػؼ إل ػ طػػكر النمػػك كالن ػػكج ال

يمكف أف يتـ في العصر الحديث إال عف طريؽ التخصص.

كبناء عم مػا تقػدـ فػاف الهػدؼ مػف فػذا البحػث فػك الكصػكؿ إلػ اسػتنباط نظريػة

إسػػالمية لمديمقراطيػػة تت ػكاءـ مػػا جػػكفر الفك ػرة الديمقراطيػػة كمعطياتهػػا المعركفػػة فػػي الفكػػر
القانكني كالسياسي الحديث .لذلؾ سنتناكؿ فذا البحث كفقا لألسػاليب العمميػة الحديثػة كذلػؾ
بػاف نعقػد مقارنػة بػيف الفكػرة الديمقراطيػة كفقػػا لمفهكمهػا الػذم نشػأت عنػه كاسػتقرت إليػه فػػي
الفقػػه الدسػػتكرم الحػػديث كبػػيف الفك ػرة الديمقراطيػػة فػػي الفكػػر اإلسػػالمي كذلػػؾ اسػػتنادا إل ػ

المعػ ػػايير المك ػ ػػكعية السػ ػػميمة التػ ػػي ال يك ػ ػػدر صػ ػػفكفا الميػ ػػؿ أك المشػ ػػاعر العاطفي ػ ػػة أك

األحاسػيس الدينيػػة المرففػػة كذلػػؾ إذا مػػا كػػاف عقػػد مثػػؿ فػػذ المقارنػػة يسػػتهدؼ الكشػػؼ عػػف
الحقيقة الخالصة.
كلػ ػذلؾ فأنن ػػا س ػػنتناكؿ ف ػػذا البح ػػث ف ػػي مبحث ػػيف .نخص ػػص المبح ػػث األكؿ لنش ػػأة

الفك ػرة الديمقراطيػػة كبيػػاف معطياتهػػا .كيقػػا فػػذا المبحػػث فػػي مطمبػػيف ،نكػػرس األكؿ لنشػػأة
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الفكرة الديمقراطيػة فػي الفكػر المسػيحي كمدرسػة العقػد االجتمػاعي .أمػا المطمػب الثػاني فانػه
يسػػتقؿ بضي ػػاح معطيػػات الفك ػرة الديمقراطيػػة .أمػػا فػػي المبحػػث الثػػاني فأننػػا سػػنحاكؿ بحػػث
الفك ػرة الديمقراطيػػة فػػي اإلسػػالـ مػػف حيػػث معطياتهػػا فػػي اإلسػػالـ فػػي مطمػػب أكؿ كمػػف ثػػـ

أكجه الفكرة الديمقراطية التي تتجسد في الحرية كالمساكاة كالشػكرل .ثػـ نخػتـ البحػث بخاتمػة
نبيف فيها خصكصية التجربة اإلسالمية لمديمقراطية كالتي نرجكا أف تككف مسؾ الختاـ.
املبحث األول

تمهيد وتقسيم:

نشأة الفكرة الدميقراطيت ومعطياتها الغربيت

سػ ػػنقكـ بتنػ ػػاكؿ نشػ ػػأة الفك ػ ػرة الديمقراطيػ ػػة فػ ػػي مطمػ ػػب أكؿ ثػ ػػـ ينعػ ػػرج عم ػ ػ بحػ ػػث
معطياتها في الفكر الغربي في مطمب ثاف.

المطمب ال ول  -:نشأة الفكرة الديمقراطية
ممػػا الشػػؾ فيػػه أف الديمقراطيػػة تجػػد أساسػػها فػػي الحريػػة ،فالحريػػة فػػي أسػػاس أك
جػػكفر الديمقراطيػػة كالحريػػة تعنػػي صبػػؿ كػػؿ شػػيء حريػػة الفػػرد لػػذلؾ انصػػبت جهػػكد الفكػػر

اإلنس ػػاني عمػ ػ إعط ػػاء التبريػ ػرات لكج ػػكد الس ػػمطة م ػػف ش ػػانها إف تحم ػػي الف ػػرد ف ػػي حريت ػػه
الجسدية كالفكرية كالدينية

د أم نكع مف أنكاع التحكـ أك االستبداد .لػذلؾ كانػت المػذافب

الديمقراطيػػة منػػذ بػػدايتها كعنػػد تطكرفػػا تهػػدؼ إل ػ إصامػػة ح ػكاجز

ػػد الطغيػػاف كفػػي بػػذلؾ

تحػاكؿ أف ترجػا أصػؿ السػػمطة السياسػية إلػ اإلرادة الجماعيػة لممجتمػػا الػذم يخ ػا لهػػذ
السػػمطة ،كاف السػػمطة السياسػػية تكػػكف شػػرعية ألنهػػا أصيمػػت مػػف الجماعػػة التػػي تحكمهػػا فػػذ

السػػمطة أم أف الفكػرة الديمقراطيػػة تقػػكـ عمػ حكػػـ األشػػخاص مػػف صػػبمهـ كفػػي ذاتهػػـ أم أف

يككنكا حكاما كمحككميف في ذات الكصت.

ي ػػر أف المس ػػالة الديمقراطي ػػة ل ػػـ تط ػػرح ف ػػي األزمن ػػة القديم ػػة (كخاص ػػة ف ػػي عه ػػد

اليكن ػػاف كالركم ػػاف) إذ ل ػػـ يتس ػػاءؿ الفالس ػػفة كالمفك ػػركف عم ػػا إذا كان ػػت الس ػػمطة السياس ػػية
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شػػرعية أك بعبػػارة أخػػرل لػػـ يسػػالكا عمػػا فػػك أصػػؿ السػػمطة .ذلػػؾ أنهػػـ تنػػاكلكا فقػػط السػػمطة
ككاصعة

ركرية ككتبكا عف الحككمة مف الناحية العممية.

لذلؾ نستطيا القكؿ أف الف ؿ في طػرح مشػكمة الديمقراطيػة كمحاكلػة حمهػا بشػكؿ

عممي كمنهجي يعكد إلػ عممػاء الالفػكت فػي العصػر الكسػيط فكمػا صيػؿ أف عمػـ الالفػكت
فػػي القػرنيف الثػػاني عشػػر كالثالػػث عشػػر كػػاف بمثابػػة ممجػػأ الفكػػر كفػػك الػػذم تصػػدل لمسػػمطة
كطالبها بالسند الذم بمقت ا تفرض نفسها عم األفراد.
إال إف الفمسػػفة السياسػػية فػػي األزمنػػة الحديثػػة صػػد أخػػذت منح ػ أخػػر يػػر الفمسػػفة

المس ػػيحية لتبري ػػر أك لتك ػػين فكػ ػرة الديمقراطي ػػة فق ػػد اخ ػػذ الكت ػػاب إلػ ػ تبري ػػر الديمقراطي ػػة
بأص ػػمها ع ػػف طري ػػؽ نظري ػػة العق ػػد االجتم ػػاعي ل ػػذلؾ يج ػػب عمين ػػا أف نتن ػػاكؿ نش ػػأة الفكػ ػرة

الديمقراطية كفقا لمترتيب اآلتي-:

ُ -الديمقراطية في الفكر المسيحي.
ِ -الديمقراطية في مدرسة العقد االجتماعي.
أوالً  -:الديمقراطية في الفكر المسيحي

إذا كان ػػت اإلنس ػػانية ص ػػد ش ػػهدت فتػ ػرة ل ػػـ يك ػػف فيه ػػا التميي ػػز مكج ػػكدا ب ػػيف مص ػػدر

السػػمطة كمػػف يمػػارس السػػمطة كاف االعتقػػاد كػػاف شػػااعا بػػاف الػػذيف يمارسػػكف السػػمطة ليس ػكا
بش انر بؿ آلهة كبالتالي فاف شرعية الحكاـ لـ تطرح بػالمعن الػدصيؽ الف الحكػاـ كػانكا بمثابػة

آلهة كمف ثـ مصد ار لمسمطة.

إال أنه كبمجيء المسيحية فاف األمر لػـ يبػؽ كػذلؾ ألف المسػيحية أعطػت مفهكمػان

جديػػدان لشػػرعية السػػمطة يتماشػ مػػا مباداهػػا كتعاليمهػػا ذلػػؾ انػػه فػػي نظػػر المسػػيحية لػػـ يعػػد

م ػػف الممك ػػف اعتب ػػار الحك ػػاـ آله ػػة الف ك ػػكف اإلنس ػػاف ال ػػه يخ ػػالؼ تع ػػاليـ المس ػػيحية بش ػػاف

ػاء عميػه فػاف
اآللهة .فساد االعتقاد باف اهلل فك مصدر السمطة كفك الذم يختػار الحكػاـ .بن ن
سمطة الحكػاـ سػتككف شػرعية الف اهلل فػك الػذم يختػارفـ لممارسػة فػذ السػمطة .إذا الحكػاـ
لـ يعكدكا آلهة بؿ بشر اختارفـ اهلل لممارسة السمطة في المجتما .كفذا االختيار فػك الػذم

أسػػبد ا لشػػرعية عم ػ السػػمطة التػػي يمارسػػها الحكػػاـ .يػػر أف فػػذا التفكيػػر صػػد تطػػكر منػػذ
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العصػػر الكسػػيط فػػي أكربػػا حيػػث ارجػػت الفك ػرة التػػي مؤدافػػا أف اهلل لػػـ يعػػد يختػػار الحكػػاـ
مباشػرة مكانمػػا يعػػكد االختيػػار لممحكػػكميف .إذف نشػػهد فػػي فػػذ الفتػرة بػػركز فكػرة الديمقراطيػػة
لكنها ديمقراطية ذات م مكف ديني(ُ) .فالمحككمكف كاف اختاركا الحكػاـ بػضرادتهـ الحػرة إال
انػػه (فػػي التفكيػػر المسػػيحي) اهلل فػػك الػػذم مػػنحهـ الحريػػة كاإلرادة ككمػػا أف اهلل أسػػبد نعمػػة
السػػمطة عمػ المجتمػػا لتمػػارس فيػػه ،فهػػذ الديمقراطيػػة ذات م ػػمكف دينػػي ألنهػػا تعنػػي أف
السػمطة فػػي ككػػؿ شػػيء فػػي الكػػكف مػػف عنػػد اهلل .كفػػذا التفسػػير لمفكػرة الديمقراطيػػة يت ػػمف
أف سػػمطة الحكػػاـ ال تكػػكف شػػرعية إال إذا خكلػػت مػػف المحكػػكميف أم أف أع ػػاء المجتمػػا

فػػـ مصػػدر السػػمطة ،كفػػذا االتجػػا فػػي تفسػػير أك تبريػػر شػػرعية السػػمطة ن ػ ار كا ػػحان فػػي

كتابات عمماء الالفكت المسيحييف ال (ِ) .الػذيف صػالكا بػاف السػمطة فػي ذاتهػا تػأتي مػف اهلل،
لكنهـ اعتبركا السػمطة مػف صػنا البشػر فػي شػكمها الحيػاتي أك الػكاصعي كتػأتي مػف الشػعب.

أمػػا عػػف مكصػػؼ القػػديس تكمػػا االكػػكيني فػػي فػػذا الصػػدد فأننػػا نجػػد يؤكػػد بأنػػه يعػػكد إل ػ
الجمهكر بكاممه أك إلػ الػبعض الػذم يتصػرؼ أف يػأمر بػالخير العػاـ كانػه يقػكؿ يعػكد إلػ

الجمهكر كمه اك إل شخص عاـ يرع كؿ الجمهكر أف يقيـ القكانيف(ّ).

كفذا معنا أف السمطة أك جكفر السمطة يػأتي مػف اهلل إال أف السػمطة فػي تنظيمهػا

فػػي مػػف صػ ػكانيف البشػػر كفػػي ت ػػأتي مػػف الشػػعب ،فالش ػػعب كحػػد يػػنظـ نفس ػػه كفػػؽ أفدافػػه
الخاصػة بػه كفػػذا االتجػا نسػتطيا أف نقػػكؿ عنػه انػػه كػاف المػذفب الثابػػت لعممػاء الالفػػكت

الكاثكليؾ.

ثانياً  -:الديمق ارطية في مدرسة العقد االجتماعي

تنطمؽ الفكرة الديمقراطية في مدرسة العقد االجتماعي مػف مسػممتيف فمػا  -:حالػة

الطبيعة كالدكلة الناشاة عف العقد االجتماعي.

 -1حالةةةة الطبيعةةةة -:إف السػ ػؤاؿ المه ػػـ كالكبي ػػر ال ػػذم ت ػػـ طرح ػػه ف ػػي ظ ػػؿ مدرس ػػة العق ػػد
االجتمػػاعي فػػك لمػػاذا كجػػد المجتمػػا أك الدكلػػة س ككيػػؼ نبػػرر سػػمطة الحكػػاـ أم متػ تكػػكف

السمطة شرعية كبالتالي كاجبة الطاعة س
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كفذا السؤاؿ كاف مػف االفتمامػات الرايسػية أف لػـ يكػف االفتمػاـ األساسػي لمدرسػة
العقػػد االجتمػػاعي ،بػػؿ إف السػ ػؤاؿ عػػف أصػػؿ الس ػػمطة كػػاف سػػببا ف ػػي كجػػكد مدرسػػة العقػػد
االجتمػػاعي .كمدرسػػة العقػػد االجتمػػاعي عنػػدما طرحػػت مسػػالة أصػػؿ السػػمطة لتسػػبد عميهػػا

الش ػػرعية ،صال ػػت  -:أف أس ػػاس الس ػػمطة ف ػػك ف ػػي مكافق ػػة األفػ ػراد كف ػػذ ف ػػي ف ػػي الكاص ػػا ب ػػذرة
الديمقراطية .كسر فذا التبرير نجػد فػي كػؿ التيػارات الفكريػة التػي تنتمػي إلػ مدرسػة العقػد
االجتماعي فهؤالء جميعا يتفقكف عم أف كالدة المجتمػا يػتـ عػف طريػؽ اتفػاؽ يبػرـ بر ػاء
األفػراد أم عػػف طريػػؽ العقػد االجتمػػاعي كلكػػف السػؤاؿ الػذم تػػـ طرحػػه ،مػا فػػك مبػػرر العقػػد

االجتماعي س أم لماذا تـ المجكء إل العقد االجتماعي س

كلكي يككف فناؾ تبرير منطقي كػاف البػد مػف افتػراض حالػة تسػبؽ الحالػة المدنيػة

كفي حالة الطبيعة كالتي تتفؽ مدرسة العقػد االجتمػاعي عمػ افت ار ػها فػاألفراد فػي تصػكر
فذ المدرسة عاشكا في حالة الطبيعة بعيدا عف كؿ رابطة اجتماعية .ير أف تصكر حالػة
الطبيعػػة لػػـ يكػػف كاحػػدا عنػػد أنصػػار مدرسػػة العقػػد االجتمػػاعي ،فحالػػة الطبيعػػة عنػػد فػػكبز
كانت حالة حرب داامة كجحيـ عند كؿ فرد األمر الذم يبرر مغادرتها (ْ).

أمػا عنػػد لػكؾ فهػػي أشػػبه بػالفردكس لكنهػػا صػد ال تخمػػك مػػف بعػض المنغصػػات التػػي

مردفا يعكد إل حرية األفراد المطمقػة كمسػاكاتهـ فػي حالػة الطبيعػة ،كفػذ الحريػة كالمسػاكاة
يمكػػف أف تػػؤدم إل ػ التحيػػز كعػػدـ العدالػػة ممػػا يشػػكؿ خط ػ ار عم ػ حريػػة األف ػراد كمسػػاكاتهـ
لذلؾ ك مف فذا التصكر فاف الحالة المدنية ستككف أف ؿ عنػد لػكؾ كمػف بػاب أكلػ عنػد

فكبز(ٓ).

أما تصكر ركسك لحالة الطبيعة فهك أكثر تعقيػدا مػف تصػكر كػؿ مػف فػكبز كلػكؾ

كفػػذا التعقيػػد عنػػد ركسػػك أثػػار بعػػض االلتباسػػات فػػي فهػػـ طركحاتػػه فػػي فػػذا المجػػاؿ .ففػػي
مرحمة أكل مف تفكير ركسك يصكر حالة الطبيعة بأنها حالػة األفػراد الػذيف عاشػكا منعػزليف

بع هـ عف البعض األخر كعددفـ القميؿ أدل إلػ فػذا االنعػزاؿ .إذا فػي حالػة الطبيعػة ال
لق ػػاء ب ػػيف األفػ ػراد كال عالص ػػة بي ػػنهـ .كبن ػػاء عمي ػػه فان ػػه س ػػكؼ ل ػػف يكح ػػد صػ ػراع ب ػػيف األفػ ػراد
كسيككف كؿ فرد سيدا في مممكته الصغيرة التي ال تعرؼ الحسد كال الغيرة.
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ل ػػذلؾ صي ػػؿ أف حال ػػة الطبيع ػػة س ػػتككف حال ػػة الس ػػمـ كالس ػػعادة بعك ػػس المجتم ػػا الم ػػدني ال ػػذم
س ػػيككف مص ػػدر الش ػػركر كالفس ػػاد البش ػػرم .ي ػػر أف األس ػػتاذ ريني ػػه كابيت ػػاف ي ػػرل أف ف ػػذا

التفسػير ألراء ركسػػك يػر صػػحين كيقػكؿ  -:أف ركسػػك لػـ يفكػػر مطمقػا كلػػـ يكتػب أف حالػػة
الطبيعػة كانػػت تتفػػؽ مػػا حالػػة إنعػزاؿ الفػػرد فمػػيس فنػػاؾ مػػا يمنػػا فػػي منطػػؽ ركسػػك بعػػد أف
كانكا منعزليف أف تجمعكا في فاات كذلؾ تحت تأثير القكة القافرة فعاشػكا فػي فاػات فتككنػت
حالة الطبيعة مف جماعػات بشػرية فك ػكية كعنػدفا تظهػر منغصػات فػذا المجتمػا البشػرم
في حالة الطبيعة .مكاذا كػاف األمػر كػذلؾ فحالػة الطبيعػة سػكؼ لػف تختمػؼ عنػد ركسػك عػف
تصكر سابقيه لها بؿ أنها ال تقؿ رعبان عف تصكر فكبز لحالة الطبيعة (ٔ).
 -2فكةةةرة الدولةةةة الناشةةةقة عةةةن العقةةةد االجتمةةةاعي  -:أف الس ػػمطة ال تك ػػكف ش ػػرعية عن ػػد
فالسػػفة الع قػػد االجتمػػاعي إال إذا حظيػػت بمكافقػػة األف ػراد عميهػػا كفػػذ المكافقػػة يعبػػر عنهػػا
بطريػؽ العقػد االجتمػػاعي الػذم يقػػيـ الدكلػة أذف سػػتككف الدكلػة نتيجػػة إلرادة األفػراد ،فالدكلػػة
ال تف ػػرض عم ػػيهـ بحك ػػـ الت ػػاريا أك بحك ػػـ الكاص ػػا ب ػػؿ ف ػػي ظ ػػافرة عقالني ػػة كبه ػػذا التص ػػكر
ك عت مدرسة العقد االجتماعي حدا لمفكػر التقميػدم القػااـ عمػ الحػؽ اإللهػي فالدكلػة فػي

تعبير عف اإلرادة البشرية كفي نتاج عقػؿ مكارادة األفػراد .فػضذا مػا ثبػت فػذا ،يمكػف القػكؿ أف
سيادة الدكلة التي سيقيمها األفراد عف طريؽ العقد االجتماعي في سػيادة األفػراد المؤسسػيف
لهػػا بعكػػس مػػذفب الحػػؽ اإللهػػي ،فالدكلػػة ليسػػت

ػػركرة طبيعيػػة بػػؿ فػػي

ػػركرة عقالنيػػة

فهػػي ال تفػػرض فر ػػا بػػؿ تينشػػا مػػف صبػػؿ األف ػراد الف مصػػمحتهـ التػػي اظهػػر عقمهػػـ فكااػػدفا
فر ت عميهـ ذلؾ بحكـ العقؿ (ٕ).
إف الدكلة في مدرسػة العقػد االجتمػاعي فػي دكلػة الفػرد كدكلػة العقػؿ أم فػي دكلػة
فردية كعقالنية إذف األفراد أصػامكا الدكلػة كدافعػكا عػف إصامتهػا عػف طريػؽ العقػد االجتمػاعي.

لكف العقد ت مف تنازال عف السمطة كالسيادة إل الغير.

ف ػػالفرد ك ػػاف حػ ػ انر إال أن ػػه بالعق ػػد تن ػػازؿ ع ػػف الحري ػػة كالس ػػيادة إلػ ػ الغي ػػر (ف ػػردان أك

جماع ػػة) فأص ػػبن الغي ػػر ص ػػاحب الس ػػيادة ي ػػأمر المجم ػػكع بمقت ػ ػ ح ػػؽ األم ػػر كف ػػذ ف ػػي
النتيجػػة المنطقيػػة لفك ػرة التنػػازؿ نجػػدفا عنػػد فػػكبز كلػػكؾ .صػػحين أف لػػكؾ ال يسػػمـ بالتنػػازؿ
المطمػػؽ عػػف السػػيادة كين ػػادم بالتنػػازؿ الجزاػػي كأراد مػػف تع ػػدد فياػػات الدكلػػة أف يحػػد م ػػف
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سػػمطة صػػاحب السػػمطاف ،إال انػػه مػػا فػػذا يبقػػي العقػػد االجتمػػاعي عقػػد تنػػازؿ عػػف سػػيادة
كحرية الفرد إل الدكلة .كعميه فاف الدكلػة عنػد فػكبز كلػكؾ تبقػ صاامػة عمػ مكافقػة األفػراد
كتبق تختمؼ عف فكرة الحؽ اإللهػي إال أنهػا ال تختمػؼ مػف حيػث كجػكد سػمطة حاكمػة أم

كجكد حكاـ كمحككميف (ٖ).

يػػر أف فػػذا التصػػكر ألسػػالؼ ركسػػك كفػػذ النتػػااج ال يسػػمـ بهػػا ركسػػك كيختمػػؼ
عػػف بقيػػة أنصػػار مدرسػػة العقػػد االجتمػػاعي .فركسػػك يػػديف فػػذ النظريػػات كالػػذم يهمػػه فػػك
حريػػة الفػػرد الف الحريػػة بالنسػػبة لركسػػك فػػي صػػفة مالزمػػة لمطبيعػػة البش ػرية كفػػي مرادفػػة
لمسيادة فالسيادة كالحريػة شػيء كاحػد كفمػا فكرتػاف متطابقػاف أك فمػا كجهػيف لحقيقػة كاحػدة.

إننػػا ال نفهػػـ طركحػػات ركسػػك مػػا لػػـ يكػػف حا ػ ار فػػي الػػذفف أف الحريػػة فػػي السػػيادة إذ أف

الفػػرد ال يسػػتطيا التنػػازؿ عػػف سػػيادته الف معن ػ ذلػػؾ انػػه تنػػازؿ عػػف حريتػػه كحيػػث انػػه ال
يمكػػف التنػػازؿ عػػف الحريػػة ألنهػػا مالزمػػة لمطبيعػػة البش ػرية فػػضذا مػػا تػػـ ذلػػؾ فػػاف معنػػا أف
اإلنسػػاف سػػيحطـ ذاتػػه كفػػذا (المنطػػؽ الركسػػكم) يقكدنػػا إل ػ اعتبػػار العقػػد االجتمػػاعي فػػك
ميثاؽ يؤكد الحرية كال يعتبر تنازال عنها فالعقد االجتمػاعي يجػب أف يقػاـ إذا بالصػكرة التػي

يحتفظ فيها الفرد بحريته كت مف لكؿ فرد فذ الحرية (ٗ).

إذف فذا التصكر الجديد أف الفػرد يسػتمتا بم ازيػا الدكلػة أك بالحالػة المدنيػة دكف أف

يتنػػازؿ عػػف حريتػػه فػػالفرد ال يمكػػف أف يتنػ ػازؿ عػػف أم مػػف حقكصػػه البش ػرية ،ال ك ػالن (عن ػػد
فكبز) كال جزءا (عند لػكؾ) ،بػؿ انػه يحػتفظ بهػذ الحقػكؽ كاممػة كفػذ فػي الفكػرة األساسػية
كفي مفتاح العقد االجتماعي كما يتصكر ركسك.

المطمب الثاني  -:معطيات الفكرة الديمقراطية
أوالً  -:اإلرادة الفردية

تع ػػد اإلرادة الفردي ػػة م ػػف أف ػػـ معطي ػػات الفكػ ػرة الديمقراطي ػػة حي ػػث يع ػػد الف ػػرد صيم ػػة

مطمقػػة كفػػذ المعطيػػة فػػي الكاصػػا تجػػد مصػػدرفا فػػي العديػػد مػػف التيػػارات الفكريػػة كالفمسػػفية
بػ ً
ػدء ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ بالفمسػػفة اإل ريقيػػة التػػي جعمػػت مػػف اإلنسػػاف معيػػار كػػؿ شػػيء ،كفػػي
مكجكدة كذلؾ في التيار الفكرم كالػديني المسػيحي الػذم يػرل أف اإلنسػاف صيمػة مطمقػة عميػا
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كفذ الفكرة تجد أساسها في التيػار اإلصػالحي الػديني البركتسػتانتي الػذم دعػا إلػ التبصػر
فػػي النصػػكص المقدسػػة مػػف صبػػؿ المػػؤمنيف .كمػػا أف التيػػار العقالنػػي الفمسػػفي صػػد أكػػد فػػذا

االتجا في اعتبار اإلرادة الفردية كحرية الفرد في المقدمة كصبؿ كؿ شيء كفػي أصػؿ نشػأة

المجتما المدني .كفذا يؤدم إل اعتبار المجتما فك كليد إرادة األفراد (َُ).

فالعقػػد االجتمػػاعي فػػي فػػذ الرؤيػػا الفرديػػة الػػذم أصػػاـ المجتمػػا كالدكلػػة إنمػػا يجػػد
أساسػػه فػػي إرادة األف ػراد كال شػػيء يػػر ذلػػؾ ،ألنػػه ال يعػػرؼ إال الفػػرد ،ذلػػؾ أف كػػؿ تجمػػا
بشرم ليس إال تجمعا ألفراد يتكاجدكف بع هـ إل جانب بع هـ األخر.

إف فػػي فػػذا التصػػكر سػػيككف الفػػرد ايػػة عميػػا لػػذا نجػػد أف كتابػػات ا مػػب الفقهػػاء

كالحركات الفكرية فػي اإلصػالح الػديني ككػذلؾ الثػكرات الكبػرل كػالثكرة األمريكيػة كالفرنسػية

صد أكدت فذا المعن  ،كالدليؿ عم ذلػؾ انػه يكفػي الرجػكع إلػ إعالنػات الحقػكؽ لنػرل فيهػا
أف الفرد ليس كسيمة مكانمػا ايػة كحيػث أف تنظػيـ كتطػكر المجتمػا تحكمػه صكاعػد كحيػث أف
الف ػػرد ال يمك ػػف أف يخ ػػا ألم صكاع ػػد تنظيمي ػػة ال يك ػػكف مص ػػدرفا ف ػػك كبالت ػػالي س ػػيككف

القانكف فك التعبير عف إرادة األفراد الذيف أصامكا المجتما كأصامكا القانكف الذم يحكمهـ.
ثانياً  -:الحرية

يمكف تعريؼ الحرية بأنها مكنة تعكد لكؿ إنساف الف يتصػرؼ كفػؽ مػا يقػرر دكف

أف يخ ػ ػػا ألم إر ػ ػػاـ يػ ػػر ذلػ ػػؾ اإلر ػ ػػاـ ال ػ ػػركرم ل ػ ػػماف حريػ ػػة اآلخ ػ ػريف .كاف فػ ػػذا
التعريؼ الذم يتميز ببساطته كك كحه يطرح الحرية كمعطية مكجكدة كبالتالي يسػتبعد كػؿ
مناصشػػة حػػكؿ المك ػػكع فاإلنسػػاف طالمػػا ال يخ ػػا إال لنفسػػه كاعتبػػار الحريػػة معطيػػة أك
مسممة أكلية لكؿ إنساف.

فػذ النظػرة إلػ الحريػػة باعتبارفػا مسػممة لكػؿ إنسػػاف نجػدفا فػي إعالنػات الحقػػكؽ

الفرنس ػ ػػية كاألمريكي ػ ػػة كاالنكميزي ػ ػػة أي ػ ػػا كان ػ ػػت أبع ػ ػػاد كمش ػ ػػارب ف ػ ػػذ اإلعالن ػ ػػات الف ف ػ ػػذ

اإلعالنػػات تتفػػؽ عم ػ أف الحريػػة فػػي مكنػػة أصػػمية عنػػد اإلنسػػاف كمرتبطػػة ارتباطػػا كثيق ػان

بطبيعتػه .كبالتػػالي فػػاف فػذ الحريػػة يػػر مدينػة بكجكدفػػا ألم سػػمطة اجتماعيػة سػػابقة عمػ

الحرية كتقييدفا ،فالحرية ال تخمػؽ ألنهػا مكجػكدة كعميػه فػاف حقػكؽ األفػراد التػي فػي جػكفر
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الحريػػة فػػذ الحقػػكؽ تعتبػػر مالزمػػة لشػػخص اإلنسػػاف لػػذلؾ صيػػؿ أف مهمػػة إعػػالف الحقػػكؽ
الفرنسي فك عرض الحقػكؽ الطبيعيػة كالمقدسػة لانسػاف كالتػي ال يمكػف التنػازؿ عنهػا كفػذ

الحقكؽ ير مدينة بكجكدفا لمسمطة ألنها حقكؽ طبيعية(ُُ).

لذلؾ فاف ممارسة فذ الحقكؽ كالحريات يمكػف أف تػنظـ مػف صبػؿ السػمطة دكف أف
تتكصػؼ مػػف حيػث محتكافػػا عمػ إرادة السػػمطة كلػذلؾ فػػاف الجمعيػة التأسيسػػية الفرنسػية التػػي
ك عت إعالف الحقكؽ صالت أنها تعترؼ كتعمف فذ الحقكؽ دكف أف تنشؤفا.
فضذا كانت الحرية فػي جكفرفػا تت ػمف االسػتقالؿ الػذاتي لمفػرد فهػك اسػتقالؿ ذاتػي

يتمتا به كؿ كااف أنساني كفك استقالؿ ذك بعد أخالصي ،لػذلؾ فضننػا نجػد اإلعػالف الفرنسػي

ينص عم أف الحرية تت مف استطاعة الفرد عمؿ كؿ ما ال يؤذم اآلخريف(ُِ).

فػػاف فػػذا التعريػػؼ فػػي شػػقيه االيجػػابي كالسػػمبي يت ػػمف اسػػتقالؿ الفػػرد الف الفػػرد

يسػػتطيا القيػػاـ بمػػا يبػػرر كال ي ػػر ـ عم ػ عمػػؿ مػػا ال يريػػد لك ػػف العقػػؿ يرشػػد الفػػرد ب ػػاف ال
يستعمؿ حريته لا رار بالغير كالعمؿ بهذ القاعػدة األخالصيػة نجػدفا عنػد لػكؾ الػذم يؤكػد
أف حال ػػة الطبيعي ػػة ف ػػي حال ػػة الحري ػػة لكنه ػػا  -ف ػػذ الحال ػػة – ليس ػػت عمػ ػ اإلط ػػالؽ حال ػػة

اإلباحة مكاذا كاف فناؾ ارتباط بػيف الحريػة كاألخػالؽ فهنػاؾ أي ػا انسػجاـ بػيف الحريػة التػي
تحكمها األخالؽ كبيف متطمبات النظاـ.
ثالثاً  -:المساواة

يمكف التعبير عف المسػاكاة كمعطيػة مػف معطيػات الفكػرة الديمقراطيػة – باختصػار

– مف خالؿ المسممة التالية  -:أف القانكف الك ػعي فػك اإلرادة العامػة شػريطة أف يصػكت
عميه مف صبؿ كؿ األفراد كيطبؽ عمػ كػؿ األفػراد .كالف الديمقراطيػة فػي النظػاـ الػذم تعػكد
فيه السيادة إل صكانيف صكت عميها مجمػكع األفػراد كتطبػؽ عمػيهـ جمػيعهـ ،معنػ ذلػؾ أف

الديمقراطيػػة تعنػػي النظػػاـ الػػذم تيسػػتبعد فيػػه فيمنػػة اإلنسػػاف عم ػ أخيػػه اإلنسػػاف .فمػػف أجػػؿ
ذلؾ يككف مف ال ركرم ليس فقط أف يصكت عم القانكف كؿ فػرد بػؿ أف يخ ػا لمقػانكف
كؿ فرد كدكنما استثناء .كفذا يعني أف كػؿ فػرد يخ ػا مػف تمقػاء نفسػه لمقػانكف الػذم أراد ،
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كمف ثـ فاف كؿ فػرد ييعػد مشػرعا ،كفػك يشػرع لنفسػه ،كفػذا مػا نعبػر عنػه باالسػتقالؿ الػذاتي
لمفرد ،كالذم تقكـ عميه الديمقراطية (ُّ).
ف ػػضذا كان ػػت الديمقراطي ػػة ف ػػي االس ػػتقالؿ ال ػػذاتي لمف ػػرد كبالت ػػالي فه ػػي الحري ػػة الت ػػي

تفتػرض المسػاكاة التػػي ال يمكػف تحقيقهػا إال إذا طبػػؽ القػانكف عمػ الجميػػا ،كعنداػذ سػػيككف
القانكف عادال كيستبعد كؿ اعتداء عم مصمحة الفرد.
مػػف فنػػا فػػاف عالصػػات القػػانكف سػػتككف متبادلػػة ،كمسػػاكاة األف ػراد تكػػكف صػػد تحققػػت
الف أم فرد ال يسػتطيا أف يفػرض إرادتػه عمػ أم فػرد آخػر دكف أف تفػرض عميػه بالمقابػؿ
إرادة األخي ػػر ،ف ػػاإلرادات نفس ػػها ت ػػدخؿ

ػػمف ص ػػانكف ع ػػاـ لمجمي ػػا كفك ػػذا تت ػػن لن ػػا فكػ ػرة

المساكاة بيف األفراد.
املبحث الثاني

تمهيد وتقسيم

الفكرة الدميقراطيت يف اإلسالم

إذا كان ػػت الفكػ ػرة الديمقراطي ػػة تق ػػكـ – كم ػػا م ػػر معن ػػا م ػػف صب ػػؿ – عمػ ػ اعتق ػػاد أف

الس ػػمطة السياس ػػية تج ػػد أساس ػػها كش ػػرعيتها ف ػػي إرادة البش ػػر كف ػػذا يعن ػػي أف الس ػػمطة كحتػ ػ

المجتما يمكف أف يككف مف خمؽ اإلرادة البشرية كبالػذات مػف خمػؽ اؤلاػؾ الػذيف يخ ػعكف
لمسػػمطة .مكاذا كانػػت فػػذ المعطيػػات تجػػد أساسػػها فػػي فك ػرة العقػػد االجتمػػاعي حيػػث يكػػكف
الخ ػػكع ش ػػرعيا ألن ػػه ت ػػـ بمح ػػض اختي ػػار األفػ ػراد ،كعمي ػػه فأص ػػؿ الس ػػمطة ف ػػك ف ػػي اإلرادة
الجماعيػػة كالتػػي فػػي مػػف إرادة األف ػراد الػػذيف أرادكا االحتفػػاظ بهػػذ السػػمطة كيسػػتبعدكا كػػؿ

تنازؿ عنها حت يتمكنكا مػف أف يحكمػكا أنفسػهـ بأنفسػهـ ،فالسػؤاؿ الػذم طػرح فػك ،فػؿ أف
اإلسػػالـ صػػد عػػرؼ سػػبيال لتطبيػػؽ الديمقراطيػػة كفػػؽ المعطيػػات التػػي تػػـ طرحهػػا فػػي الفكػػر
الغربيس أـ أنه صد ابتدع نمطان جديدا لمديمقراطية ،كما فػي أكجػه فػذا الػنمط الجديػد إف كجػد

س

كلمتعػػرؼ عمػ ػ حقيقػػة ف ػػذ المسػػالة ف ػػي الفك ػػر السياسػػي اإلس ػػالمي البػػد لن ػػا م ػػف

تناكلهػا فػػي مطمبػػيف ،نخصػػص األكؿ لمبحػػث فػي معطيػػات الفكػرة الديمقراطيػػة فػػي اإلسػػالـ.
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أما المطمب الثاني فسنفرد لبياف أكجه الفكرة الديمقراطية في اإلسػالـ مػف خػالؿ المرتكػزات
األساسية لفكرة الديمقراطية.

المطمب الول  -:معطيات الفكرة الديمقراطية في اإلسالم
يسػتكجب الكػالـ عػف معطيػات الفكػرة الديمقراطيػة فػي اإلسػالـ أف نتنػاكؿ أكال فكػرة

الدكلة في اإلسالـ ثـ نعرج عم دكر الفرد في ممارسة السمطة.
أوالً  -:فكرة الدولة في اإلسالم

نس ػػتطيا الق ػػكؿ ب ػػادئ ذم ب ػػدء ان ػػه إذا ك ػػاف الت ػػاريا اإلس ػػالمي ص ػػد ع ػػرؼ نظام ػػا

إسػػالميا لمحكػػـ إال أف اإلسػػالـ – باعتبػػار ش ػريعة مػػف الش ػرااا السػػماكية – لػػـ يػػأت بنظػػاـ

معيف مف أنظمػة الحكػـ فػرض عمػ المسػمميف فػي كػؿ زمػاف كمكػاف مكانمػا فػك أتػ فحسػب
(بمبػػادئ) عامػػة تصػػمن لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف فػػي فػػذا الميػػداف لت ارعػػي فيهػػا كػػؿ امػػة مػػا يالاػػـ
حالها كما تقت يه مصالحها .كبنػاء عمػ ذلػؾ فاإلسػالـ – فيمػا يتعمػؽ بنظريػة الدكلػة – لػـ
ي ػػدخؿ ف ػػي ك ػػا تفاص ػػيؿ ذات ص ػػيـ نهااي ػػة مطمق ػػة ب ػػؿ س ػػمن بتطػ ػكير كتح ػػكير نظريات ػػه
السياس ػػية حس ػػب ظ ػػركؼ العص ػػر كال يقي ػػد ف ػػذ الحري ػػة إال صي ػػد كاح ػػد كفػ ػكاف تس ػػتند تم ػػؾ

النظريػػات إل ػ المبػػادئ العامػػة التػػي جػػاء بهػػا اإلسػػالـ فػػي ميػػداف أنظمػػة الحكػػـ كفػػي كمػػا
سنبيف فيما بعد تقػكـ عمػ الحريػة كالمسػاكاة كالشػكرل لتعطػي لنظػاـ الحكػـ اإلسػالمي نمطػا

خاصا صد تختمؼ بعض الشػيء عػف األنظمػة السياسػية المعاصػرة عمػ أف الػذم يعنينػا فػي
فذا البحث فك البحث عف أصؿ فكػرة الدكلػة فػي اإلسػالـ كمػا إذا كانػت صاامػة عمػ أسػاس
فكػ ػرة الح ػػؽ اإلله ػػي (النظري ػػة الثيكصراطي ػػة) .أـ كان ػػت صاام ػػة عمػ ػ أس ػػاس أف الش ػػعب ف ػػك

مصػػدر السػػمطة كمناطهػػا (النظريػػة الديمقراطيػػة) .كلمعرفػػة ذلػػؾ البػػد لنػػا مػػف تنػػاكؿ فػػاتيف
النظرتيف كفؽ األدلة التي ساصها المعنيكف ببحث فكػرة الدكلػة كنظػاـ الحكػـ فػي اإلسػالـ مػف
اجؿ التمكف في إعطاء الفكرة الكا حة لحقيقة كطبيعة نظاـ الحكـ في اإلسالـ.
 -1اإلسالم ونظرية الحق اإللهي (النظرية الثيوقراطية)

إذا كانت فكرة تأسػيس السػمطة عمػ أسػاس نظريػة الحػؽ اإللهػي صػد اتخػذت ثػالث

صكر متتابعة كفي أف الحاكـ في األصؿ كاف يعتبر مف طبيعػة إلهيػة فهػك لػـ يكػف مختػا انر
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مػػف اهلل بػػؿ كػػاف اإللػػه ذاتػػه كذلػػؾ فػػك حػػاؿ الممػػكؾ كاألبػػاطرة كالفراعنػػة فػػي مصػػر كبػػالد
فارس كالصيف كذلؾ فػي مرحمػة أكلػ كلكػف فػذ النظريػة تطػكرت مػا ظهػكر المسػيحية فمػـ

يعد الحاكـ إلهان أكمف طبيعة إلهية إال انه يستمد سمطته مػف اهلل .فالحػاكـ إنسػاف يختػار اهلل
كيمنحػػه الس ػػمطة كف ػػذ المرحم ػػة س ػػميت بنظري ػػة الح ػػؽ اإلله ػػي المباش ػػر الف الح ػػاكـ يس ػػتمد

سػػمطته مػػف اهلل مباش ػرة دكف تػػدخؿ إرادة أخػػرل فػػي اختيػػار .إال انػػه كفػػي مرحمػػة ثالثػػة كمنػػذ
العصكر الكسط مكاثناء الصػراع بػيف الكنيسػة كاإلمب ارطػكر صامػت فكػرة جديػدة مقت ػافا أف
اهلل ال يتػػدخؿ مباش ػرة فػػي اختيػػار الحػػاكـ مكانمػػا يػػتـ تدخمػػه بطريقػػة يػػر مباش ػرة عػػف طريػػؽ
تكجيه إرادة البشر تكجيها مف شأنه أف يؤدم إل ذلؾ االختيار فالحػاكـ يتػكل السػمطة عػف
طريؽ الشعب بتكجيه مف اإلرادة اإللهية أم بمقت

الحؽ اإللهي ير المباشر (ُْ).

كمػػا ذلػػؾ نسػػتطيا القػػكؿ أف مػػا صيػػؿ بصػػدد تفسػػير فك ػرة السػػمطة عم ػ أسػػاس الحػػؽ

اإللهي في اإلسالـ أمر يعتريػه بعػض أكجػه الغمػط ذلػؾ أف الحػاكـ (الخميفػة أك اإلمػاـ) فػي
نظر اإلسالـ ليس له أم صفة إلهيػة كلػيس مقدسػان كال معصػكمان فػي نظػر المسػمميف كلػيس
له الحؽ كحد في بياف الديف كتفسير نصكصه فما فك إال فرد مػف المسػمميف كثقػكا بكفايتػه

لحراسة الديف كسياسة الدنيا فبايعك عم أف يقكـ برعايػة مصػالحهـ كلػه عمػيهـ حػؽ السػما
كالطاعة كيسػتمد سػمطاته مػف بيعػتهـ لػه كثقػتهـ بػه كصػد صيػؿ ألبػي بكر(ياخميفػة اهلل) فقػاؿ :

(لست خميفة اهلل كلكني خميفة رسكؿ اهلل)

(ُٓ)،

كما ذلؾ فقد ذفػب بعػض عممػاء المسػمميف

في العصر الحديث إل انػه كػاف بػيف المسػمميف خػالؼ بصػدد مصػدر السػمطة التػي يتمتػا

بها الخميفة فكاف فناؾ مذفباف -:
أ – المذهب الول  -:كيرل أصحابه أف الخميفة يستمد سمطانه مػف سػمطاف اهلل كصكتػه مػف
صكته .كفذا الرأم كما يقكؿ أصػحابه نجػد سػاريا بػيف عامػة العممػاء كعامػة المسػمميف أي ػا
ثػػـ يػػركف أنهػػـ جعم ػكا الخميفػػة ظػػؿ اهلل تع ػػال كاف أبػػا جعفػػر المنصػػكر زعػػـ انػػه إنمػػا فػػك

سمطاف اهلل في أر ه (ُٔ).

ب – المةةذهب الثةةاني  -:كيقػػكؿ أصػػحابه بػػاف الخميفػػة إنمػػا يسػػتمد سػػمطانه مػػف األمػػة كصػػد
اعتقػػد بعػػض آخػػر مػػف العممػػاء كمػػنهـ العالمػػة الكاسػػاني المتػػكف عػػاـ ٕٖٓ فػ ػ فػػي كتابػػه

(البدااا كالصنااا) مثؿ فذا الرأم فهك يقكؿ -:

ُٔٗ
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(ككاصا األمر أف أحدان مف عمماء المسمميف لػـ يقػؿ بػاف الخميفػة إنمػا يسػتمد سػمطانه مػف اهلل
كاف فؤالء العمماء متفقكف عدا عمماء الشيعة عم أف الخميفة إنما يستمد سمطانه مف األمػة

الممثمػػة فػػي أكل ػ الحػػؿ كالعقػػد كيعتمػػد بقػػاء فػػذا الحػػاكـ عمػ ثقػػتهـ بػػه .أمػػا أتبػػاع المػػذفب
الشػػيعي عم ػ اخػػتالؼ فػػرصهـ متفقػػكف عم ػ أف اإلمامػػة ليسػػت مػػف المصػػالن العامػػة التػػي
يفكض أمر تدبيرفا إل األمة بؿ في (أم اإلمامة) تعد لديهـ احد أركاف الػديف كبنػاء عمػ
ذلؾ فانه ال يجكز لنبي – في اعتقادفـ – أف يغفؿ أمرفا كال أف يفك ها إلػ األمػة بػؿ أف
عميػػه تعيػػيف اإلمػػاـ لهػػـ كمعمػػكـ أف أالامػػة الػػذيف يعترفػػكف بهػػـ فػػـ عمػػي (ر ػػي اهلل عنػػه)

كبنيػػه مػػف بعػػد (ُٕ) .إال أف بػػاصي عممػػاء المسػػمميف يقػػرركف أف لألمػػة مسػػاءلة الخميفػػة كلهػػا
أما حؽ تقكيمه أك حؽ عزله.

كالخمفاء الراشدكف كانكا يقرركف فذ المسؤكلية كيتناكلكنها في خطبهـ .فقػد خطػب

أبػػك بكػػر ػػداة مبايعتػػه لمخالفػػة كصػػاؿ (أيهػػا النػػاس أنػػي صػػد كليػػت عمػػيكـ كلسػػت بخيػػركـ فػػاف
أحس ػػنت ف ػػأعينكني كاف أس ػػأت فقكم ػػكني) ث ػػـ ص ػػاؿ (أطيع ػػكني م ػػا أطع ػػت اهلل كرس ػػكله ف ػػضذا
عصيت اهلل فال طاعة لي عميكـ) كمف ذلؾ مػا يػذكر عػف عمػر بػف الخطػاب مػف انػه حػيف

كلي الخالفة خطب في الناس فكاف مما صاؿ (مف رأل منكـ في اعكجاجا فميقكمػه) فقػاؿ لػه

كاحػػد مػػف جمهػػكر المسػػمميف (لػػك رأينػػا فيػػؾ اعكجاجػػا يػػا عمػػر لقكمنػػا بسػػيكفنا) كيػػركل مثػػؿ

ذلؾ عف بقية الخمفاء الراشديف ر كاف اهلل عميهـ (ُٖ).

كربما كػاف طػه حسػيف مػف أحسػف مػف تحػدث فػي فػذا المك ػكع حػيف صػاؿ (الػذيف

يظنػػكف أف نظػػاـ الحكػػـ فػػي حيػػاة المسػػمميف كػػاف إلهيػان يخػػدعكف عػػف رأيهػػـ فػػذا بمػػا يجػػدكف
في أحاديث الخمفاء كخطبهـ .كفي أحاديث الناس عنهـ مكاليهـ مػف ذكػر اهلل كأمػر كسػمطانه
كطاعته كيحسبكف أف فذا األمر كمه يدؿ عم أف نظاـ الحكـ منزؿ مف السػماء مػا انػه ال
يدؿ في حقيقة األمر إال عم شيء كاحد كفػكاف الخالفػة عهػد بػيف المسػمميف كخمفػااهـ كاف

اهلل أمػػر المسػػمميف بػػاف يكف ػكا بعهػػد اهلل إذا عافػػدكا س ػكاء كػػاف فػػذا العهػػد متص ػالن بشػػؤكف

الحكػ ػػـ أـ متص ػ ػالن بالعالصػ ػػات الخارجيػ ػػة أـ متص ػ ػالن بمػ ػػا يكػ ػػكف بػ ػػيف األف ػ ػراد مػ ػػف العهػ ػػكد
كالمكاثيؽ) (ُٗ).

 -2اإلسالم ونظرية العقد االجتماعي (النظرية الديمقراطية)
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م ػػف األم ػػكر البين ػػة أف الدكل ػػة اإلس ػػالمية ال يرج ػػا األص ػػؿ ف ػػي نش ػػأتها إلػ ػ عق ػػد
اجتمػػاعي .فػػال يكجػػد مثػػؿ فػػذا العقػػد فػػي تػػاريا الدكلػػة اإلسػػالمية كاف كانػػت نظريػػة العقػػد
االجتماعي إذ تقػكـ عمػ أسػاس أف السػمطة مصػدرفا الشػعب فأنهػا تتفػؽ مػا مػا فػك مقػرر

في اإلسالـ مف أف األمة في مصدر السمطة.
عم أننا إذا رجعنا إلػ التػاريا اإلسػالمي فأننػا نممػن نػكع مػف التشػابه إلػ حػد مػا
بػيف (بيعتػػي العقبػة) المعػػركفتيف فػي فػػذا التػػاريا كذلػؾ العقػػد االجتمػاعي .فالنظريػػة الغربيػػة
تػرد أسػػاس الدكلػػة إلػ فكػرة العقػػد كمػػف المعمػػكـ أف بيعتػػي العقبػة كصػػد تػػـ االتفػػاؽ أك التعاصػػد

فيما بيف رسكؿ اهلل ( )ككفكد المدينة كانت نقطة التحكؿ في حياة اإلسالـ كحجػر الزاكيػة
في بناء الدكلػة اإلسػالمية إذ لػـ تكػف فجػرة الرسػكؿ إلػ المدينػة كتأسيسػه الدكلػة اإلسػالمية

إال إحدل النتااج التي ترتب عميهما.

كلكف يالحظ انه يكجد بيف العقد االجتماعي كبيعتي العقبػة أكجػه خػالؼ جكفريػة.
ذلػػؾ أف العقػػد االجتمػػاعي الػػذم تحػػدث عنػػه كػالن مػػف فػػكبز كلػػكؾ كركسػػك– كمػػا صػػدمنا فػػي
المبحث األكؿ – مجرد خياؿ ال يجد أم سند مف الكاصا .أمػا العقػد الػذم حػدث مػرتيف عنػد
العقبة ككاف له أث انر كا حان في صيػاـ الدكلػة اإلسػالمية فهػك عقػد تػاريخي كفػك حقيقػة يعرفهػا
الجميا .ثـ أف النظرية الغربية تػرد أصػؿ الدكلػة إلػ اتفػاؽ أك تعاصػد بػيف األفػراد فيمػا بيػنهـ
عمػ الحيػػاة فػػي جماعػػة كمعمػػكـ أف االتفػػاؽ فػػي بيعتػػي العقبػػة لػػـ يكػػف عمػ تأسػػيس الدكلػػة
فقػػد كػػاف االتفػػاؽ فػػي البيعػػة األكلػ عم ػ التكحيػػد كصكاعػػد األخػػالؽ االجتماعيػػة .أمػػا البيعػػة

الثانيػػة فقػػد كػػاف التعاصػػد فيهػػا إلػ جانػػب األمػػكر السػػابقة عمػ الت ػػامف فػػي الحػػرب كالسػػمـ
كعم الطاعة في المعركؼ كالمجافرة بالحؽ.

كذلؾ فػاف فػذ النظريػة تقػكؿ أف الحػاكـ يسػتمد سػمطانه بنػاء عمػ عقػد بينػه كبػيف

األمػة .كمػػف األمػػكر البينػة أف النبػػي ( )لػػـ يكػف يسػػتمد سػػمطانه كػرايس لمدكلػػة اإلسػػالمية

نتيجة االتفاؽ أك التعاصد الذم تـ في بيعتي العقبة مكانما ثبت له فذا السػمطاف كمػا سػبؽ أف
ػاف
{ك ىمػا ىك ى
رأينا مف حكػـ اهلل ككحػي السػماء .كصػد صػرح بػذلؾ القػراف الكػريـ فػي صكلػه تعػال ى
(َِ).
َّ
و
ً
كف لىهي يـ اٍل ًخىي ىرةي ًم ٍف أ ٍىم ًرًف ٍـ}
ل يم ٍؤ ًم وف ىكىال يم ٍؤ ًمىنة إً ىذا صى ى المهي ىكىر يسكليهي أ ٍىم انر أىف ىي يك ى
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ثػـ بػيف لنػػا التػاريا اإلسػالمي انػػه بعػد كفػػاة الرسػكؿ ( )تػكل الخمفػػاء الحكػـ عػػف
طريػ ػػؽ (بيعػ ػػة الخالفػ ػػة) كفنػ ػػا نالحػ ػػظ شػ ػػبهان كبي ػ ػ انر بػ ػػيف فك ػ ػرة فػ ػػذ البيعػ ػػة كنظريػ ػػة العقػ ػػد
االجتماعي .فعممػاء الفقػه اإلسػالمي صػد صػالكا أف (اإلمامػة عقػد) أم أف اإلمامػة أك الخالفػة

تثبت باالختيار ال بالنص كالتعييف – عدا الشيعة  -كحجتهـ في ذلػؾ أف اإلمامػة ال يمكػف
أف تنعقػػد إال بأحػػد طػريقتيف  -:األكؿ  -:الػػنص – كيقصػػدكف بػػه التعيػػيف مػػف اهلل .كالثػػاني
 -:االختيػػار أم م ػػف األمػػة .كم ػػا داـ انػػه ل ػػـ يقػػـ دلي ػػؿ عم ػ الطريق ػػة األكؿ فػػال يبقػ ػ إال
الثػػاني كف ػكاف األمػػة فػػي التػػي تختػػار مػػف يتػػكل أمكرفػػا كذلػػؾ بكاسػػطة البيعػػة الصػػحيحة

القاامػػة عمػ ػ الر ػػا فالعق ػػد االجتمػػاعي إذا يماث ػػؿ البيعػػة م ػػف حيػػث أف كػ ػالن منهمػػا تعاص ػػد
يسػػتهدؼ تزكيػػد الحػػاكـ أك راػػيس الدكلػػة بالسػػمطات الالزمػػة ألداء مػػا ينػػاط بػػه مػػف كاجبػػات

(ُِ).

كصد بحث الدكتكر السنهكرم طبيعة عقد اإلمامة كما عر ػه عممػاء اإلسػالـ فقػاؿ
عنه انه عقد حقيقػي مبنػي عمػ الر ػا كاف الغايػة منػه أف يكػكف فػك المصػدر الػذم يسػتمد
منه اإلماـ سمطته كفك تعاصػد بػيف األخيػر كبػيف األمػة .ثػـ أشػار فػي مكا ػا أخػرل إلػ أف

مفكرم اإلسالـ صػد أدركػكا جػكفر نظريػة ركسػك كفػي التػي تقػكؿ أف الحػاكـ أك راػيس الدكلػة

يتكل سمطانه مف األمة ناابا عنها نتيجة لتعاصد حر بينهما(ِِ).

كالكاص ػػا أف المتأم ػػؿ لمص ػػكرة الت ػػي رس ػػمها ركس ػػك لممجتم ػػا ال ػػذم يق ػػكـ بن ػػاؤ عمػ ػ

أسػػاس مػػف نظريتػػه فػػي العقػػد االجتمػػاعي يتبػػيف لػػه الشػػبه الكبيػػر بينهمػػا كبػػيف تمػػؾ الصػػكرة
التػ ػػي ابتػ ػػدعتها حكمػ ػػة الرسػ ػػكؿ ( )كك ػ ػػعتها مػ ػػثالن رفيع ػ ػان لممجتمػ ػػا اإلسػ ػػالمي كحثػ ػػت

المسػػمميف عم ػ الكصػػكؼ فػػي نطاصػػه مكاطػػار  .فركسػػك يػػرل أف المجتمػػا الػػذم يتكػػكف عم ػ

أسػػاس نظريتػػه سيصػػبن كحػػدة سياسػػية صكيػػة البنػػاء متناسػػقة األجػزاء تفػػيض بالحيػػاة الكريمػػة
كتمتمػ بالشػعكر النبيػؿ الػػذم يػنعكس عمػ كػػؿ فػرد فيهػا فيقػؼ حياتػػه كجهػكد عمػ إسػػعاد

اآلخريف كتصير كالجسد الكاحد يتألـ كمه لما يصيب أم فرد فيه.
ثانيا  -:دكر الفرد في ممارسة السمطة -:

إذا كانت الخالفة أك السمطة في اإلسالـ صاامػة عمػ أسػاس البيعػة كمػا تقػدـ بيانػه

كالتي في عقد بيف األمة كبػيف الحػاكـ (اإلمػاـ ،الخميفػة أك راػيس الدكلػة) فانػه يترتػب عمػ

ُٗٗ
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ذلؾ أف يككف لكؿ مف الطرفيف حقكؽ كالتزامات متقابمة كبذلؾ تتأكد صيمة الفػرد التػي يكػكف
لها الدكر الفعاؿ إذا لـ يكف في أصؿ السمطة إال انه عم األصؿ في ممارسة تمؾ السمطة.

فنتيجة لمعقد المبرـ بيف الخميفة كالشعب يترتػب عمػ الخميفػة لألمػة أف يقػيـ العػدؿ

ف ػػي الحك ػػـ كالقي ػػاـ عمػ ػ أم ػػكر ال ػػديف مكاصام ػػة الح ػػدكد مكانص ػػاؼ المظم ػػكـ كحماي ػػة اإلس ػػالـ
كال ػػدفاع ع ػػف المس ػػمميف كبالم قاب ػػؿ ف ػػأف لمخميف ػػة عمػ ػ األم ػػة الس ػػما كالطاع ػػة كاإلخ ػػالص
(ِّ).

مكاعانته عم القياـ بأعباء الحكـ ماداـ عم كتاب اهلل كسنة رسكله
فػػضذا حػػاد الخميفػػة عػػف الطريػػؽ السػػكم كلػػـ يػػرع األمانػػة مكاذا جػػار كظمػػـ أك عطػػؿ

الحػػدكد أك خػػالؼ الشػػرع مػػف أم كجػػه مػػف الكجػػك ككػػذلؾ إذا فقػػد شػػرطان مػػف الشػػركط التػػي
البد أف تتكفر في كاليته فاف السؤاؿ الػذم يطػرح فنػا فػؿ يحػؽ لمشػعب أف يقػكؿ كممتػه فػي

تمؾ السمطة كفؿ له حؽ الخركج عميها أك تقكيمها س

الكاصا أف أصػكاؿ عممػاء المسػمميف صػريحة فػي أف األمػة لهػا فػذا الحػؽ كيمكننػا أف
نػػكرد فنػػا مجمكعػػة مػػف أص ػكاؿ بعػػض كبػػار األام ػة المجتهػػديف فػػي اإلسػػالـ ككمهػػا تبػػيف أف

الحاكـ (اإلماـ أك الخميفة) إذا لـ يحقؽ الهدؼ الذم مف أجمه استكدعته األمػة السػمطة فػاف
لها أما حؽ تقكيمه أـ حػؽ خمعػه مكاصامػة يػر  .كفيمػا يمػي أفػـ األصػكاؿ التػي كردت فػي فػذا

المك كع

(ِْ)

:

ُ -الماكردم (مما يخرج به عف اإلمامة شيااف  -:احدفما جرح في عدالته كالثاني نقػص
في بدنه .فأمػا الجػرح فػي عدالتػه كفػك الفسػؽ فهػك عمػ

ػربيف  -:احػدفما مػا تػابا

فيػػه الشػػهكة .كالثػػاني مػػا تعمػػؽ فيػػه بشػػبهة .فأمػػا األكؿ منهمػػا فمتعمػػؽ بأفعػػاؿ الج ػكارح
كفػػك ارتكابػػه لممحظػػكرات مكاصدامػػه عمػ المنك ػرات تحكيمػان لمشػػهكة كانقيػػادان لمهػػكل فهػػذا
فسؽ يمنا مف انعقاد اإلمامة كمف استدامتها فضذا ط ار عمػ مػف انعقػدت إمامتػه خػرج

منها).

ِ -األم ػػاـ الغ ازل ػػي (أف الس ػػمطاف الظ ػػالـ عمي ػػه أف يك ػػؼ ع ػػف كاليت ػػه كف ػػك أم ػػا مع ػػزكؿ أك
كاجب العزؿ كفك عم التحقيؽ ليس بسمطاف).
ّ -الرازم (أف الظالميف ير مؤتمنيف عم أكامر اهلل تعال ك ير مقتدل بهـ فيها فال
يككنكف أامة في الديف).

ََِ
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ْ -ابػػف حػػزـ (أف األمػػاـ الكاجػػب طاعتػػه مػػا صادنػػا لكتػػاب اهلل تعػػال كسػػنة رسػػكؿ اهلل ()
فاف زاغ عف شػيء منهػا منػا مػف ذلػؾ كأصػيـ عميػه الحػد كالحػؽ فػاف لػـ يػؤمف آذا إال

بخمعه خما ككلي ير ).

كالكا ػػن مػػف خػػالؿ تمػػؾ اآلراء أف فقهػػاء اإلسػػالـ صػػد عرف ػكا فك ػرة الحقػػكؽ الفرديػػة
المقدسػػة التػػي تكػػكف ح ػكاجز منيعػػة أمػػاـ سػػمطاف الحػػاكـ بعش ػرة صػػركف صبػػؿ أف تظهػػر عم ػ
السنة فالسفة العقد االجتماعي في القرف السادس عشػر .كمػف ثػـ فمػا عمينػا إال أف نقػر أف
اإلسالـ صد عػرؼ الديمقراطيػة كنظػاـ لمحكػـ ككفمسػفة نظريػة ككمػنهج لمتطبيػؽ حتػ كاف لػـ

تسم بهذا االسـ.

المطمب الثاني  -:أوجه الفكرة الديمقراطية في اإلسالم
إذا كان ػػت الفكػ ػرة الديمقراطي ػػة تق ػػكـ – كم ػػا م ػػر معن ػػا م ػػف صب ػػؿ – عمػ ػ ركيػ ػزتيف
أساسيتيف فما الحرية كالمسػاكاة .فهػؿ كجػدت تمػؾ المعطيػات أك الركػااز أثػ انر لهػا فػي الفكػر

كالتطبيؽ اإلسالمي ألنه مف خاللها يمكف أف يت ن لنا مػدل األخػذ بفكػرة الديمقراطيػة مػف
عدمها .كسكؼ لف نقكـ فنا بضعطاء معن كؿ معطية مف تمؾ المعطيػات بػؿ نكتفػي بػذكر
الدالاؿ التػي تشػير إلػ الفكػرة أف كجػدت محيمػيف فػي ذلػؾ إلػ مػا سػبؽ ذكػر بصػددفا فػي

المبحث األكؿ مف فذا البحث ككاألتي -:

أوالً  -:الحرية

نسػػتطيا القػػكؿ أف الحريػػة اإلنسػػانية – بػػالمعن الفػػردم كاالجتمػػاعي – فػػي عػػرؼ

اإلسالـ كاحدة مف أفـ ال ركرات كلػيس فقػط الحقػكؽ الالزمػة لتحقيػؽ إنسػانية اإلنسػاف بػؿ

إننا ال نغالي إذا صمنا أف اإلسالـ يرل في الحرية الشػيء الػذم يحقػؽ معنػ الحيػاة لانسػاف
كالت ػػي فيه ػػا حيات ػػه الحقيقي ػػة كبفق ػػدفا يم ػػكت حتػ ػ كل ػػك ع ػػاش يأك ػػؿ كيش ػػرب كيس ػػع ف ػػي

األرض .كال ػػذيف يت ػػأممكف افتم ػػاـ اإلس ػػالـ ب ػػالتحرير الت ػػدريجي لألرص ػػاء ف ػػي المجتم ػػا ال ػػذم
ظهر فيه يدرككف ذلػؾ االنجػاز الػذم صػنعه فػذا التحريػر الػذم كػاف مصػرفان مػف مصػارؼ

َُِ
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األمكاؿ العامة لمدكلة اإلسالمية ف الن عف ككنه صربة إل اهلل ككفارة لػذنكب مػف يػذنب مػف

المسمميف (ِٓ).

بػػؿ إننػػا إذا تأممنػػا فػػي الق ػراف الك ػريـ نػػرل (تحريػػر رصيػػؽ) ككفػػارة عػػف القتػػؿ الخطػػأ

ألدركنػػا كيػػؼ تسػػاكت الحريػػة فػػي فػػذا التش ػريا بالحيػػاة .يقػػكؿ سػػبحانه كتعػػال { ىك ىمػػف صىتىػ ىػؿ
طاان فىتى ٍح ًر يير ىرصىىب وة ُّم ٍؤ ًمىن وة} (ِٔ).
يم ٍؤ ًمنان ىخ ى
ففي مقابػؿ (إعػداـ حيػاة) إنسػاف بالقتػؿ يكػكف إحيػاء إنسػاف رصيػؽ بالحريػة الف رصػه

يسػػاكم مكتػػه بينمػػا تحريػػر فػػك الحيػػاة كلقػػد لحػػظ بعػػض الفقهػػاء فػػذا األمػػر فقػػاؿ فػػي تفسػػير

فػػذ اآليػػة القرآنيػػة معم ػالن حكمهػػا بقكلػػه (انػػه (أم القاتػػؿ) لمػػا اخػػرج نفس ػان مؤمنػػة م ػف جممػػة

األحياء لزمه أف يػدخؿ نفسػان مثمهػا فػي جممػة األحػرار الف إطالصهػا مػف صيػد الػرؽ كاألحيػاء

بالنسبة لها)

(ِٕ).

كلقد بمد تقػديس اإلسػالـ لمحريػة اإلنسػانية إلػ الحػد الػذم جعػؿ السػبيؿ إلػ إدراؾ
كجكد الذات اإللهية فك العقؿ اإلنساني فحرر سبيؿ األيماف مف تػأثير الخػكارؽ كالمعجػزات
المادي ػػة كم ػػف س ػػمطاف النص ػػكص كالم ػػأثكرات ب ػػؿ كم ػػف س ػػيطرة الرس ػػؿ كاألنبي ػػاء .فحجي ػػة

النصكص المقدسة مترتبة عم صدؽ الرسكؿ الذم بشر بهػا كصػدؽ الرسػكؿ مترتػب عمػ

صدؽ كجكد الذات اإللهية التػي أرسػمته كأكح إليػه فػذ النصػكص فػال بػد مػف سػبؽ األيمػاف

بهػػذ الػػذات عم ػ التصػػديؽ بالرسػػالة كالنصػػكص كال سػػبيؿ إل ػ ذلػػؾ سػػكل العقػػؿ المتحػػرر

مف سيطرة الرسؿ كتأثير الخكارؽ كسمطاف المأثكرات ،كفنػا صيمػة التحريػر كنفػي اإلكػ ار فػي
الديف (ِٖ) .كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تعال { :الى إً ٍك ىار ى ًفي ِّ
الد ً
الر ٍش يد ًم ىف اٍل ىغ ِّي} (ِٗ).
َّف ُّ
يف صىد تَّىبي ى
آلمػ ىػف ىمػػف ًفػػي األ ٍىر ً
{كلىػ ٍػك ىشػػاء ىرُّبػ ى
ض يكمُّهيػ ٍػـ ىج ًميع ػان أىفىأىنػ ى
ػت تي ٍكػ ًػري
ػؾ ى
كيقػػكؿ تعػػال  :ى
ً
َّ
يف } (َّ).
اس ىحتَّ ىي يك ي
كنكٍا يم ٍؤ ًمن ى
الن ى
مف كؿ ما تقدـ يت ن لنا مبمد الحرية كمكانتها في اإلسالـ فهي تعد ركرة
إنسانية كفري ة إلهية بغيرفا لف تتحقؽ حياة اإلنساف كانساف فهي كاجبة لتحقيؽ كصيانة

الحياة التي في كاجبة بؿ كمقدسة إذ ما ال يتـ الكاجب إال به فهك كاجب كما استقر عميه
الرأم عند مفكرم اإلسالـ.

َِِ
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ثانياً  -:المساواة

إذا كاف اإلسالـ صػد صػرر مبػدأ الحريػة الػذم يعػد الركيػزة األساسػية لمديمقراطيػة فانػه

صد اصر في ذات الكصت مبدأ مف أفـ المبادئ التي يقكـ عميها نظاـ الحكػـ فػي اإلسػالـ كفػك

مبػػدأ المسػػاكاة .كلقػػد كػػاف فػػذا المبػػدأ الػػذم جػػاء بػػه اإلسػػالـ مػػف أفػػـ المبػػادئ التػػي جػػذبت
صديما نحك اإلسالـ الكثيػر مػف الشػعكب األخػرل ككػاف مصػد ار مػف مصػادر القػكة لممسػمميف

ػكف إً ٍخ ىػكةه}
األكااؿ .كفي مقدمة اآليات التي تدعك إلػ المسػاكاة اآليػة الكريمػة { :إًَّن ىمػا اٍل يم ٍؤ ًمين ى
(ُّ)
{يػػا أىيُّهىػػا َّ
ػاس إًَّنػػا ىخمى ٍقىنػػا يكـ ِّمػػف ىذ ىكػ وػر ىكأينثىػ ىك ىج ىعٍمىنػػا يك ٍـ يشػ يػعكبان
 ،كصكلػػه سػػبحانه كتعػػال  :ى
النػ ي
َّ ً
كصىبااً ىؿ لًتىعارفيكا إً َّف أى ٍكرم يكـ ًع ى َّ ً
يـ ىخبً هير } (ِّ).
ىى
ند المه أىتٍقىا يك ٍـ إً َّف المهى ىعم ه
ىى ٍ
ىى
كاألحادي ػػث النبكي ػػة كس ػػنة النب ػػي ( )ف ػػي المس ػػاكاة م ػػف الكثػ ػرة بحي ػػث ال ي ػػدركها
الحصػػر لع ػػؿ أشػػهرفا م ػػا كرد عػػف الرس ػػكؿ (( )م ػػف أذل ذمي ػان فأن ػػا خصػػمه كم ػػف كن ػػت

خصمه خصمته يكـ القيامة)

(ّّ).

كتت ػػمف المسػػاكاة التػػي صررفػػا اإلسػػالـ مسػػاكاة األف ػراد جميعػػا أم ػاـ القػػانكف فمػػيس
فناؾ فرد مهما عػال مقامػه يعمػك عمػ أخػر فػي تطبيػؽ القػانكف فػأمير المػؤمنيف كالػكالة كػؿ

اؤلاؾ متساككف أماـ القػانكف مػا يػرفـ مػف أفػراد األمػة فػال امتيػاز الؤلاػؾ فػي شػيء عمػ
فؤالء.

كمػا أنهػػـ متسػاككف أمػػاـ الق ػاء فمػػيس لطاافػة خاصػػة محاكمػة خاصػػة كلػيس فػػي

اإلسالـ بكجه عاـ منزلة أك ميزة لطاافػة أك أسػرة معينػة مػف الطكااػؼ أك األسػر فػال امتيػاز
إال بالتقكل كالعمـ كالصالح كال تفرصة بيف األصؿ أك الجنس أك المكف أك الثركة(ّْ).

أف اإلسػػالـ حػػيف صػػرر مبػػدأ المسػػاكاة صػػد صػػرر بصػػكرة المختمفػػة المعركفػػة فػػي الفقػػه
الدستكرم الحديث كفي المساكاة أماـ القػانكف كالمسػاكاة أمػاـ الق ػاء كالمسػاكاة فػي الحقػكؽ

السياسية.

ثالثاً  -الشورى

يكػػاد يكػػكف اإلجمػػاع منعقػػدان عم ػ أف الشػػكرل فػػي الفمسػػفة اإلسػػالمية لمحكػػـ فػػي

الدكلػػة اإلسػػالمية كلممجتمػػا كلألس ػرة المسػػممة أم لمسػػمطة اإلسػػالمية أي ػان كػػاف ميػػداف فػػذ

َِّ

الفكرة الديمقراطية في النظاميف الغربي كاإلسالمي
د .فكزم حسيف سمماف الجبكرم /د .إدريس حسف محمد الجبكرم

السػػمطة دكلػػة أك مجتمع ػان أك أسػرة .لكػػف اإلجمػػاع يكػػاد ينعقػػد أي ػان عمػ انػػه بمقػػدار الحػػظ
الكافر كالغني لمنابعنا الفكريػة كألصػكؿ مكركثنػا الح ػارم فػي فػذ الشػكرل فقػد كػاف الفقػر

كالجدب الذم أصاب تاريخنا كتطبيقنا في فذا الميداف.

ففػػي المنػػابا الفكريػػة – كم ػػا سػػنرل – نجػػد الشػػكرل ف ػػي الفمسػػفة المقدسػػة لمحكػػـ
كالسػػمكؾ اجتماعيػان كػػاف أك اس ػريان بػػؿ كفرديػان .كفػػي التػػاريا نجػػد الفرديػػة كاالسػػتبداد يحرمػػاف
الكاصػػا التػػاريخي كاإلنسػػاف الػػذم عاشػػه مػػف ثم ػرات فػػذ الفمسػػفة .بػػؿ كيصػػيباف الفكػػر الػػذم
عبر عف فػذا الكاصػا التػاريخي بػالفقر الشػديد إذا مػا كػاف البحػث فػي فمسػفة الحكػـ ك ػكابط

السمطة.

ص ػػحين أف الفردي ػػة كاالس ػػتبداد ص ػػد عرفهم ػػا ت ػػاريا اإلنس ػػانية كمه ػػا كعمػ ػ اخ ػػتالؼ

المكاطف كالقكميات كالح ارات لكنهما في ظػركؼ امتنػا العربيػة اإلسػالمية تبػرز عكراتهمػا
أكثر – أف صػن التعبيػر – كيغػدك شػذكذفما أصػبن الف الشػكرل فػي تػراث فػذ األمػة فمسػفة
دينيػػة مقدسػػة كليسػػت مجػػرد مي ػراث فكػػرم – كمػػا فػػك حػػاؿ الغػػرب – مػػثالن كمػػا فػػك األمػػر

لدل اليكنانييف الكثنيف أك في عصكر أكربا الكسط

(ّٓ).

كالش ػػكرل ف ػػي نظ ػػر مفك ػػرم اإلس ػػالـ إنم ػػا تع ػػد – كم ػػا س ػػبؽ أف ذكرن ػػا – نظام ػػا

اجتماعيا .فكما في كاجبة في العالصة بيف الحػاكـ كالمحكػكـ فهػي كاجبػة فػي العالصػات بػيف
أفػ ػراد ال مجتم ػػا .فالت ار ػػي ف ػػي األسػ ػرة الب ػػد أف يك ػػكف مؤسس ػػا عمػ ػ التش ػػاكر حي ػػث يق ػػكؿ
ً
و
ػاح ىعمىٍي ًه ىم ػػا}(ّٔ)،
ػاكور فىػ ػالى يجىن ػ ى
سػػبحانه كتع ػػال { :فىػ ػًض ٍف أ ىىر ىادا ف ى
ص ػػاالن ىع ػػف تىػ ىػراض ِّمٍنهي ىم ػػا ىكتى ىش ػ ي
كػػذلؾ فػػاف الشػػكرل مػػف الصػػفات التػػي يجػػب أف يتحم ػ بهػػا المػػؤمف كصػػد صرنهػػا اهلل سػػبحانه
كتعال بالعبادات حيث يقكؿ تعال ًَّ :
ً ً
ػكرل
امكا َّ
{كالذ ى
يف ٍ
الص ىػالةى ىكأ ٍىم يػريف ٍـ يش ى
استى ىج يابكا ل ىرِّبه ٍـ ىكأىصى ي
ى
ً
كف } (ّٕ).
ىبٍيىنهي ٍـ ىك ًم َّما ىرىزٍصىن ي
اف ٍـ يينفقي ى
مكاذا كانػػت الشػػكرل صاعػػدة اإلسػػالـ فػػي التعامػػؿ بػػيف إف ػراد المجتمػػا كداخػػؿ األس ػرة
الكاحدة فهي فػي مك ػكع الحكػـ كالعالصػة بػيف الحػاكـ كالمحكػكـ أكلػ كأعظػـ .يقػكؿ األمػاـ

عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ر ػػي اهلل عنػػه (سػػالت يكمػان رسػػكؿ اهلل ( )لػػك كصػػا لنػػا بعػػدؾ مػػا لػػـ

نجد له حكما فػي القػراف أك نسػما منػؾ فيػه شػياان فمػاذا نفعػؿ س فقػاؿ ( )اجمعػكا العابػديف

َِْ
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العدد (ِ)
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مف أمتػي كاجعمػك بيػنكـ شػكرل كال تق ػكا بػرأم كاحػد) كفػي حػديث أخػر صػاؿ الرسػكؿ ()

(ما تشاكر صكـ صط إال فدكا ألرشد أمرفـ) (ّٖ).

ير أف الجدؿ بيف مفكرم اإلسالـ يدكر حكؿ كجكب الشكرل مػف عدمػه .فػبعض

عممػػاء التفسػػير عنػػدما يفسػػركف آيتػػي الشػػكرل فػػي سػػكرتي آؿ عم ػراف كالشػػكرل ال يقطعػػكف
باف الشكرل كاجبة كال يقطعػكف بأنهػا مندكبػة فػبعض عممػاء اإلسػالـ كمػنهـ الشػافعي يعتبػر
الشكرل مندكبة ال كاجبة .أما ا مب العمماء المحدثكف فيػركف أنهػا كاجبػة شػرعا حيػث يقػرر
بع ػػهـ أف الشػػكرل ليسػػت حقػػا مكانمػػا فػػي فري ػػة شػػرعية كاجبػػة عم ػ كافػػة األمػػة حكامػػا
كمحكػػكميف فػػي الدكلػػة كفػػي المجتمػػا كفػػي األسػرة كفػػي كػػؿ منػػاحي السػػمكؾ اإلنسػػاني .مكاذا
كػػاف اهلل صػػد جعمهػػا فري ػػة عمػ رسػػكله فمػػا بالػػؾ بالحػػاكـ الػػذم لػػيس نبيػان يسػػتدركه الػػكحي

بالترشيد (ّٗ).

كلكف السؤاؿ الذم يطرح في فذا المقاـ ،فك مػا مػدل اإللزاميػة لمحػاكـ فيمػا يتقػرر
بالشػػكرل س أم بعبػػارة أخػػرل فػػؿ أف الشػػكرل اسػػتاناس لم ػرأم كلمحػػاكـ بعػػد ذلػػؾ أف يمتػػزـ

بالمشكرة أك ال يمتزـ س أـ أف عم الحاكـ أف يمتزـ بق اررات الشكرلس

الكاصا أف فناؾ عدة أراء في فػذ المسػالة .فػبعض الفقهػاء يػرل بػاف الشػكرل يػر

ممزمػػة كاف الحػػاكـ مخيػػر بقبػػكؿ رأم أفػػؿ الشػػكرل أك رف ػػه فالشػػكرل بالنسػػبة إلػ الخميفػػة
ليسػػت سػػكل اسػػتنارة لألعػػالـ ال لاللتػزاـ كحجػػة فػؤالء أف اآليػػة الكريمػػة تقػػكؿ (فػػضذا عزمػػت
فتككؿ عم اهلل) (َْ) ،كذلؾ يعني أف يم ػي الرسػكؿ ( )بعػد المشػكرة فػي تنفيػذ مػا عػزـ

عميػػه سػكاء طػػابؽ المشػػكرة أك لػػـ يطابقهػػا .كمػػف فػؤالء مػػف يػػرل أف القػػكؿ بضلزاميػػة الشػػكرل
ً
َّ ً
يعػكٍا المٌػهى
يؤدم إل مخالفة الطاعة التي أمػر بهػا فػي صكلػه تعػال  :ى
{يػا أىيُّهىػا الػذ ى
آمينػكٍا أىط ي
يف ى
ً
كؿ ىكأ ٍيكلًي األ ٍىم ًر ًمن يك ٍـ} (ُْ).
يعكٍا َّ
الر يس ى
ىكأىط ي
كيػػرل فػػذا الفريػػؽ أي ػػا أف مبػػدأ األكثريػػة يػػر إسػػالمي كال ممػػزـ كلػػك كػػاف مبػػدأ

إسػػالميا لكجػػب عم ػ الرسػػكؿ ( )أف ي ػػا لػػه نظامػػا معين ػان كألخػػذ فػػك بمبػػدأ األكثريػػة أك

األ مبية صبؿ ير كفقهاء اإلسالـ أنفسهـ لـ يبحثكا مبدأ األكثرية في كتػبهـ كلػك كػاف مقػر ار

في الشريعة لكاف كاحدان مف بحكث فؤالء الفقهاء.

َِٓ
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كيرل البعض األخر مف العمماء أف ما جاء في اآلية الكريمة (فػضذا عزمػت فتككػؿ
عم اهلل) يؤكد أف العزـ فك األخذ برأم األكثرية .حيث جاء في تفسير المنار فػضذا عزمػت

بعػػد المشػػاكرة فػػي األمػػر عم ػ إم ػػاء مػػا ترجحػػه الشػػكرل فتككػػؿ عم ػ اهلل فػػي إم ػػااه.
ككصػ ػػؼ اهلل لممػ ػػؤمنيف بػ ػػأف (أمػ ػػرفـ شػ ػػكرل بيػ ػػنهـ) دليػ ػػؿ عم ػ ػ أف أمػ ػػكر المسػ ػػمميف تػ ػػتـ

بالمشاكرة كالتي تق ػي بالعمػؿ كفػؽ مػا يتقػرر باإلجمػاع أك باألكثريػة ك لػك كػاف يػر ذلػؾ
لما كاف األمر شكرل ككما صػاؿ احػد الفقهػاء فػاف الشػكرل لػف تكػكف لهػا فااػدة كال يكػكف لهػا

أم معن إذا لـ تكف ممزمة باألخذ برأم األكثرية (ِْ).

كأيػ ػان ك ػػاف األم ػػر فق ػػد جع ػػؿ اإلس ػػالـ م ػػف الش ػػكرل فمس ػػفة الحك ػػـ اإلس ػػالمي

كمنهج سياسة الرعية كطريػؽ السػمكؾ السػكم لمفػرد كاألسػرة كالمجتمػا فجعمهػا فري ػة إلهيػة
ك ػػركرة شػػرعية كليسػػت مجػػرد حػػؽ مػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف اك فػػرع مػػف فػػركع الػػديف بػػؿ انػػه
جعمهػػا مػػف األصػػكؿ .كتػػرؾ لألمػػة كامػػؿ الحػػؽ ككػػؿ الحريػػة فػػي ابتػػداع الػػنظـ كالتنظيمػػات
كالكسػػااؿ التػػي تقتػػرب بغايػػات الشػػكرل كمقاصػػدفا مػػف الفعػػؿ كالعطػػاء عنػػدما تك ػػا فػػي

الممارسة كالتطبيؽ.

اخلامتت

خصىصيت التجربت اإلسالميت للدميقراطيت

مف خالؿ كؿ ما تقدـ يمكف أف نخمص إل النتيجة اآلتيػة كفػي أف الػذيف يػذفبكف

إل ػ اعتبػػار نظػػاـ الحكػػـ أيػػاـ النبػػي ( )نظامػػا ثيكصراطي ػان مقدس ػان إنمػػا ق كرأم يبعػػد عػػف

الصكاب ذلؾ أف نظاـ الحكـ في الصدر األكؿ مػف حيػاة المسػمميف سػكاء فػي عهػد الرسػكؿ

( )أك الخمفػػاء ال ارشػػديف إنمػػا كػػاف أمػ انر مػػف أمػػكر النػػاس يقػػا فيػػه الخطػػأ كالصػكاب كيتػػاح
فيه لمنػاس أف ير ػكا عنػه كيسػخطكا منػه كذلػؾ فػك مػا نجػد فػي أحاديػث الخمفػاء كخطػبهـ

بػػيف المسػػمميف كخمفػػااهـ كاف اهلل أمػػر المسػػمميف بػػاف يكف ػكا بعه ػد اهلل إذا عافػػدكا س ػكاء كػػاف

فػذا العهػػد متصػالن بشػػؤكف الحكػـ أـ متصػالن بالعالصػات الخارجيػػة أـ متصػالن بمػػا يكػكف بػػيف
األفراد مف العهكد كالمكاثيؽ كمف جانػب آخػر فػاف الػذيف يظنػكف أف نظػاـ الحكػـ أيػاـ النبػي

كخمفااه الراشديف صد كاف نظاما ديمقراطيان فانه في نظرنا تجكز في األلفاظ كخركج بهػا عػف

َِٔ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
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دصااؽ المعاني .فقبػؿ أف نقػكؿ أف نظػاـ الحكػـ فػذا كػاف ديمقراطيػان أـ ال البػد مػف أف نتبػيف
معن الديمقراطية بالدصة المطمكبة فهي كما بينا تعني حكـ الشػعب بالشػعب كألجػؿ الشػعب
أم أف يختػ ػػار الشػ ػػعب حكامػ ػػه اختيػ ػػا ار ح ػ ػ ار كي ػ ػراصبهـ مراصبػ ػػة ح ػ ػرة ليتبػ ػػيف أنهػ ػػـ يحكمكنػ ػػه

لمصمحته فكال لمصمحتهـ فـ كله حؽ عزلهـ أف لـ يرض عف حكمهـ.
فضذا فهمت الديمقراطية عم فذا المعن الدصيؽ فميس مف شؾ في أف نظػاـ الحكػـ
في الصدر األكؿ مف حياة المسمميف لـ يكف ديمقراطيان فالشعب لـ يكف يختػار حكامػه بهػذا
المعنػ الػػدصيؽ كلػػيس الشػػعب فػػك الػػذم اختػػار النبػػي ليبمغػػه رسػػاالت ربػػه كليقػػيـ األمػػر فيػػه
بالقسػط كالعػدؿ كلكػػف اهلل فػك الػػذم أرسػؿ رسػػكله فاتبعػه مػف اتبعػػه كخػالؼ عنػػه مػف خػػالؼ

عنػػه .مكاذا صمنػػا أف الػػذيف اتبعػكا النبػػي ( )مػػف أصػػحابه صػػد اختػػارك ليكػػكف حاكمػػا فهػػـ فػػي
الكاصػػا لػػـ يختػػارك عم ػ النحػػك الػػذم يػػتـ فيػػه اختيػػار الحكػػاـ فػػي النظػػاـ الػػديمقراطي .كفػػـ
كذلؾ لـ يككنكا يراصبكنه كال يحاسبكنه مكانما كاف النبي ( )يستشيرفـ فيشػيركف عميػه ككػاف

يقبؿ منهـ أكال يقبؿ.

كلػيس مػف الدصػة فػي شػيء أي ػان أف يقػػاؿ أف حكػـ أبػي بكػر كعمػر صػد كػاف حكمػان

ديمقراطيان بالمعن الدصيؽ ذلؾ انه في كاصا األمر لـ يكف كؿ المسمميف صػد اختػاركا أبػا بكػر

كعمػػر ألمػػر الخالفػػة مكانمػػا اختارفػػا فريػػؽ معػػيف مػػف المسػػمميف كفػػـ أكلػػك الحػػؿ كالعقػػد مػػف
المهاجريف كاألنصار عم ما كاف بينهـ في ذلؾ مف اختالؼ أكؿ األمر.
عم انه بالمقابؿ إذا أطمؽ لفظ الديمقراطية عم فذا المعن العاـ الذم يفهػـ منػه

حاجة الحكاـ إل ر ا الشعب عنهـ كثقة الشعب بهـ كاخذ الحكاـ أنفسػهـ بػاف يسػيركا فػي
الشعب سيرة تقكـ عم العدؿ كالمساكاة بعيػدان عػف التسػمط كاالسػتعالء كالظمػـ فأننػا نسػتطيا
أف نقػكؿ أف نظػػاـ الحكػـ فػػي الصػدر األكؿ لاسػػالـ صػد كػػاف نظامػان ديمقراطيػان بهػذا المعنػ
العاـ الذم ليس له مقاييس كال معايير كال حدكد.

لكف كبالر ـ مما تقدـ فانه يبدك لنا أف الجهكد الفكريػة السػالمية التػي بػذلت كتبػذؿ

فػػي د ارسػػة كبمػػكرة الديمقراطيػػة فػػي اإلسػػالـ ،ر ػػـ تحميهػػا بف ػػيمة أب ػراز الذاتيػػة اإلسػػالمية
المتميػ ػزة ف ػػي ف ػػذا الميػ ػػداف ن ارف ػػا ص ػػد تبن ػػت ذات المصػ ػػطمن ال ػػذم ك ػػعه فقه ػػاء القػ ػػانكف

الدستكرم كعمماء السياسة الغربيػكف بهػذا المبحػث أم مصػطمن الديمقراطيػة عمػ حػيف إننػا

َِٕ
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نجد اإلسالـ صد بمد مف اإليماف بحرية اإلنساف كمساكاته ما اآلخريف كفمػا مػف أفػـ ركػااز
الفكرة الديمقراطيػة – إلػ الحػد الػذم تجػاكز بهمػا مرتبػة الحريػات السياسػية بػؿ انػه اعتبرفػا
– ككما رأينا مف صبؿ – مف الكاجبات التػي البػد مػف القيػاـ بهػا .بػؿ أف اإلسػالـ صػد بمػد فػي
تقػػديس فػػذ الكاجبػػات اإلنسػػانية إل ػ الحػػد الػػذم ي ارفػػا األسػػاس الػػذم يسػػتحيؿ صيػػاـ الػػديف
بػػدكف تكافرفػػا لانسػػاف فعميهػػا يتكصػػؼ األيمػػاف كمػػف ثػػـ التػػديف بالػػديف فػػذ فػػي ديمقراطيػػه
اإلس ػػالـ كفك ػػذا يج ػػب أف تفه ػػـ مكاال فس ػػيككف الحك ػػـ ف ػػي ف ػػذ المس ػػالة ابع ػػد ع ػػف الصػ ػكاب
كاصرب إل الميؿ كالهكل كعدـ الفهـ.
اهلىامش

ُ -د.عبد الحكيـ حسف العيمي ،الحريات العامة في الفكر كالنظاـ السياسي اإلسالمي،
دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القافرة ،ُْٕٗ ،صُٓ.
ِ -د.عدناف حمكدم الجميؿ ،نظرية الحقكؽ كالحريات العامة في تطبيقاتها المعاصرة،
بال دار نشر ،القافرة ،ُْٕٗ ،صُٕ.

ّ -د.منذر الشاكم ،الدكلة الديمقراطية ،المجما العممي العراصي ،بغداد،ُٖٗٗ ،
صْٖ.
ْ -د.محمد كامؿ ليمة ،النظـ السياسية ،دار النه ة العربية ،بيركت ،بال سنة طبا،
صٖٓ.

ٓ -المرجا نفسه ،صٕٖ.
ٔ -د.ثركت بدكم ،أصكؿ الفكر السياسي كالنظريات كالمذافب السياسية الكبرل ،دار
النه ة العربية ،القافرة ،ُٕٗٔ ،صَُّ.
ٕ -د.منذر الشاكم ،المرجا السابؽ ،صَُٔ.
ٖ -المرجا نفسه ،صَُٕ.

ٗ -د .ساجر ناصر حمد ،حقكؽ اإلنساف السياسية في اإلسالـ كالنظـ العالمية ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،ََِٓ ،صٕٖ.

َُ -د.منذر الشاكم ،المرجا السابؽ ،صُُْ.

َِٖ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُٓ)

العدد (ِ)

آذار (ََِٖ)

ُُ -المرجا نفسه ،صَُٕ.
ُِ -المادة (ْ) مف اإلعالف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف الصادر عاـ ُٖٕٗ.

ُّ -د.ثركت بدكم ،النظـ السياسية ،جُ ،دار النه ة العربية ،القافرة،ُْٗٔ ،
صََُ.
ُْ -د.عبد الحميد متكلي ،نظاـ في اإلسالـ ،الطبعة الثالثة ،منشاة المعارؼ،
اإلسكندرية ،ُٖٗٔ ،صٔٗ.
ُٓ -د.حازـ عبد المتعاؿ الصعيدم ،النظرية اإلسالمية في الدكلة ،دار النه ة العربية،
القافرة ،ُٖٗٔ ،صُْٓ.

ُٔ -د.عمي عبد الرزاؽ ،اإلسالـ كأصكؿ الحكـ ،مطابا الرسالة ،الككيت،ُٖٗٓ ،
صِٔ.

ُٕ -د .محمد سالـ مدككر ،منافج االجتهاد في اإلسالـ ،طبعة جامعة الككيت،
ُْٕٗ ،صِْٖ.

ُٖ -د.سميماف الطماكم ،السمطات الثالث في الدساتير العربية كفي الفكر السياسي
اإلسالمي ،طّ ،دار الفكر العربي ،القافرة ،ُْٕٗ ،صَّٖ.

ُٗ -د.ظافر القاسمي ،نظاـ الحكـ في الشريعة كالتاريا اإلسالمي ،طِ ،دار النفااس،
بيركت ،ُٕٕٗ ،صّٖٗ.

َِ -سكرة األحزاب ،اآلية (ّٔ).
ُِ -د.حازـ عبد المتعاؿ الصعيدم ،المرجا السابؽ ،صُٗٔ.
ِِ -الشيا راشد الغنكشي ،الحريات العامة في الدكلة اإلسالمية ،مطبكعات مركز
دراسات الكحدة العربية ،ُّٗٗ ،صَُْ.

ِّ -أبك الحسف عمي بف محمد الماكردم ،األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية ،منشكرات
المجما العممي العراصي ،بغداد ،ََِِ ،صُٕ.

ِْ -اعتمدنا في نقؿ فذ اآلراء عم

كتاب الدكتكر حازـ عبد المتعاؿ الصعيدم،

مصدر سابؽ ،صُْٕ.ُْٖ-

َِٗ
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ِٓ -د.محمد عمارة ،اإلسالـ كحقكؽ اإلنساف ،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت،ُٖٗٓ ،
صُِ.

ِٔ -سكرة النساء ،اآلية (ِٗ).
ِٕ -اإلماـ النسفي ،تفسير مدارؾ التنزيؿ كحقااؽ التأكيؿ ،طُ ،مطبعة القافرة ،القافرة،
ُّْْفػ ،صُٖٗ.
ِٖ -د.إدريس حسف محمد ،الحرية الدينية في الشريعة اإلسالمية كالنظـ القانكنية،
أطركحة دكتك ار  ،كمية الحقكؽ ،جامعة النهريف ،ََِٓ ،صُِ.ُّ-

ِٗ -سكرة البقرة ،اآلية (ِٔٓ).
َّ -سكرة يكنس ،اآلية (ٗٗ).

ُّ -سكرة الحجرات ،اآلية (َُ).
ِّ -سكرة الحجرات ،اآلية (ُّ).
ّّ -اإلماـ ابف ماجة محمد بف يزيد القزكيني ،سنف ابف ماجة ،جِ ،دار الفكر ،بيركت،
بال تاريا نشر ،صُٖٔ.

ّْ -كلم تدليؿ عم

ذلؾ يمكننا اإلشارة إل

الكاصعة المشهكرة الخاصة بجبمة بف االيهـ

الغساني فقد كاف جبمة مف ممكؾ آلػ جفنة ،اسمـ فك كصكمه كح ر لزيارة الخميفة عمر
بف الخطاب في المدينة كأبناء صكمه ففرح به عمر كقكة جديدة لاسالـ كأدن مجمسه

كخرج معه لمحج كبينما كاف جبمة يطكؼ حكؿ الكعبة كط إزار رجؿ مف بني ف ازرة
فانحؿ فأخذت جبمة العزة باإلثـ ك رب الفزاكم عم كجهه فحطـ انفه فاستدع عميه
عمر كاصر جبمة بما فك منسكب إليه ػ فقاؿ عمر لقد أصررت فأما أف تر ي الرجؿ كأما

أف اصتص منؾ بهشـ انفؾ .فقاؿ جبمة ككيؼ ذاؾ يا أمير المؤمنيف كفك سكصة كأنا
ممؾ س فقاؿ له عمر :أف اإلسالـ صد سكل بينكما فمست تف مه بش

إال بالتقي

كالعافية صاؿ جبمة :صد ظننت يا أمير المؤمنيف اني أككف في اإلسالـ اعز مني في

الجافمية .صاؿ الخميفة في حزـ دع عنؾ فذا .فانؾ أف لـ ترض الرجؿ اصتصصت
منؾ .فمما أيقف جبمة الصدؽ فر إيماف عمر فر إل القسطنطينية كتنصر فك كصكمه.

َُِ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
العدد (ِ)

المجمد (ُٓ)

آذار (ََِٖ)

كتذفب بعض الركايات بعد ذلؾ إل أف جبمة ندـ عم ما كاف منه .انظر في تمؾ
الكاصعة ،د.حازـ عبد المتعاؿ الصعيدم ،المرجا السابؽ ،صُُٓ.

ّٓ -د .محمد عمي عمكبة باشا ،اإلسالـ كالديمقراطية ،طبا لجنة البياف العربي،
َُٓٗ ،صُِ.
ّٔ -سكرة البقرة ،اآلية (ِّّ).
ّٕ -سكرة الشكرل ،اآلية (ّٖ).
ّٖ -نقالن عف الدكتكر محمد عبد الممؾ المتككؿ ،بحث بعنكاف (اإلسالـ كحقكؽ اإلنساف)
مجمة المستقبؿ العربي ،العدد ُِٔ ،ُٕٗٗ ،صِٓ.

ّٗ -د.محمد عمارة ،اإلسالـ كحقكؽ اإلنساف ،المرجا السابؽ ،صْٓ.
َْ -سكرة آلػ عمراف ،اآلية (ُٗٓ).
ُْ -سكرة النساء ،اآلية (ٗٓ).
ِْ -راجا في فذ اآلراء عبد الحميد متكلي ،نظاـ الحكـ في اإلسالـ ،المرجا السابؽ،
صِّْ.

قائمت املصادر واملراجع

ُ -أبك الحسف عمي بف محمد المػاكردم ،األحكػاـ السػمطانية كالكاليػات الدينيػة ،مطبكعػات
المجما العممي العراصي ،بغدادََُِ. ،

ِ -د.إدريػ ػػس حسػ ػػف محمػ ػػد ،الحريػ ػػة الدينيػ ػػة فػ ػػي الش ػ ػريعة اإلسػ ػػالمية كالػ ػػنظـ القانكنيػ ػػة،
أطركحة دكتك ار  ،كمية الحقكؽ ،جامعة النهريف.ََِٓ ،
ّ -اإلم ػ ػػاـ النس ػ ػػفي ،م ػ ػػدارؾ التنزي ػ ػػؿ كحق ػ ػػااؽ الت ػ ػػأكؿ ،طُ ،مطبع ػ ػػة الق ػ ػػافرة ،الق ػ ػػافرة،
ُّْْفػ.

ْ -د .ثركت بدكم ،النظـ السياسية ،جػُ ،دار النه ة العربية ،القافرة.ُْٗٔ ،
ٓ -د .ثػػركت بػػدكم ،أصػػكؿ الفكػػر السياسػػي كالنظريػػات كالمػػذافب السياسػػية الكبػػرل ،دار
النه ة العربية.ُٕٗٔ ،

ُُِ
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ٔ -د .حازـ عبد المتعػاؿ الصػعيدم ،النظريػة اإلسػالمية فػي الدكلػة ،دار النه ػة العربيػة،
القافرة.ُٖٗٔ ،

ٕ -الشيا راشد الغنكشي ،الحريات العامة في الدكلة اإلسالمية ،مطبكعػات مركػز د ارسػات
الكحدة العربية ،بيركت.ُّٗٗ ،
ٖ -د .س ػػاجر ناص ػػر حم ػػد ،حق ػػكؽ اإلنس ػػاف السياس ػػية ف ػػي اإلس ػػالـ كال ػػنظـ العالمي ػػة ،دار
الكتب العممية ،بيركت.ََِٓ ،
ٗ -د .س ػػميماف الطم ػػاكم ،الس ػػمطات ال ػػثالث ف ػػي الدس ػػاتير العربي ػػة كف ػػي الفك ػػر السياس ػػي
اإلسالمي ،ط ّ ،دار الفكر العربي ،القافرة.ُْٕٗ ،

َُ -د .ظافر ألقاسػمي ،نظػاـ الحكػـ فػي الشػريعة كالتػاريا اإلسػالمي ،طِ ،دار النفػااس،
بيركت.ُٕٕٗ ،

ُُ -د.عبد الحكيـ حسف العيمي ،الحريػات العامػة فػي الفكػر كالنظػاـ السياسػي اإلسػالمي،
دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القافرةُْٕٗ. ،

ُِ -د .عبد الحميػد متػكلي ،نظػاـ الحكػـ فػي اإلسػالـ ،طّ ،منشػاة المعػارؼ اإلسػكندرية،
ُٖٔٗ.

ُّ -د .عدناف حمكدم الجميؿ ،نظرية الحقكؽ كالحريات العامػة فػي تطبيقاتهػا المعاصػرة،
بال دار نشر ،القافرة.ُْٕٗ ،

ُْ -د.عمي عبد الرزاؽ ،اإلسالـ كأصكؿ الحكـ ،تحقيؽ د .محمػد عمػارة مطػابا الرسػالة،
الككيتُٖٗٓ. ،
ُٓ -اإلماـ محمد بف يزيد القزكني ،سنف ابف ماجة ،دار الفكر ،بيركت ،بال تاريا نشر

ُٔ -د .محم ػػد سػ ػػالـ مػ ػػدككر منػ ػػافج االجتهػ ػػاد فػ ػػي اإلسػ ػػالـ – طبعػ ػػة جامعػ ػػة الككيػ ػػت،
ُْٕٗ.

ُٕ -د .محمػ ػػد عبػ ػػد الممػ ػػؾ المتككػ ػػؿ ،بحػ ػػث بعن ػ ػكاف اإلسػ ػػالـ كحقػ ػػكؽ اإلنسػ ػػاف ،مجم ػ ػة
المستقبؿ العربي – العدد ُِٔ – ُٕٗٗ.
ُٖ -د .محمػ ػػد عمػ ػػي عمكبػ ػػة باشػ ػػا ،اإلسػ ػػالـ كالديمقراطيػ ػػة ،طبػ ػػا لجنػ ػػة البيػ ػػاف العربػ ػػي،
َُٗٓ.

ُِِ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُٓ)

العدد (ِ)

آذار (ََِٖ)

ُٗ -د .محمد عمارة ،اإلسالـ كحقكؽ اإلنساف ،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيتُٖٗٓ. ،
َِ -د .محمد كامؿ الميمة ،النظـ السياسية ،دار النه ة العربية ،بيركت ،بال سنة نشر.

ُِ -د.منػ ػػذر الشػ ػػاكم ،الدكلػ ػػة الديمقراطيػ ػػة ،الكتػ ػػاب األكؿ ،مطبكعػ ػػات المجمػ ػػا العممػ ػػي
العراصي ،بغداد.ُٖٗٗ ،

ُِّ

