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بالدٌمقراطٌة، فمنهم  ربط المفكرون اإلسالمٌون فكرة الشورى
من رفض الدٌمقراطٌة وجعل الشورى هً البدٌل، ومنهم من حاول 

محاولة التقرٌب بٌنهما، ومنهم من - سعٌه للتجدٌد والمعاصرة فً-
بالدٌمقراطٌة باعتبارها نظام حكم وآلٌة للمشاركة،  دعا إلى األخذ

اإلسالمً والدٌمقراطٌة هو  وأن التغاٌر بٌن المشروع الحضاري
 .من باب التنوع والتماٌز ال التضاد والخصومة

لنا  ال ٌحسبن أحد أنه ٌمكن أن تقوم: "ٌقول السٌد فهمً هوٌدي
أن ٌستقٌم لنا حال بغٌر الدٌمقراطٌة، إذ بغٌر  اإلسالم، أو قٌامة بغٌر

. ٌحبط عملها- التً نرى فٌها مقابال للشورى السٌاسٌة-الدٌمقراطٌة  اإلسالم تزهق روح األمة، وبغٌر

 ."من أمور الدنٌا (المعلوم بالضرورة)الجمع بٌن االثنٌن هو من قبٌل  بسبب ذلك نعتبر أن

ٌمثل هوٌدي هنا قمة التوفٌقٌة : "السٌد فهمً بقوله وٌقول الدكتور حٌدر إبراهٌم علً معلقا على رأي
بإمكانه التوقف عند الشورى فقط طالما هً مقابل الدٌمقراطٌة، ومن صمٌم  أو االنتقائٌة الحائرة، فقد كان

 ٌُفصل الدٌمقراطٌة على مقاس الشورى على رغم اختالف السٌاقٌن التارٌخٌٌن للمفهومٌن، الدٌن، ولكنه

ونعتبرها مقابال  الدٌمقراطٌة التً نقبلها: وٌحاول أن ٌختزل الدٌمقراطٌة إلى مفهوم دٌنً بحٌث ٌقول
حالال، فهذه لغة دٌنٌة تطمس  للشورى، أو ترجمة معاصرة لها، هً تلك التً ال تحل حراما وال تحرم

شرعٌة أو فقهٌة، بل لتنظٌم العالقة بٌن الحكام  السٌاسً فً مفهوم الدٌمقراطٌة، فهً لم تؤت لتحدٌد أحكام
 ."اإلنسان بحسب رإٌتها وتارٌخٌتها والمحكومٌن وتؤكٌد الحرٌات وحقوق

مقابل الشورى، وكؤن الشورى نظام حكم واضح  وٌالحظ أن السٌد فهمً هوٌدي استخدم الدٌمقراطٌة
أن الدكتور حٌدر عد الشورى أمرا دٌنٌا فنعى على السٌد فهمً  كما. المعالم فً اإلسالم نظرٌا وتارٌخٌا

 .استعماله

السائد " الشورى"بنصوصه أو تطبٌقاته غٌر مفهوم  الذي عرفه اإلسالم" الشورى"وواضح أن مفهوم 
الحظنا فً عصرنا هذا مفهوما مختلفا لهذا المصطلح، فقد أرٌد له أن  بٌن األوساط السٌاسٌة اإلسالمٌة، فقد

 بشئون الحكم والمشاركة والعالقة بٌن الحاكمٌن والمحكومٌن، فوجدنا بعض أنظمة الحكم ٌعنً ما ٌتصل

 ، ووجدنا دستور"مجلس الشٌوخ"أو " مجلس النواب"، بمعنى "مجلس الشورى"العربٌة تستعمل 

شورى  مجلس الشورى اإلسالمً، ومجلس: الجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة ٌعتمد الشورى فٌعتبر
 .الدولة المحافظة، والقضاء، وأمثالها، من مراكز صنع القرار وإدارة شئون

هذا المفهوم للشورى  ٌتعٌن علٌنا التنبٌه إلى أن ومع إٌماننا بؤنه ال ُمشاحة فً االصطالح، لكن
 جاءت به النصوص اإلسالمية، وهو غير التطبيق التاريخي العملي لمبدأ يخالف المفهوم النظري الذي

 .الشورى

 القرآن في".. الشورى"
فً قوله  (159اآلٌة )سورة آل عمران  جاء لفظ الشورى فً آٌتٌن من القرآن الكرٌم، األولى فً

نَف  ِب لِبنتَف } :تعالى ةٍة مِّم مَف ا رَف ْح بِبمَف فُه  فَف لِب َف فَفاعْح وْح نْح  َف وا مِب فَف ُّض لِبيظَف الْحقَفلْح ِب  َفنْح ا غَف لَفوْح  ُهنتَف فَفظًّظ  فِبرْح  لَفهُهمْح وَف غْح تَف اسْح هُهمْح وَف نْح عَف
تَف  مْح ا عَف َف رِب فَف ِبذَف مْح فِبي اامْح هُه رْح اوِب شَف لَف   ِب  ِبنَّك  َف يُه ِب ُّض  لَفهُهمْح وَف وَف َّك ْح عَف تَف لِبينَف  فَف وَف ِّم تَف  .{الْحمُه

أمر نبٌه صلى هللا علٌه وسلم بمشاورة أصحابه  إن هللا عز وجل: "ٌقول الطبري فً تفسٌر هذه اآلٌة

 

 

 .اإلسالمية السائد بين ااوساط السياسية" الشورى"غير مفهوم  الذي عرفه اإلسالم بنصوصه أو تطبيقاته، هو" الشورى"مفهوم 
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تؤلفا منه بذلك من لم تكن بصٌرته باإلسالم البصٌرة التً ٌإمن  فٌما حزبه من أمر عدوه ومكاٌد حربه،
ذلك  الشٌطان، وتعرٌفا منه أمته مؤتى األمور التً تحزبهم من بعده ومطلبها، لٌقتدوا به فً علٌه معها فتنة

 .صلى هللا علٌه وسلم ٌفعله عند النوازل التً تنزل بهم، فٌتشاوروا فً ما بٌنهم، كما كانوا ٌرونه فً حٌاته

ٌُعرفه مطالب وجوه ما حزبه من األمور بوحٌه أو إلهامه  فؤما النبً صلى هللا علٌه وسلم فإن هللا كان
فإنهم إذا تشاوروا ُمستنٌن بفعله فً ذلك، على تصادق وتوخ للحق وإرادة  وأما أمته،. إٌاه صواب ذلك

 .للصواب، من غٌر مٌل إلى هوى، وال حٌد عن هدى، فاهلل ُمسددهم وموفقهم جمٌعهم

لَف } :وأما قوله وَف َّك  عَف تَف تَف فَف مْح ا عَف َف فإذا صح عزمك بتثبٌتنا إٌاك، وتسدٌدنا لك فٌما : فإنه ٌعنً { ِب  فَف ِبذَف
 أمر دٌنك ودنٌاك، فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما نابك وحزبك من

 ."شاوروا به علٌك أو خالفها
أَفقَفامُهوا } :قال تعالى ،(38اآلٌة )وأما اآلٌة الثانٌة ففً سورة الشورى  مْح وَف هِب بِّم ابُهوا لِبرَف جَف تَف ينَف اسْح الَّكذِب وَف

الَف َف  فِبقُهونَف  الصَّك مْح يُهنْح اهُه نَف قْح ا رَف َف مَّك مِب هُهمْح وَف نَف يْح ى بَف مْح شُهورَف هُه رُه أَفمْح  ."وإذا حزبهم أمٌر تشاوروا بٌنهم: "الطبري ٌقول {وَف
هللا علٌه وسلم كان ٌشاور أصحابه فً األمر إذا  وذكر الحافظ ابن كثٌر فً تفسٌره أن النبً صلى

ٌفعلونه أنشط لهم، كما شاورهم ٌوم بدر، وٌوم أُحد، وٌوم الخندق، فكان  حدث؛ تطٌٌبا لقلوبهم، لٌكونوا فٌما
 ."وسلم ٌشاورهم فً الحروب ونحوها صلى هللا علٌه

صلى هللا علٌه وسلم إنما كان ٌشاور تطٌٌبا لقلوب  وٌالحظ من تفسٌر الطبري لآلٌة األولى أن النبً
وتعلٌما - له والمضً فٌما أُمر به وإن خالف ما أشار به أصحابه مع عدم إلزامٌة هذه الشورى-أصحابه 

 .المشاورة لمن ٌؤتً بعده بضرورة

الرسو  صل    عليه وسلم، وممارسات الشورى  يتعين الفص  بين الشورى في عهد ومن هنا
العملية للشورى في عهد الرسو  صل    عليه وسلم فيه ال ثير  لمن جاء بعده، فا ستشهاد بالتطبيقات

 ٌصعب التمٌٌز دائما بٌن شخصية الرسو  صل    عليه وسلم شخصية رسالية من عدم الدقة، ذل  أن

كان - مثال-الحدٌبٌة  تصرفاته الرسالٌة المتؤتٌة من الوحً، واالجتهادات الشخصٌة الدنٌوٌة، فعقد صلح
إلٌه اآلٌة فً سورة آل عمران، سواء أجاء  وحٌا من هللا مع أنه من األمور الدنٌوٌة، والتوكل الذي أشارت

 .هللا، وٌمكن االستشهاد بالعدٌد من األمثلة المشابهة موافقا أم مخالفا ألهل الشورى، هو أمر من

وسلم فكانوا ٌستشٌرون الصحابة، ولكن اآلراء لم  أما الخلفاء الذٌن جاءوا بعد النبً صلى هللا علٌه
واألمثلة على ذلك كثٌرة، وهو الموافق لمبدأ الشورى نظرٌا وعملٌا،  تكن ملزمة لهم باتباع ما أشٌر به،

 وحدٌثا ٌستشٌر، ولكنه غٌر ملزم باتباع ما أشٌر إلٌه دائما، وإال فال معنى للفظ فكل إنسان قدٌما
 ."الشورى"

حٌن أمر بالمشاورة، فالمشاورة بٌن  "الشورى"إننا نعتقد أن اإلسالم وضع قاعدة كلٌة اسمها 
التفاصٌل، كما هو حاله فً كثٌر من األمور، لتكون مالئمة لكل  المسلمٌن مؤمور بها، لكن اإلسالم لم ٌضع

فالمجتمع اإلسالمي يستطيع اليوم أن ي ع  .تطوٌر مإسساتها بحسب الحاجة زمان ومكان، ولٌمكن
 والتعليمات الخاصة بالشورى ب س  ما يراه مالئما لعصره دفعا لالستبداد بالرأي، من القوانين والنظم

العصور؛ انها  انت  غير اعتبار للتطبيقات العملية التي مارسها الخلفاء أو اامراء أو ال  ام عبر
 .مالئمة لعصورهم، وليست أمورا دينية

ٌستعان برأٌه فً مسؤلة من المسائل فً الشئون  هو اإلنسان المتخصص الذي" المستشار"إن مفهوم 
االجتماعٌة أو السٌاسٌة أو الثقافٌة ونحوها فً كل منحى من مناحً  العسكرٌة أو األمنٌة أو االقتصادٌة أو

 الدول الٌوم مستشارون، سواء أكانوا على شكل هٌئات ومإسسات أم أفرادا ٌستعٌن بهم الحٌاة، ففً جمٌع

ٌطلع على  صاحب القرار عند اتخاذ قراره، وال شك فً أن آراءهم غٌر ملزمة له؛ ألن صاحب القرار
التً تحاول أن تدرس  مجمل اآلراء وٌتخذ قراره، وهذه هً الشورى، فال داعً بعد ذلك إلى األبحاث

 .إلزامٌة الشورى أو عدم إلزامٌتها

 

 .دينيًّظة ال  ام عبر العصور  انت مالئمة لعصورهم، وليست أمورا   التطبيقات العملية التي مارسها الخلفاء أو اامراء أو
 



لَفمُهونَف  فَفاسْح َفلُهوا أَفهْح َف } وأرى أن أهل الشورى هم أهل الذكر عْح تُهم  َف تَف نْح رِب  ِبن  ُه ، ومع أن (7: األنبٌاء) {الذِّم ْح
 جاءت فً معرض سإال علماء أهل القرآن أو أهل الكتب من التوراة واإلنجٌل، لكنها عامة اآلٌة المذكورة

 .فً ضرورة سإال أهل االختصاص والمعرفة
ربطها بما ٌساوي البرلمانات فً عصرنا فٌه تقلٌل  ولما كانت الشورى بطبٌعتها غٌر إلزامٌة، فإن

نظام حكم، وحرف لها عن مهماتها فً مراقبة السلطة التنفٌذٌة،  من شؤن هذه المإسسات الضرورٌة فً أي
بالمجالس التً " الشورى"المإسسات أن تكون قراراتها ملزمة، كما أن ربط  فالمفروض فً مثل هذه

والتعلٌمات هم  القوانٌن وتصادق علٌها فٌه تقلٌل من شؤن هذه المجالس، فإن الذٌن ٌقترحون القوانٌن تقترح
اإلسالمٌة بعد االستعانة بالمستشارٌن،  الفقهاء العلماء المجتهدون العارفون باستنباط األحكام من الشرٌعة

رئٌس الدولة أو الوزٌر أو ممثل الشعب أو العالم أو أي هٌئة  فٌبقى المستشار هو المستشار، سواء استشاره
 .منه أو شخص ٌمكن أن ٌستفٌد

 مفهوم ال ا مية
فً اإلسالم، فإنهم اختلفوا كذلك فً مفهوم  ومثلما اختلف الباحثون اإلسالمٌون فً مفهوم نظام الحكم

اإلسالمٌٌن على أن هللا هو المشرع، سواء أكان ذلك عن طرٌق القرآن  الحاكمٌة، فلم ٌقتصر بعض الكتاب
 ال حكم إال"المشرفة، ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حٌن فسروا شعار الخوارج المشهور  الكرٌم أم السنة

مَفن } :بؤنه ٌنطبق على الُحكم والسلطة فً اتساعها، مستدلٌن بقوله تعالى" هلل ا أَفنْح َف َف  ُه  وَف مْح بِبمَف لَّكمْح يَف ْح ُه
ونَف  افِبرُه مُه الْح َف ُهولَفئِب َف هُه الِبمُهونَف } أو (44: المائدة) {فَف  مُه الظَّك مُه } أو (45: المائدة) {هُه قُهونَف  هُه ، (47: المائدة) {الْحفَفاسِب

دولة شاملة محٌطة بالحٌاة اإلنسانٌة بؤسرها، "بؤنها  وقد وصف أبو األعلى المودودي الدولة اإلسالمٌة
اإلنسانٌة بطابع نظرٌتها الخلقٌة الخاصة، وبرنامجها اإلصالحً الخاص،  تطبع كل فرع من فروع الحٌاة

 إن هذا أمر شخصً خاص لكٌال تتعرض له: ٌقوم بوجهها، وٌستثنً أمرا من أمورها قائال فلٌس ألحد أن
 ."الدولة

الحاكمٌة بؤن ٌجعل السٌادة هلل أو للشرٌعة، وأن  لقد حاول الفكر اإلسالمً الحدٌث أن ٌطور مفهوم
هو حال حركة اإلخوان وحزب التحرٌر وغٌرهما، وهو ما عبر عنه  ٌجعل السلطان للشعب أو األمة، كما

 الفارق: "بقوله فً معرض التمٌٌز بٌن الدولة الدٌنٌة والدولة اإلسالمٌة بقوله أحد الكتاب اإلسالمٌٌن

هو مصدر السلطة،  األساسً بٌن الدولة الدٌنٌة والدولة اإلسالمٌة هو أن األولى تقوم على فكرة أن هللا
ومن ثم فال حصانة . األمة هً مصدر السلطة فإن هللا هو مصدر القانون، بٌنما- اإلسالمٌة-بٌنما فً الثانٌة 

 ."والحاكم فً المقدمة منهم وال عصمة لحاكم، وإنما القانون فوق الجمٌع

 التشريعية الشريعة والسلطة

تقوي فكرة كون األمة هً مصدر السلطة، فال شك فً  وإذا أخذنا بالفكرة األخٌرة ووجدنا األدلة التً
ولم يتم ن البا ثون اإلسالميون من دراسة مفهوم  :"التنفٌذٌة السلطة"أن المقصود بالسلطة هنا هو 

المشرع، سواء  ، فسلم أكثرهم بؤن هللا هوذات المصدر اإللهي دراسة علمية معمقة" التشريعية السلطة"
ٌحتاج إلى إعادة نظر، فنحن  أكان ذلك عن طرٌق القرآن أم السنة، وأن الفقهاء مجرد مفسرٌن، وهو أمر

لهذه الشرٌعة تضمنها القرآن الكرٌم والثابت من  نعتقد أن اإلسالم وضع قواعد كلٌة ومبادئ عامة ومقاصد
، وأنه قلما تناول القضاٌا التفصٌلٌة إال فً حاالت "بالبٌنات"علٌه  السنة النبوٌة، وهً ما ٌمكن أن ٌصطلح

 واإلرث ونحوهما، وترك األمور األخرى ٌجتهد فٌها الفقهاء، وٌضعون القوانٌن خاصة فً الحدود

 .والتعلٌمات المحققة لمقاصد هذه الشرٌعة بما ٌتالءم ومصالح الناس

هً ما كتبه الفقهاء فً األحكام، " الشرٌعة" أن- غلطا-ومما ٌإسف علٌه أن بعض اإلسالمٌٌن ظنوا 
مثل أبً ٌوسف )اإلسالمٌة فً أسالٌب الحكم واإلدارة  وما ارتآه المنظرون اإلسالمٌون فً العصور

الفقه بمجمله ف ر وليس  ، مع أن(وابن تٌمٌة، وابن خلدون، وغٌرهم والماوردي، وأبً ٌعلى الفراء،

 

 ."التشريعية بالسلطة"لعلماء اامة هو المفهوم اامث  لما يسمًّظ  في عصرنا  توسيع دائر  ا جتهاد وو ع ااسس ال فيلة ب ن ي ون ممثال  
 



 تل  النظريات هي أف ار وليست شريعة واجبة ا تباع، فالفقهاء علماء مجتهدون  اولوا شريعة، وأن

مختلفون فٌما بٌنهم قلٌال  ؛ ولذلك فهمفهم الشريعة وتفسيرها استنادا  ل  فهمهم واجتهادهم في  من معين
ومن . والتفسٌر، وٌقدم حلوال متنوعة للمسؤلة الواحدة أو كثٌرا، وهو بمجمله رحمة ألنه ٌوسع دائرة الفهم

أهل العلم فً تقنٌن القوانٌن والتعلٌمات المستمدة من روح الشرٌعة  ثم فإن تقلٌص الدور الذي ٌمارسه
 لٌس فً صالح النظام اإلسالمً؛ ألن الذي ذكرت ٌقدم مرونة فً فهم المقصود (والمقاصد القواعد)
 .مجرد مفسرٌن عند الُمحدثٌن، وهو ٌدحض الرأي القائل بؤن الفقهاء المجتهدٌن" بالسلطة التشرٌعٌة"

هذا ا جتهاد ممثال لعلماء اامة الذين   ن توسيع دائر  ا جتهاد، وو ع ااسس ال فيلة ب ن ي ون
أه  الذ ر، هو المفهوم اامث  لما يسم  في عصرنا  توافرت لديهم أدوات ا جتهاد بعد استشار 

المصطلحات؛ ألن الُمشرع فً األصل هو هللا سبحانه، ونحن نقر  مع اختالفنا فً ،"التشريعية بالسلطة"
 بقواعدها ومقاصدها، وأن تفاصٌلها تبنى على تلك القواعد وتحقق المقاصد فٌما لم ٌؤت بؤن الشرٌعة إلهٌة

ألصولها وُتفرع  به نص صرٌح؛ فسلطة البناء إنما تقوم على هذه الشرٌعة اإللهٌة، وتفصل لها، وتقنن
شرع سماوي، شرٌطة أن تظل السلطة  وكذلك فإن لهذا اإلنسان سلطة االجتهاد فٌما لم ٌنزل به. لكلٌاتها

 .محكومة بإطار فلسفة اإلسالم فً التشرٌع التشرٌعٌة محكومة بإطار الحالل والحرام الشرعً، أي

وهذا النموذج المقدم لثالثة من . على واقع الحال إن تحدٌد المفاهٌم فً غاٌة األهمٌة لتطبٌق األمر
 .منها؛ بغٌة توضٌح دالالتها والغاٌة المرجوة منها المفاهٌم ٌمكن تطبٌقه على الكثٌر
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