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 اإلسالم والديموقراطّية:

 إشكالّية العالقة بين الشورى والديموقراطّية
 قيس -آسيا المهتارالدكتورة 

 

 الممدّمة

تسلّط هذه الدراسة الضوء على الدٌموقراطٌّة وعلى الشورى وطبٌعة العالقة بٌنهما والمحّطات 

 المشتركة التً تجمع بٌنهما.

ًّ تكمن إشكالٌّة الدراسة فً طبٌعة العال ًّ اسإسالم قة بٌن الشورى والدٌموقراطٌّة فً الككر السٌاس

المعاصر، وفً إدارك مضمون هذه العالقة من حٌث كونها تواصلٌّة أو تصادمٌّة خاّصةً وأّن المكّكرٌن 

المسلمٌن انقسموا حٌال هذه المسؤلة بٌن المعارضة والتؤٌٌد والتحدٌث فً ظّل أزمة الحكم فً العالم 

ًّ ال التوازن بٌن األصالة أو المحافظة والمعاصرة أو بٌن  إلىذي لم ٌتمّكن بعد من الوصول اسإسالم

 القدٌم والحدٌث.

 إلىمّر العالم بعد الحرب العالمٌّة الثانٌة بتحّوالت هاّمة، إذ إّن العدٌد من الدول الكبرى تحّولت 

ًّ أدٌّا  9191الدٌموقراطٌّة ) ألمانٌا، إٌطالٌا...(. كما أّن سقوط حائط برلٌن   إلىوانهٌار االتحاد السوفٌات

 الدٌموقراطٌّة فً أوروبا الشرقٌّة. هنا عدّة أسئلة تطرح نكسها: إلىموجة تحّوالت 

                                         
   تعلٌم االجتماعٌّاتالجامعة اللبنانٌَّة –فً كلٌّّة التربٌة محاضرة أستاذة ،. 
 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجمَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 7102حزيران ، العاشرالعدد 
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حدّ تتقبّل المجتمعات اسإسالمٌّة  إلىهل المنطقة العربٌّة هً مرشحة لتحّوالت سٌاسٌّة مستقبلٌّة و

قٌادتها السٌاسٌّة تطبٌق ذلك، وهل مازالت الشورى مإّهلة  أّي حدّ تتقبّل إلى"الدٌموقراطٌّة الغربٌّة"، و

ًّ من دون التؤثّر بالدٌموقراطٌّة؟  لطرح نموذج إسالم

ً ومعقّداً فً ظّل األزمات فً البالد  ً جدلٌّا تكمن أهمٌّة هذه الدراسة فً كونها تتناول موضوعا

ها على المجتمعات كافّة بما فٌها العربٌّة، وفً ظّل أزمة انتشار ظاهرة العولمة وتداعٌاتها وسٌادت

المجتمعات العربٌّة، خاّصةً بعد تسارع التحّوالت السٌاسٌّة واالقتصادٌّة وتقارب المسافات بٌن الشعوب 

والثقافات، فكٌف ٌمكن التصدّي لتؤثٌر العولمة من دون المساس باألسس الدٌنٌّة والثقافٌّة اسإسالمٌّة )مبدأ 

؟الشورى(، خاّصةً وأّن االن ًّ  عزال غٌر ممكن فً ظّل ثورة وسائل التواصل االجتماع

 نقاط الدراسة األساسّية
 تحدٌد مكهوَمً الشورى والدٌموقراطٌّة ومعرفة نقاط التالقً ونقاط االختالف بٌنهما. (9

 تتّبع الجذور التارٌخٌّة لمبدأ الدٌموقراطٌّة. (2

 حقوق اسإنسان فً اسإسالم: خاّصةً ما ٌتعلّق بغٌر المسلمٌن. (3

 حقوق اسإنسان بعد الثورة الكرنسٌّة. (4

 موقف العلماء المسلمٌن من هذٌن المكهومٌن. (5

 عملٌّة التصدّي التنوٌرٌّة لتؤثٌر العولمة: (6

 محو األمٌّة. ( أ

 التنمٌّة فً سائر أطرها. ( ب

 توسٌع المشاركة السٌاسٌّة لجمٌع الكئات االجتماعٌّة على مختلف وجوهها. ( ت

 مواطن الغد: حقوق وواجبات.دور المإّسسات التربوٌّة فً إعداد  ( ث

ًّ التطّورّي. /التارٌخ ًّ  إّن المنهج المتَّبع فً هذه الدراسة هو المنهج الوصك

 أوالً: مفهوم الشورى

بن منظور أّن ال لسان العربالشورى والمشاورة والمشورة هً مصادر لكعل شاور. وقد جاء فً 

محيط  حاب الرأي والحكمة. أّما فًكلمة شورى تعنً معرفة حقٌقة أمر ما من خالل عرضه على أص

المنجد لبطرس البستانً فقد وردت كلمة "شاورهُ" أي طلب منه الرأي والمشورة. أّما قاموس المحيط 

 فقد جاء فٌه شاوره فً األمر أي طلب منه المشورة. في اللغة واإلعالم

التً تهّمهم من أجل  وأّما الشورى اصطالحاً فإنّها تعنً استطالع رأي المسلمٌن فً جمٌع األمور

الرأي الذي ٌعتقد أنّه ٌحقّق مصلحة المسلمٌن شرط أاّل ٌتعارض وقواعد الشرٌعة  إلىالوصول، 

 اسإسالمٌّة.
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) آل  ﴾وشاورهم فً األمر﴿: إلىجاءت مصادر الشورى محصورة فً القرآن الكرٌم بقوله تع

هم العلماء صكاٍت وشروطاً ٌجب أن ( والسنّة الشرٌكة وفً إجماع علماء األّمة وقد وضع ل951عمران 

ٌتحلّوا بها وهً: العقل، الحكمة، حسن الدٌن، الشجاعة، الكطنة، االستقامة. أّما اختٌاُرهم فٌكون إّما 

 باالنتخاب أو بالتعٌٌن كّل ذلك بما ٌتناسب وظروف المجتمعات.

لماء اختلكوا حول من المعلوم أّن الشورى تكون فً المواضٌع التً لم ٌنزل بها نّص، لكّن الع

 خصوصٌّتها، هل هً خاّصة باألمور الدنٌوٌّة أو باألمور الدٌنٌّة...  

وردت الشورى فً األحادٌث النبوٌّة: " ما خاب من استخار وال ندم من استشار وال عال من 

(. هذا 903، ص. 2001اقتصد، وما تشاور قوم قّط إالّ هداهم هللا ألفضل ما ٌحضرهم" ) صافً. خ، 

.ٌعن ًّ ًّ اسإسالم  ً أّن الشرٌعة هً حكم أهلل والشورى هً رأي األّمة، وتعتبر أحد أركان النظام السٌاس

وهكذا وضع اسإسالم مبادئ أساسٌّة لنظام الحكم وترك ألهل الحكمة والمشورة باب االجتهاد 

ً فً كثٌر من القضاٌا والتطبٌقات التً تتطّور بتبدّل عاملًَ الزمان والمكان،  ومن هذه المبادئ مكتوحا

 مبدأ الشورى فً الحكم.

الشورى ضرورة إنسانٌّة فً جمٌع المجاالت االجتماعٌّة والسٌاسٌّة والعالقات الكردٌّة وقال علٌه 

ًّ فً اسإسالم من لوازم اسإٌمان ﴾إذا استشار أحدكم أخاه فلٌشر علٌه﴿السالم:  . وهً فً النظام السٌاس

ٌن استجابوا لربّهم وأقاموا الصالة أَمُرُهم شورى بٌنهم ومّما رزقناهم والذ﴿. ٌقول عّز وجل: إلىباهلل تع

ًّ بعد اسإٌمان 39)الشورى  ﴾ٌنكقون (. وهكذا تصبح الشورى فً الدرجة الثالثة فً المجتمع اسإسالم

 ًّ والصالة. وتُعدّ الشورى وسٌلة لتحقٌق العدل وإقامة حكم هللا فً األرض، باعتبار أّن النظام السٌاس

 فض جمٌع أشكال الحكم االستبدادّي.ٌر

( للشٌخ أحمد خطٌبة:  من صكات المإمنٌن: أّن أمرهم شورى 39أّما تكسٌر سورة الشورى اآلٌة )

ًّ صلّى هللا علٌه  بٌنهم، واالستشارة تكون بعد االستخارة، والعزم ٌكون بعد االستشارة، وإذا عزم النب

ًّ وسلّم على أمر بعد المشاورة فلٌس له أن ٌرج ع عنه، وٌقتدي ولً األمر به فً ذلك، وقد شاور النب

 صلّى هللا علٌه وسلّم أصحابه فً مواطن كثٌرة منها: غزوة بدر، وغزوة أحد، وحادثة اسإفك، وغٌرها.

ًّ أو  ومّما ٌجدر ذكره أّن رسول هللا لم ٌعتمد أسلوباً واحداً فً الشورى "وكما أنّه لم ٌرد نّص قرآن

(. هنا فُتح باب االجتهاد 904كٌكٌّة ممارسة الشورى والتزامها..." ) صافً. خ، ص. حدٌث نبوّي ٌبٌّن 

ًّ على العقل.  المتعلّق بالمسائل السٌاسٌّة واالجتماعٌّة الخاضعة لتطّور العلم المبن

 وقد اتّخذ مبدأ إلزامٌّة الشورى للحاكم ثالثة اتّجاهات:

 إلتزام مبدأ الشورى والعمل بمقتضاٌاته." (9

 بالشورى لٌس واجباً على الحاكم، باعتبار أّن الشورى منتدبة ولهم فً ذلك اجتهادات. األخذ (2

الشورى واجبة فً القضاٌا العاّمة )سّن القوانٌن، إعالن الحرب...(. أّما فً القضاٌا الخاّصة  (3

 (.276، ص. 2004واألمور المستعجلة ٌجوز للحاكم تركها" )القطاطشة. م، 
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المعقّدة والجدلٌّة، موضوع أهل الشورى والحّل والعقد خاّصةً فً ظّل ومن المواضٌع الشائكة و

اآلٌات واألحادٌث التً تحدّد صكات أولئك الذٌن ٌجب أن ٌستشاروا. فبعضهم اعتبرهم  إلىاالفتقار 

 األعٌان، النواب، العلماء...

الج موضوع أنّه لٌس فً النصوص القدٌمة عند المسلمٌن نصوص تهتّم أو تع إلىتجدر اسإشارة 

الحكم أو الشورى وما وجد فال ٌتعدّى العمومٌّات المكّررة بآٌتً الشورى أو التشبّه بالكترة النبوٌّة وما 

 أعقبها فً حقبة الخلكاء الراشدٌن.

 ًّ هنا ال بدّ من التنوٌه بكتاب الماوردي "األحكام السلطانٌّة" فً إرساء دعائم الكقه السٌاس

ًّ مع ابن خلدون " علم )الخالفة، الوزارة، اسإمار ة، الخراج، الحسبة...(، وكذلك بتطّور الككر السٌاس

 العمران".

 ثانياً: مفهوم الديمولراطيّة

وتعنً حكم الشعب للداللة على النظم  Démoskratosتشتّق كلمة الدٌموقراطٌّة من اللغة الٌونانٌّة 

 ا.السٌاسٌّة الموجودة آنذاك فً المدن الٌونانٌّة وخاّصةً أثٌن

الدٌموقراطٌّة شكل من أشكال الحكم ٌشارك فٌه جمٌع المواطنٌن على قدم المساواة إّما مباشرةً أو 

من خالل ممثّلٌن عنهم منتخبٌن من قبلهم. وهً تشمل األوضاع االجتماعٌّة واالقتصادٌّة والثقافٌّة التً 

 تمّكن المواطنٌن من الممارسة الحّرة والمتساوٌة لتقرٌر المصٌر.

موقراطٌّة هً حكم األكثرٌّة لكّن النوع الشائع منها هو " اللٌبرالٌّة" التً توفّر حماٌة لألقلٌّّات الدٌ

واألفراد من طرٌق تثبٌت القوانٌن فً دستور الدولة، وتحقٌق التوازن بٌن مصالح األكثرٌّة ومصالح 

وبٌن المناطق وبٌن السلطات الدٌنٌّة األقلٌّة وكذلك التوزان بٌن السلطات التشرٌعٌّة والتنكٌذٌّة والقضائٌّة 

 والدٌنوٌّة.

ًّ ٌقوم على المبادئ التالٌة:  من خالل تعرٌكات الدٌموقراطٌّة نتبٌّن أّن النظام الدٌموقراط

 سٌادة الشعب -

 الشعب مصدر الشرعٌّة -

 الحكومة مسإولة أمام البرلمان )المساءلة(. -

ًّ ٌقوم على مجموعة من التدابٌر واسإجراءات بهدف بناء مواطن  وهكذا فإّن النظام الدٌموقراط

 قادر على المشاركة فً صنع القرار، نذكر منها:

 دستور مكتوب -

ًّ منتخب -  مجلس نٌاب

 تداول السلطة -

 إنتخابات دورٌّة -

 فصل السلطات -

 تعدّدٌّة سٌاسٌّة -

 ضمان حّرٌة التعبٌر  -
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 حّرٌة الرأي -

 حّرٌة إنشاء األحزاب والنقابات -

-  ًّ  التسامح الككرّي والدٌن

 المساواة فً الحقوق والواجبات بٌن المواطنٌن -

 المشاركة السٌاسٌّة -

ًّ وأهمٌّته وآلٌّات تطبٌقها من عصر  ً لتطّور  إلىتتغٌّر خصائص النظام الدٌموقراط عصر وتبعا

 المجتمع على مستوٌاته كافّة.

 
 عدالة إجتماعّية لمجميع ) أثينا(.  ق. م 621

 ق. م 594-593
نا: حق اإلنتخاب، إلغاء ديون الفالحين، محكمة شعبّية، األفراد موزعون عمى أربع فئات حسب الدخل، حكم إصالحات طولون في أثي 

 األقمّية، مجمس لمتداول.

 المساواة. إلىبالد فارس: إقتراح نظام قائم عمى شريعة الشعب والدعوة   ق. م 522-521

 وأب أثني، المساواة أمام القضاء، الحرية السياسّية. نظام حكم ديموقراطي: لألفراد والمواطنين من أم  ق. م 509

 السياسّية لألفراد. حّريةروما: اإلقرار بال  ق. م 494

 أثينا: نظام التعويضات يسع لكل فرد أو مواطن المشاركة في الحياة السياسّية ويقمص الفروقات اإلجتماعّية.  ق. م 457

 مانّية عمى جميع المواطنين: النبالء وعامة الشعب.روما: لتطبيق القوانين الرو   ق. م 451-450

 المجالس مع إقامة محكمة عسكرّية لها سمطة قنصمّية. إلىروما: حق عامة الشعب في الوصول   ق. م 444

 يًا.أثينا: سقوط أثينا بيد سبرطا، وبالتالي سقوط النظام الديموقراطي وقيام نظام األقمّية، ثم العودة إليه تدريج  ق. م 404

 روما: نهاية الصراع بين عامة الشعب واإلرستقراطيين، وأحد أفراد عامة الشعب يصبح قنصاًل.  ق. م 367

 أثينا تفقد إستقاللها عمى يد فيميب الثاني: والد اإلسكندر الكبير.   ق. م 338

 ق. م 322
نهيار إصالح دستور أثينا: منح المواطنّية لألغنياء، حرمان أكثر المواطنين من   الحقوق السياسّية، نهاية الديموقراطّية في أثينا وا 

 المؤسسات.

 الفقراء، غضب النبالء، دخول جمهورّية روما في صراع دموي. إلىروما: قانون إعادة األراضي   ق. م 133

 .Spartacas روما: ثورة العبيد بقيادة سبرطاكا  ق. م 73

 ّية، نهاية الجمهورّية الرومانّية.ومؤسسات اإلمبراطور  Octaveروما:   ق. م 27

 والية( من العرش البريطاني.    13أعالن اإلستقالل األميركي )   م 1776

 الثورة الفرنسّية: إلعان حقوق اإلنسان والمواطن، نهاية النظام اإلقطاعي.  م 1789

 أول دستور فرنسي: الشرعّية لألمة، فصل السمطات، ممكّية دستورّية.  م 1791

 إعدام لويس السادس عشر، مطالبة بنظام إجتماعي لمفقراء، إنتخاب الممثمين عن طريق اإلستفتاء الشعبي.   م 1793

 نابوليون أول قنصل.  م 1799

 بوليفار يجسد جمهورّية كولومبيا الكبيرة.  م 1819
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 نهاية الممكّية في فرنسا وقيام الجمهورّية الثانّية.  م 1848

 هامة في فرنسا: مجانّية المدرسة، العممانّية، المساواة في الرواتب.قرارات   م 1871

 إيسمندا أول دولة تقر حق المرأة في اإلنتخاب.  م 1893

 الثورة البولشفّية في روسيا.  م 1917

 إعالن الجمهورّية اإلشتراكّية في روسيا.  م 1918

 ة عمل لهم أسبوعيًا.ساع 40إقرار اإلجازة المدفوعة لمعمال في فرنسا و  1936

 فرنسا: الديموقراطّية اإلجتماعّية: الضمان الصحي، تأميم الطاقة، المصارف وشركات التأمين...  م 1944

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  م 1948

   

 المطالبة بالمساواة بين البيض والسود في أميركا.  م 1963

 ديموقراطّية، سقوط  حائط برلين، نهاية المعسكر السوفياتي في أوروبا، الوحدة اإللمانّية.لممطالبة بال Pékinمظاهرات تعم   م 1989

 زوال اإلتحاد السوفياتي.  م 1991

 ( الجذور التاريخّية لمبدأ الديمولراطيّة.1الشكل رلم )

 

 

 ثالثاً: جدليّة الديمولراطيّة في الفكر اإلسالميّ 

ء الخالفة اسإسالمٌّة، على ٌد مصطكى كمال، نقطة التحّول فً ٌعتبر سقوط الدولة العثمانٌّة وإلغا

بٌكو  -تّكاقٌّة ساٌكستارٌخ الدول العربٌّة  واسإسالمٌّة جّراء تقسٌم المنطقة بٌن فرنسا وبرٌطانٌا تطبٌقاً ال

 وما رافق ذلك من ثورات ومطالبات باالستقالل ورفع الظلم واالستبداد.

ًّ وحاولت الخروج من تزامن ذلك مع بروز النخب الككر ٌّة التً حاربت االستعمار األوروب

 ًّ . وكانت مهّمة هذه النخب العمل على التجدٌد والتطوٌر الككرّي والثقاف ًّ التخلّف الذي ٌلّف العالم العرب

ومواكبة تطّورات العصر فً مجاالت العلم والمعرفة والتكنولوجٌا... مع المحافظة على خصوصٌّة 

 واسإسالمٌّة. الحضارة العربٌّة

عدّة تٌّارات حول االقتباس عن الغرب فً ما خصَّ الدٌموقراطٌّة  إلىلقد انقسم العلماء المسلمون 

 فمنهم َمن أٌّدَ ومنهم عارض ومنهم من ناصر األخذ عن الغرب شرَط أاّل ٌتعارض مع القٌم اسإسالمٌّة.

 الف بٌنهما:سنكتكً باستعراض تقسٌمٌن اثنٌن  ونبٌّن أوجه التشابه واالخت

ًّ ثّم  (9 ٌقول عبد المجٌد الشرقً "نقف فً البداٌة عند فكر رّواد النهضة قبل أن نستعرض التٌّار السلك

" ) الشرفً. ع،  ًّ  (.979، ص.2001التٌّار التحدٌث

حدّ  إلى: ٌعتبر الطهطاوي أّول من كتب فً السٌاسة فً العصر الحدٌث وقد تؤثّر رّواد النهضة ( أ

ًّ خاّصةً كبٌر بالككر األورو وترجم المٌثاق  .Montesquieuو Jean Jacques Rousseau ب
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ًّ الذي اعتبره منظِّ  ً للعالقة بٌن الدولة والشعب. هذا المٌثاق هو ثمرة جهد الدستورّي الكرنس ما

ًّ هدفه تؤمٌن ما ٌحتاج إلٌه اسإنسان فً معٌشته ووجوده وسعادته، وهو قائم على العدل  إنسان

 باد واسإعمار. لذلك فهو ال ٌتعارض مع اسإسالم بل ٌحقّق قٌَمهُ.واسإنصاف وراحة الع

نادى الطهطاوي بالكصل بٌن السلطات، وتحدّث عن االنتخابات وشروط الترّشح وتكوٌن 

المجالس النٌابٌّة وعن الحقوق المدنٌّة والمساواة بٌن المواطنٌن وحّرٌة الرأي والمعتقد. إضافةً 

ٌر الدٌن التونسً الذي أّكد ضرورة االقتباس عن الغرب الطهطاوي، نذكر الوزٌر خ إلى

ًّ واألمن. وهو ٌرى أّن ذلك رجوع  .  إلىوتنظٌماته القائمة على العدل السٌاس ًّ اسإسالم الحقٌق

ضرورة مشورة أهل الحّل والعقد. وتحدّث عن الحقوق  إلىتقٌٌد سلطة الحّكام و إلىودعا 

ضرورة تغٌٌر أنظمة الحكم فً الدول  إلىالرأي، كما دعا  المدنٌّة وعن الحّرٌة السٌاسٌّة وحّرٌة

 اسإسالمٌّة تدرٌجٌاً ومواكبة تطّور الصناعات والتكنولوجٌا الحدٌثة.

إّن هاجس هإالء المكّكرٌن هو مقاومة االستبداد الذي كان ٌطغى على أنظمة الحكم فً مختلف 

ًّ باعتباره المطالبة بقٌام نظام حكم  إلىاألقطار اسإسالمٌّة ودفعهم  على غرار النموذج الغرب

 السبٌل لخروج األّمة اسإسالمٌّة من التخلّف.

ًّ التيّار الدينّي السلفيّ  ( ب : بدأ هذا التٌّار مع الشٌخ محّمد عبده الذي اهتّم باسإصالح األخالق

، وكانت له آراء جرٌئة فً هذا المضمار،  ًّ ًّ أكثر من اهتمامه باسإصالح السٌاس واالجتماع

ا ما ٌتعلّق بمدنٌّة الحكم فً اسإسالم "األّمة هً التً تختار الخلٌكة أو الحاكم وتخلعه عندما أبرزه

ًّ ولٌس ظّل هللا على األرض" ) الشرفً. ع،  ، 2001ٌخالف مصالحها، من هنا فهو حاكم مدن

(. تحدّث الشٌخ عبده عن الشورى واجبًا شرعًٌّا، لكّن كٌكٌّة إجرائها غٌر محصورة 971ص.

ٌقة معٌّنة. من هنا ال حرج فً االقتباس عن الغرب إذا كان فً ذلك نكع وفائدة ٌعودان على بطر

األّمة. لكنّه لم ٌدخل فً التكاصٌل المتعلّقة بتنظٌم الشورى، بل حدّد بعض المبادئ التً ٌنبغً أن 

ون... تحدّث ٌخضع لها تعٌٌن أولً األمر: كبار العلماء، األطبّاء، القضاة، كبار التّجار، المحام

 عن حّق األّمة فً االنتخاب من دون ترهٌب وال ترغٌب...

ًّ المتشدّد الذي كان ٌدعو  تبدّلت اآلراء مع تالمٌذ محّمد عبده ومن خلكهم، فظهر  التٌّار اسإسالم

إحٌاء الخالفة الراشدة ولم ٌتؤثّر بالقٌم الجدٌدة الواردة من الغرب، واعتبر أّن الشورى  إلى

.واجبة على ا ًّ  لحاكم فً النظام اسإسالم

إقامة  إلىوكانت جماعة األخوان المسلمٌن التً أّسسها حسن البنّا أبرز الحركات التً دعت 

سلطة إسالمٌّة أو حكومة إسالمٌّة ٌكون القرآن دستوَرها األعلى وحكومة شورى مقٌّدة بالشرٌعة 

وتختلف بذلك عن النظام ولكنّها لٌست حكومة دٌموقراطٌّة، وهً حكومة إمامة أو خالفة 

. ًّ  الجمهورّي وعن النظام الملك

ًّ منهجاً جدٌداً مع السٌّد قطب أدّى بالمتؤثّرٌن به  مجابهة األنظمة السٌاسٌّة  إلىإتّخذ التٌّار الدٌن

ًّ  إلىالقائمة و  ه.الحدٌث كلّ  مواجهة مع المجتمع المدن

ًّ بدأ منكتحاً مع الشٌخ محمّ   د عبده، وانتهى متصلّباً مع األخوان.وهكذا نجد أّن التٌار الدٌن

ًّ على ضرورة االقتباس عن الغرب وفصل الدٌن عن التيّار التحديثيّ  ( ت : شدّد التٌّار التحدٌث

ال الدولة. وانطلق أصحاب هذا التٌّار من فكرة أّن اسإسالم لم ٌحدّد نطاقاً معٌّناً للحكم. وبالتالً "

شًء فً الدٌن ٌمنع المسلمٌن من أن ٌسابقوا األمم األخرى فً علوم االجتماع والسٌاسة... وأن 
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 ٌهدموا ذلك النظام العتٌق... وأن ٌبنوا قواعد ملكهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرٌّة..."

 (.914، ص.2001)الشرفً. ع، 

، هاجم فٌه  من هنا نبدألد محّمد خالد  وظهرت عدّة كتابات مإٌّدة لهذا التٌّار أبرزها كتاب خا

سون باسم الدٌن الجهل واسإٌمان بالخرافات والتخلّف والكقر. َمن سّماهم بالكهنة أي الذٌن ٌكرّ 

التخلّص من هذه الكهانة وتنقٌة الدٌن من شوائبها. واعتبر أّن مزج الدٌن  إلىودعا الحكومات 

 بالدولة فقدان للدٌن والدولة.

ًّ أّن الدٌن "عبارة عن حقائق ثابتة وخالدة، بٌنما الدولة نظم تخضع لعوامل  ٌعتبر التٌّار التحدٌث

. 2001التطّور والتبدّل الدائم وأنّها عرضة للسقوط والهزائم واالستعمار" )الشرفً. ع، 

إقامة حكومة دٌنٌّة تككل القضاة على الرذائل، معتبراً  إلى(. وهاجم الحّجة التً تدعو 916ص.

لنكوس على التسامح والرفق ذ الدٌن وأثره فً مكافحة الرذٌلة ٌكون من طرٌق تربٌة اأّن نكو

 .باآلخر

ًّ على عكس التٌّار  ًّ اهتّم بمحتوى الدولة االقتصادّي واالجتماع ونخلص القول إّن التٌار التحدٌث

ًّ الذي اعتبره ثانوٌاً. كذلك دعا  ر على مواجهة الخصم بسالحه أي بالعمل والتطوّ  إلىالسلك

 جمٌع األصعدة.

 رٌن المسلمٌن حول مبدأ الدٌموقراطٌّة.التقسٌم أو التصنٌف الثانً آلراء المككّ  إلىننتقل ( 2

 مكّكرو عصر النهضة )القرن التاسع عشر حتّى ثالثٌنٌّات القرن العشرٌن(. أ(

 األخوان وتضٌٌق الكجوة بٌن المكهومٌن.ب( 

 التٌّار الرافض للدٌموقراطٌّة.ت( 

: شهد عصر النهضة الذي امتدّ من القرن التاسع عشر من ثالثٌنٌّات القرن رو عصر النهضةفكّ م أ(

العشرٌن، ضعف الدولة العثمانٌّة ومن ثّم انهٌارها بعد الحرب الكبرى وتقاسم البلدان التً كانت 

 .، وزوال الخالفة اسإسالمٌّةخاضعة لها

ًّ  برز دور المكّكرٌن والنخب الثقافٌّة اسإسالمٌّة التً عملت على محاربة االستعمار األوروب

. ًّ  والتخلّف الذي لّف العالم العرب

( ًّ (. Rousseau et Voltaireوٌعدّ الطهطاوي من أبرز المكّكرٌن الذٌن تؤثّروا بالككر األوروب

المواطن: حّق  - ضرورة وجود حقوق إنسانٌّة ٌتمتّع بها الكرد إلىدرس علم المنطق والكلسكة ودعا 

حٌاة، حّق الحّرٌة، حّق الملكٌّة، حّق التعبٌر، إنشاء األحزاب السٌاسٌّة... حدّد حّرٌة وظائف الحّكام ال

االهتمام بالزراعة والتجارة ألنّها توفّر فرص العمل وتحسّن  إلىوصالحٌّاتهم ودعا والة األمر 

بناء مواطنٌن ٌدافعون عن االهتمام بالتربٌة و إلىاألوضاع االقتصادٌّة لدى عاّمة الناس. كذلك دعا 

 الوطن. وحّث العلماء على تكسٌر الشرٌعة فً ضوء حاجات المجتمع.

ًّ لردم الهّوة بٌن الشورى والدٌموقراطٌّة الغربٌّة مع خٌرالدٌن   كذلك برز المشروع اسإصالح

ًّ من خالل تشكٌل مجالس نٌابٌّة وإجراء االنتخابات ووجود دستور ٌضمن حقوق األفراد. أّما  التونس

والتخلّف، وأّن نظام الشورى  ٌساوي الجهل جمال الدٌن األفغانً فقد اعتبر أّن الحكم الكردّي المطلق

إعداد نظام تربوّي هدفه إنتاج العقول بعٌداً عن التقلٌد، ووجد ضرورة فً  إلىأصلح لألّمة. ودعا 

ًّ وفً محاربة الجهل واالستبداد والتشدٌد ع ًّ والثقاف  لى العلم والتعلّم.اسإصالح السٌاس
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ٌقول ألبٌر حورانً فً هذا المجال "ال ٌخاطب األفغانً فقط إخوانه المسلمٌن لٌنقذهم من األفكار 

الضالّة... بل ٌخاطب أٌضاً عالم أوروبّا المتعلّم... ٌرٌد هدم اآلراء الخاطئة التً تبنّاها  المسلمون 

(، أّما محّمد 921، ص.9117حورانً، أ. ودحض االنتقادات التً ٌواجهها إلٌهم األوروبٌّون" )

ًّ لقٌام بٌئة خصبة سإنتاج العلوم العقلٌّة  إلىعبده تلمٌذ األفغانً فدعا  بناء المدارس على النمط الغرب

 الدنٌوٌّة تتناسب مع المبادئ اسإسالمٌّة المستنٌرة.

ًّ وذل ك من خالل اختٌار لقد حاول المزاوجة بٌن الدٌموقراطٌّة ونظام الشورى والنظام البرلمان

الشعب ألهل الحّل والعقد ونّوابه. وعمل محّمد عبده على خلق مقاربات بٌن المنكعة والمصلحة، 

 وبٌن الشورى والدٌموقراطٌّة.

، وحدّد ألهل الحّل والقعد  إلىمن جهة أخرى دعا محّمد رشٌد رضا  ًّ ًّ واالجتماع التجدٌد الثقاف

تعارض مع أصالة القٌم اسإسالمٌّة. واعتبر أّن التجدٌد أسهل فً مسإولٌّة القٌام بالتجدٌد شرط أاّل ٌ

األمور الدنٌوٌّة )أدب، علوم، فنون، لغة...( منه فً األمور الكقهٌّة والشرعٌّة. وشدّد على حقوق 

. ًّ  األقلٌّات وحقوق المرأة فً المجتمع اسإسالم

بقٌادة الشٌخ حسن  9129ن العام : تؤّسست جماعة األخوااألخوان وتضييك الفجوة بين المفهومين ب(

جذور اسإسالم األصلٌّة والتزام كتاب هللا وُسنّة رسوله.  إلىالبنّا، وهً حركة سلكٌّة تقوم على العودة 

اسإصالح والتغٌٌر فً أنظمة الحكم بالطرق السلمٌّة، وشعارها اسإسالم دٌن ودنٌا. وقد  إلىوتدعو 

إقامة دولة إسالمٌّة على أساس  إلىسإسالمٌّة والذي ٌهدف انطلق الشٌخ البنّا من مشروعه الحداثة ا

 العدالة االجتماعٌّة.

ًّ على عكس األنظمة األخرى الوضعٌّة المقٌّدة  ٌعتبر البنّا أّن النظام الشورّي هو نظام ربّان

ى أّن بالجغرافٌا والقومٌّة. وإّن الشورى من حّق األّمة. ومن حّق األّمة اسإسالمٌّة مراقبة الحكم. وٌر

ًّ ال ٌتعارض مع المبادئ التً وضعها اسإسالم لنظام الحكم خاّصة ً وأّن النظام  نظام الحكم النٌاب

 ٌرتّب طرٌقة وصول أهل الحّل والعقد الذٌن ٌمثّلون األّمة.

 إّن نظام الحكم فً اسإسالم بحسب البنّا ٌقوم على ثالث دعائم: " مسإولٌّة الحاكم ووحدة األّمة

تها، لكّن احترام إرادتها ال ٌعنً التخلًّ عن مجتمع التنّوع واالختالف..." )صافً. خ، واحترام إراد

 (.992، ص.2001

ًّ حسن الترابً أّن التجدٌد ضرورة شرعٌّة بسبب تغٌّر الظروف االقتصادٌّة  ٌعتبر المكّكر السودان

ت الغربٌّة، بل تكٌٌف اسواالجتماعٌّة للعرب المسلمٌن. لكّن هذا ال ٌعنً التقلٌد األعمى للمإسّ 

المإّسسات مع التجدٌد والتطوٌر. وقد استخدم مصطلحات غربٌّة "الدٌموقراطٌّة، الحداثة..."، 

 باعتبار أّن اسإسالم ٌتطّور عند استخدام المعانً الجدٌدة.

ومن جهة أخرى، ٌُعتبر راشد الغنوشً رائد الحركة اسإسالمٌّة التحدٌثٌّة، الذي عمل على إقامة 

زن بٌن أصالة اسإسالم وقدرته على مواكبة التطّور والتكنولوجٌا الحدٌثة. وشدّد على أهمٌّة التوا

ًّ السٌّما حقوق غٌر المسلمٌن، وعلى بناء مجتمع مسلم ناضج  حقوق المواطن فً المجتمع اسإسالم

ًّ للسل طة، وقد وواعٍ بعٌداً عن العنف، واعتبر أّن الدٌموقراطٌّة هً الطرٌقة الكضلى لتداول سلم

مواصكات الدولة اسإسالمٌّة المعاصرة والٌة األّمة،  إلىتطّرق بعض المكّكرٌن المسلمٌن المعتدلٌن 

الحّرٌة والمساواة بٌن الناس أمام القضاء والقانون بغّض النظر عن  -مجتمع مسإول وناضج، 

 العرق والجنس والدٌن...
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والدراسات التً تعارض الدٌموقراطٌّة  : ظهر العدٌد من الكتبار الرافض للديمولراطيّةالتيّ  ( ت

، ٌستمدّ جذوره من األنظمة الغربٌّة، وبالتالً ال  ًّ ً غٌر إسالم ً وضعٌا وترفضها باعتبارها نظاما

 اسإسالم بصلة. إلىٌمّت 

ًّ على الشرٌعة. أّما الدٌموقراطٌّة فهً من أنظمة  ًّ على العقٌدة، ودستوره مبن ٌقوم النظام اسإسالم

تجعل التشرٌع بٌد البشر، وتقوم على مجموعة من الحّرٌات العاّمة )االعتقاد، الرأي،  الككر ألنّها

التعبٌر...(، وتسمح وتضمن التعدّدٌّة السٌاسٌّة والثقافٌّة وتعتنق مبدأ الكصل بٌن الدٌن والدولة. أّما 

تتبنّى  فً اسإسالم فإّن المسلم مقٌّد بؤحكام الشرٌعة، وال ترخٌص لألحزاب السٌاسٌّة التً

 إٌدٌولوجٌات تتعارض أهدافها مع اسإسالم.

أّن الكثٌر من الدراسات صنّكت آراء المكّكرٌن المسلمٌن بٌن معارض  إلىهنا ال بدّ من اسإشارة 

 ومإٌّد من دون الدخول فً تحصٌلها.

نة على ٌعلّق برهان غلٌون على إمكانٌّة نشوء دٌموقراطٌّة إسالمٌّة بقوله:" لٌس المطلوب منّا البره

ًّ بالهوٌّة... المطلوب تبنًّ برنامج  أّن هناك دٌموقراطٌّة فً اسإسالم أو فً اسإسالم دٌموقراط

ًّ مإّسس جزئٌاً أو كلٌاً على مبّررات إسالمٌّة دٌنٌّة ودنٌوٌّة..." )غلٌون والعوا،  ، 2004دٌموقراط

 (.14ص.

القول بؤّن التحدٌد أمٌر ضرورّي ال فً اسإسالم بل فً المسلمٌن هو تجدٌد للككر  إلىونخلص 

ًّ لٌواكب التطّورا ، وعلى العلماء القٌام بدور فعّال فً هذا اسإسالم ًّ ت ال تجدٌد الدٌن اسإسالم

 المجال وعدم االنغالق والجمود لكن ربط العلوم الدٌنٌّة بالحداثة. 

 

 ( بعض نماط التاللي واالختالف بين الشورى والديمولراطيّة.2الشكل رلم )

 

 الديمولراطيّة الشورى

ًّ نظام ربّ   ان

 الحكم هلل 

 التشرٌع هلل

 نظام الخالفة

 ًّ   نظام إسالم

 ةالسٌادة لألمّ 

 والعقد أهل الحلّ 

 ذ أحكام هللاالحاكم منكّ 

 اتحقوق األقلٌّ 

 ةد باألحكام الشرعٌّ الحاكم مقٌّ 

 العبودٌّة ضدّ  حّرٌةال

 عدم الترخٌص لألحزاب ذات األفكار الغربٌّة

 ًّ  نظام وضع

 الحكم للشعب

 التشرٌع للشعب

 ًّ  نظام دٌموقراط

 ًّ نظام علمان

 السٌادة للشعب

 لون عن الشعبممثّ 

 ذ إرادة الشعبالحاكم منكّ 

 اتحقوق األقلٌّ 

 د بالدستور والقوانٌنالحاكم مقٌّ 

 ةعامّ  حّرٌات

 دٌّة سٌاسٌّة وثقافٌّةتعدّ 
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 العالميّة رابعاً: مماربة بين حموق اإلنسان في اإلسالم وحموق اإلنسان

 

 حموق اإلنسان العالميّة حموق اإلنسان في اإلسالم

 منح إلهٌّة -

 منبثقة من العقٌدة اسإسالمٌّة -

 حقوق ثابتة -

ٌّدة بعدم التعارض مع مقاصد  - لٌست مطلقة: مق

 العقٌدة

 ملزمة للحاكم والمحكوم -

 الكرامة اسإنسانٌّة -

ًّ إالّ  - ًّ على عجم المساواة: ال فضل لعرب

 بالتقوى

 عدلتحقٌق ال -

 حّق الحٌاة: مككول بالشرعٌّة -

 الحّرٌة الشخصٌّة، حّرٌة التعبٌر مضبوطة -

 حّق التدٌّن: ال إكراه فً الدٌن -

 حّق التعلٌم للجمٌع -

 ف ك والتصرّ حّق التملّ  -

 حّق العمل -

 حقوق اجتماعٌّة واقتصادٌّة -

 حكظ مصالح العباد: األمن -

 تحقٌق العدل -

 حّرٌة إقامة العالقات األسرٌّة: حكظ الدٌن -

ٌّدة بؤحكام الشرٌعة -  حقوق المرأة مق

رعاٌة غٌر المسلمٌن وضمان إقامة  شعائرهم  -

 الدٌنٌّة

 حقوق وضعٌّة -

-  ًّ  مصدرها الككر اسإنسان

 حقوق غٌر قابلة للتجزئة -

 غٌر قابلة للتصّرف -

 

 واجب الدول حماٌتها وتعزٌزها -

 كرامة اسإنسان -

 المساواة وعدم التمٌٌز -

 

 المساواة أمام القانون -

 ة حّق الحٌا -

 حّرٌات عاّمة: الشخصٌّة، إبداء الرأي والتعبٌر -

 حّرٌة المعتقد -

 حّق التعلٌم -

 حّق الملكٌّة -

 حّق العمل -

 حقوق اقتصادٌّة واجتماعٌّة -

ًّ  حّق العٌش الكرٌم: - ًّ والغذائ  األمن االجتماع

 المساواة أمام القانون -

 حّق الزواج من دون أّي قٌد بسبب الدٌن والجنس  -

 مع الرجل حقوق المرأة: المساواة -

 رعاٌة عاّمة -

 إلتراحات من أجل النهوض بالعالم العربيّ 

بعد دراسة مكهوم الشورى ومكهوم الدٌموقراطٌّة والجدلٌّة القائمة بٌن المكهومٌن، ٌتبٌّن أنّه ال بدّ 

ًّ لٌواكب التطّورات وذلك من خالل التواصل واالنكتاح، ألّن االنعزال غٌر  من التجدٌد فً الككر اسإسالم

. ذلك من خالل:م ًّ  مكن فً ظّل ثورة وسائل التواصل االجتماع

 التشدٌد على القٌم الجامعة )الصدق، العدل، حماٌة اآلخر...(. (9

 ربط العلوم الدٌنٌّة بالحداثة. (2

 توسٌع المشاركة السٌاسٌّة لتشمل جمٌع الكئات االجتماعٌّة. (3
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 بٌت التربٌة المدنٌّة والوطنٌّة.التشدٌد على التربٌة وخاّصةً التربٌة المواطنٌّة التً تجمع  (4

 حماٌة األقلٌّات الدٌنٌّة وهذا ما شدّد علٌه القرآن. (5

ًّ وقٌام بٌئة خصبة سإنتاج  (6 التشدٌد على التعلٌم وبناء المدارس ومحو األمٌّة لمواجهة العالم الغرب

 العلوم العقلٌّة.

 تحسٌن األوضاع االقتصادٌّة واالجتماعٌّة وتؤمٌن فرص عمل. (7

 توازن بٌن أصالة اسإسالم وقدرته على مواكبة التطّور.إقامة ال (9

ًّ السٌّما حقوق غٌر المسلمٌن وحقوق المرأة. (1  التشدٌد على حقوق اسإنسان فً المجتمع اسإسالم

 بناء مواطن ٌدافع عن وطنه. (90

 تعلٌم المرأة للنهوض بالمجتمع ألّن المجتمع ٌنمو وٌتطّور بجمٌع أبنائه. (99

ًّ الحدٌث والمعاصر.األخذ بؤفكار مكّكري عصر  (92  النهضة الذٌن بنوا الككر اسإسالم

 الخاتمة

الشورى والدٌموقراطٌّة مكهومان تقف وراء كّل منهما فلسكة مختلكة عن األخرى. على الرغم من 

الكوارق بٌن المكهومٌن هناك بعض النقاط أو القواسم المشتركة التً ٌمكن على أساسها إٌجاد نموذج 

ًّ ٌجمع فً طٌّات ه سمات من المكهومٌن، خاّصةً أمام ما ٌشهده العالم من تحّوالت سرٌعة فً سٌاس

 الشإون االجتماعٌّة واالقتصادٌّة واسإعالم واالتّصاالت.

ًّ وفصل السلطات، أّما الشورى  إّن الدٌموقراطٌّة نظام حكم قائم على التعددٌّة والتسامح السٌاس

ًّ قائم على المباٌعة و ًّ إسالم ًّ والتواصل مع العالم فهو نظام سٌاس ًّ والسٌاس االنتخاب والتسامح الدٌن

ًّ والتواصل الحضارّي. ًّ على أساس حماٌة مصالح العالم اسإسالم  الخارج

من ناحٌة المكهوم، نجد أّن الشورى والدٌموقراطٌّة تقكان على النقٌض واالختالف، فالشورى هً 

كرٌم والسنّة النبوٌّة. أّما الدٌموقراطٌّة فتستمدّ جذورها من فلسكة إلهٌّة المصدر، تستمدّ مبادئها من القرآن ال

 قوانٌن وضعٌّة، من صنع البشر. إّن مصدر السلطات فً األنظمة الدٌموقراطٌّة هو الشعب.

بالرغم من هذه الكوارق، من الممكن التواصل بٌن المكهومٌن إذا اعتمدنا الدٌموقراطٌّة نظاًما سٌاسًٌّا: 

.فصل السلطات، انتخ ًّ ًّ ودٌن  ابات، التعددٌّة السٌاسٌّة ولٌس كنظام اجتماع

نستنتج مّما سبق الصعوبة فً دراسة الشورى والدٌموقراطٌّة، فهذه الصعوبة تكمن خاّصةً فً نظام 

ًّ ٌعتبر أّن الحاكمٌّة هلل، لذا وجب إقامة دولة الخالفة القائمة على الشورى، والتٌّار ذو  الحكم، فالتٌّار الدٌن

 األخذ بالدٌموقراطٌّة الغربٌّة. إلىة التحّررٌّة ٌدعو الصبغ

رأت تٌّارات أخرى أّن الشورى غٌر ملزمة، وبعضها اعتبر أّن الحاكم مطالب باستشارة أهل العقد 

 ة إلزامٌّة.والحّل وأّن الشورى لها قوّ 

غربٌّة ذات نظام  وهكذا فإّن باب االجتهاد سٌظّل مكتوحاً ما لم نجد دولة إسالمٌّة حقٌقٌّة أو دولة

. ًّ ًّ صحٌح. وال بدّ من التحدٌث لٌس فً اسإسالم بل فً الككر اسإسالم ًّ دٌموقراط  سٌاس
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