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  المخلص
تعددت آراء المفكرين االسالميين 
المعاصرين حول الدولة االسالمية بعد سقوط 
الخالفة العثمانية بصورة خاصة نتيجة لتأثر 
هؤالء المفكرين بالمفاهيم التي سادت في 
الثقافة الغربية ، ومنها مفهوم الدولة ، حيث 
لم يتطرق الفكر االسالمي الى مناقشة مفهوم 

السالمية قبل هذه الفترة ، الن الدولة ا
اهتمامهم كان منصبا بالتظير حول موضوع 

  السلطة .
وسيتم التطرق في هذا البحث 
لمفهوم الدولة لدى المفكرين االسالميين 
المعاصرين وتوضيح االختالف بين ما يتبناه 
الفكر االسالمي المعاصر حول مفهوم الدولة 
وبين مفهوم الدولة لدى الغربيين 

ركسيين، فضال عن اركانها ومدى مقاربة والما
هذه االركان مع ما طرحه الفكر الغربي في 

  هذا السياق .
  المقدمة

تعد الدولة اإلسالمية من 
املوضوعات اليت أثري حوهلا الكثري من 

  ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلدل لدى املفكرين اإلسالميي

  
  
  
  
  
  
  

املفكرون مفهوم  املعاصرين، فقد طرح هؤالء
الدولة اإلسالمية مقابل مفهوم الدولة 
الوضعية، والدولة اإلسالمية هي الدولة اليت 
ا  تتبىن اإلسالم منهجا وسلوكا يف إدارة شؤو
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  وكافة األمور املتعلقة بتنظيم أمور الدولة.
 وقد بدأ اهتمام املفكرين اإلسالميني

بالتنظري للدولة اإلسالمية بعد سقوط اخلالفة 
العثمانية، وعد البعض منهم هذا االهتمام 
نتيجة لتأثر اإلسالميني باملفاهيم اليت سادت 
يف الثقافة الغربية ومنها مفهوم الدولة وذلك 
لعدم اهتمام املسلمني قبل هذه الفرتة بالتنظري 
ملسألة الدولة، وإمنا كان جل اهتمامهم هو 

الن اخلالف بني املسلمني كان  سلطة،ال
  خالفا على السلطة وليس على الدولة.

ولذلك سنتناول يف هذا البحث 
مفهوم الدولة اإلسالمية لدى املفكرين 
اإلسالميني املعاصرين، هذا باإلضافة إىل 
التطرق إىل أركان الدولة اإلسالمية ،ومدى 
مقاربة هذه األركان مع ما طرحه الفكر الغريب 

  مفھوم الدولة 
   وأركانھا في الفكر اإلسالمي المعاصر
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هذا السياق ومدى اختالف يف 
اإلسالميني مع هذا الطرح، وما هي 
ا لتسويغ وجهة  املسوغات اليت يقدمو
النظر اإلسالمية يف هذا املوضوع، وذلك 
عرب مبحثني، نتناول يف األول مفهوم 
الدولة اإلسالمية ، ويف الثاين األركان اليت 

  تتكون منها هذه الدولة . 
  المبحث األول

ي الفكر اإلسالمي مفهوم الدولة ف
  المعاصر

متثل الدولة ظاهرة تارخيية وسياسية 
حظيت باهتمام املفكرين والباحثني يف 
العلوم السياسية واالجتماع والقانون 
والتاريخ واالقتصاد، كل ينظر هلا من 
منظاره اخلاص وخلفيته اليت ينطلق منها، 
لذلك ال جند للدولة يف الفكر الغريب 

وإمنا جند هلا الكثري من تعريفا جامعا مانعا 
التعاريف، وقد ذكر احد الدارسني 
املتخصصني يف هذا املوضوع انه مجع مائة 

  .1ومخسة وأربعني تعريفاً هلا
ا"جمموع األفراد  فهناك من يعرفها بأ
املنتظمة يف وسط اجتماعي تسيطر عليه 
سلطة سياسية منبثقة عن هذا اجملتمع تتميز 

اذ القرارات اليت من بقدرة إصدار القوانني واخت
ا تنظيم حياة اجملتمع"   .2شأ

ا "جمتمع منظم  وعرفها (هوريو) بأ
قائم على ارض حمددة يستأثر بسلطة 

  .3إصدار القواعد القانونية ومعاقبة خمالفيها"
ا  أما (عبد احلميد متويل) فقد عرفها بأ
"عبارة عن ذلك الشخص املعنوي الذي ميثل 

معينة وبيده السلطة قانونا امة تقطن أرضا 
  .4العامة"

أما الدولة يف الفكر اإلسالمي املعاصر 
فهي املظهر األعلى للوحدة السياسية اليت 
توحد بني مجاعة من الناس حسب تعريف 

  .5السيد الصدر األول هلا
لكن أحد الباحثني يؤكد انه ليس يف 
الفكر السياسي اإلسالمي مفهوم حمدد للدولة، 

عنها يف اإلسالم تستمد والكتب اليت تتحدث 
ا من األدبيات اإلسالمية التقليدية اليت  ماد
تتحدث عن احلكم وليس عن الدولة باملفهوم 

. وهذا يعود يف جزء منه إىل أن اهتمام 6النوعي
املسلمني بعد وفاة الرسول األكرم (ص) كان 
يف من يتوىل السلطة، فاخلالف بني املسلمني 

على الدولة، كان خالفا على السلطة وليس 
وكذلك الن السلطة هي عماد الدولة وهي اليت 
تتحدث بامسها، هذا باإلضافة إىل أن مسألة 
ا كانت راسخة يف  الدولة ووجودها وضرور
عقول املسلمني األوائل لذلك مل يتم احلديث 

  عنها بعدها حقيقة واقعة.
ويذهب أحد الباحثني إىل القول انه 

اول الرتاث الفقهي من الناحية التارخيية مل يتن
السياسي واألحكام السلطانية مفهوم الدولة 
مبعىن الكيان السياسي اجلغرايف املتضمن 
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عناصر األرض والشعب والسلطة، بل  
كانت تستخدم مبعىن قريب مما يطلق 
عليه اآلن األنظمة السياسية.إضافة إىل 
أن التنظري لفكرة الدولة اإلسالمية خالل 

ثريا من الطوباوية التاريخ املعاصر محل ك
والتفكري الرغبوي وقدر كبري من 
الشعارات والرؤية األخالقية للدولة، دون 
الغوص احلقيقي يف اآلليات وأساليب 
العمل ودون التنظري لفكر سياسي واقعي 
ميتلك القدرة على التحرك واملرونة يف 
حميط دويل مضطرب، لذلك بقيت 
اغلب الكتابات حول الدولة اإلسالمية 

قلة بعبء التجربة التارخيية ومل تستطع مث
  .7االنفكاك عنها

ولتوضيح مفهوم الدولة يف الفكر 
اإلسالمي املعاصر البد من معرفة املعىن 
اللغوي واالصطالحي للدولة ، وهل ورد 
ذكر الدولة يف القرآن الكرمي والسنة 
النبوية الشريفة بعدمها املصدرين 

كرين الرئيسيني اللذين يستقي منهما املف
اإلسالميني أفكارهم وآراءهم يف موضوع 

  ما ومن هذه املواضيع مفهوم الدولة .
املعىن اللغوي: الدولة يف اللغة بفتح  -أوال:

الدال وضمها، فيقال الَدولة والُدولة، ويراد 
ا ما دار وانقلب من حال إىل حال، 
فيقال دالت له الدولة أي صارت إليه، 

  ه.وتداولنه األيدي أي تعاقبن

وميكن أن تطلق لفظة الدولة على املال 
والغلبة والبالد، فيقال الدول اإلسالمية أو 

  . 8األوربية
ويقال أيضا تداول القوم الشيء تداوال 
أي حصوله يف يد هذا تارة ويف يد هذا تارة 
أخرى، والدولة يف احلرب أن تدول إحدى 
الفئتني على األخرى، فيقال كانت لنا عليهم 

  .9دولة
ع الدولة ِدول بالكسر وُدول بالضم ومج

ووردت بصيغة اجلمع يف قول اإلمام علي يف 
عهده ملالك األشرت" مث اعلم يا مالك إين قد 
وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول 

  . 10قبلك"
الدولة يف  املعىن االصطالحي: -ثانيا:

املصطلح السياسي تأيت بأكثر من معىن ، 
ا تارة اجلهاز احل اكم أي القوة فقد يراد 

ا األجهزة احلكومية  التنفيذية، وتارة يراد 
الثالثة أي( التنفيذية والتشريعية والقضائية) 
وهذا املعىن اعم من املعىن األول، وقد يراد 
ا أحيانا األمة ذات الكيان السياسي، 
فيقال مثال الدولة اإلسالمية، وهذا املعىن 

  .11أوسع واكرب من املعنيني السابقني
لثا: الدولة يف القرآن الكرمي واألحاديث ثا

الشريفة : استخدم القرآن الكرمي كلمة الدولة 
مبعناها اللغوي وليس االصطالحي، حيث 
جاءت يف سورة احلشر (( كي ال يكون دولة 

، وتعين أن ال يكون 12بني األغنياء منكم))
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املال متداوال ومتناقال بني األغنياء فقط 
، كما جاءت يف آية دون باقي أفراد اجملتمع

أخرى وهي ((وتلك األيام نداوهلا بني 
، وتعين أن الغلبة يف احلرب مرة 13الناس))

  هلذا الفريق ومرة للفريق اآلخر.
إن عدم ذكر القرآن الكرمي للدولة 
مبعناها املعروف اليوم ال يعين انه خال من 
اإلشارة إىل الدولة ولكن بصورة غري 

اليت تدل  مباشرة، كذكره لبعض األلفاظ
على السلطة السياسية اليت متارسها الدولة 
، كلفظة امللك كما يف اآلية الكرمية (( 
وكان وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة 

، وآية أخرى يقول ((إن امللوك 14غصبا))
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 

، هذا باإلضافة إىل ذكره أللفاظ 15أذلة))
سياسية كألفاظ أخرى تدل على السلطة ال

(اخلليفة، أويل األمر)، فالقرآن الكرمي أشار 
إىل اجلزء وهي السلطة للداللة على الكل 
اليت هي الدولة، هذا باإلضافة إىل ذكره 
للعديد من األلفاظ اليت تدل حبسب بعض 
املفكرين اإلسالميني على الدولة كلفظة 

. فضال عن تعرض القرآن 16القرية والبلد
الدول اليت أقامها األنبياء  الكرمي إىل بعض

كما يف قصة النيب يوسف والنيب داود 
وسليمان ، إضافة إىل ذكره بعض دول 
الظلم والضاللة كدولة فرعون وأصحاب 

  الكهف وغريها.

أما الدولة يف األحاديث الشريفة فقد 
وردت يف بعض األحاديث كما يف قوله (ص) 

، وهي هنا 17((إن للحق دولة وللباطل دولة))
تمل املعىن اللغوي واالصطالحي. كما حت

جاءت يف حديث لإلمام علي ((دولة الكرمي 
تظهر مناقبه ودولة اللئيم تكشف مساوئه 
ومعايبه)) ، وقوله أيضا (( يستدل على إدبار 
الدول بأربع: تضييع األصول والتمسك 

  . 18بالفروع، وتقدمي األراذل وتأخري األفاضل))
املعاصرون ويؤمن املفكرون اإلسالميون 

ا من عدة زوايا أمهها :   بضرورة الدولة أي وجو
تعد الدولة ضرورة فطرية للمجتمع  -1

البشري، وهذه الضرورة ناشئة من حاجة 
اجملتمع إىل األمن والعيش بسالم، وتوفري 
الفرص الكافية للوصول إىل األهداف 
والطموحات اليت يتطلع إليها اإلنسان، إضافة 

ا  إىل تأمني الضرورات احليوية اليت تتكون 
حياة اإلنسان واألخرى الكمالية اليت يتوقف 

 .19عليها كماله
ضرورة اجتماعية نابعة من الوظائف اليت  -2

تؤديها ، حيث يرون أن الدولة هي أداة لتحقيق 
يئة فرص متكافئة  العدالة عرب املسامهة يف 
ا تعمل على إعادة توزيع  ألفراد اجملتمع، كما أ

وفق الضوابط اإلسالمية، إضافة إىل  الثروة
قيامها مبهمة احملافظة على السلم األهلي 
واالجتماعي عن طريق إزالة التوترات 
االجتماعية واملسامهة يف حل املشكلة 
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االجتماعية، عرب آليات متعددة ال تقتصر 
على اإلكراه واستخدام القوة ، بل تعمد إىل 

دة مبا تربية اإلنسان املسلم عرب وسائل متعد
حيقق التوازن يف فكره وسلوكه ورغباته مع 
رغبات اآلخرين. فالدولة حسب رأي احد 
املفكرين اإلسالميني املعاصرين حاجة ثابتة 
ومطلقة منذ أن دخل اجملتمع اإلنساين 
مرحلة االختالف والصراع السياسي 
وستبقى إىل األخري، طاملا أن اجملتمع ماٍض 

الدولة ضرورة يف تطور العالقات وتعقدها، ف
  20اجتماعية وظاهرة صحية يف األمة

ا املنهج الوحيد الذي -3 ضرورة حضارية أل
ميكنه تفجري طاقات اإلنسان يف العامل 
اإلسالمي واالرتفاع به إىل مركزه الطبيعي 
على صعيد احلضارة اإلنسانية وإنقاذه مما 
يعانيه من ألوان التشتت والتبعية والضياع، 

ة عند السيد (حممد باقر فالدولة اإلسالمي
الصدر) متلك هدفا أمسى هو اهللا تعاىل وتقوم 
على أساس اإلميان باهللا تعاىل وصفاته، 
لذلك فهي ال تستنفد أهدافها،وسريها حنو 
املطلق ال يتوقف، وهذا هو سر الطاقة اهلائلة 
ا على التطور  يف الدولة اإلسالمية وقدر

حنو اهللا واإلبداع املستمر يف مسرية اإلنسان 
 .21تعاىل

تعد الدولة عند الكثري من املفكرين -4
اإلسالميني املعاصرين ضرورة دينية استنادا 
إىل قاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو 
ا، بل واجبة  واجب، فالدولة ال تراد لذا

بالغري، فهي أداة لتنفيذ بعض األحكام 
  .22اإلسالمية ذات البعد اجلمعي واجملتمعي

فكرون اإلسالميون وخيتلف امل
املعاصرون عن املفكرين الغربيني يف مسألة 
ا،لكنهم يتفقون مع هؤالء  أصل الدولة ونشأ
املفكرين يف مسألة أن الدولة ظاهرة مستجدة 
مل تكن يف األيام األوىل من عمر اإلنسانية،  
كما مل تكن يف األيام األوىل من أيام 
 التجمعات اإلنسانية حني كان اإلنسان يعيش

حياة اجتماعية بدائية وبسيطة. فالدولة ظاهرة 
متثل خطوة ثانية يف التجمع اإلنساين وليس 

  .23خطوة أوىل
فقد قرنت النظرية املاركسية بني ظاهرة 
الدولة وظاهرة امللكية اخلاصة، فبظهور 
امللكيات وبروز التناقض بني شكل اإلنتاج 
وطريقة التوزيع وتنامي أنانيات أصحاب 

ور التناقض الطبقي، وضع أول األمالك وظه
حجر أساس للدولة من قبل الفئة املالكة 
واستخدمت كأداة إلخضاع اآلخرين واهليمنة 
عليهم، فالدولة حسب ماركس هي " منظمة 
للسيطرة الطبقية والضطهاد طبقة على يد 

" ، أما بالنسبة للينني فهي متثل24طبقة أخرى"
  .25ها"مثرة التعارضات الطبقية املتناحرة ومظهر 

لذلك فالدولة حسب التصور املاركسي 
متثل ظاهرة استغالل وتسلط غري شرعي جيب 
العمل على حتطيمها وإنقاذ اجملتمع اإلنساين 

  من كابوسها.
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م مل يتفقوا على  أما الغربيون فأ
نظرية واحدة يف تفسري ظاهرة الدولة ، 
لكنهم يرفضون التفسري املاركسي الطبقي 

  اطع.لنشوء الدولة بشكل ق
حيث تبىن الفكر الغريب العديد 
من النظريات فيما خيص أصل ظاهرة 
الدولة من أمهها نظرية التطور التارخيي، 
نظرية العائلة، نظرية القوة ونظرية العقد 
االجتماعي اليت تعد من أشهر النظريات 
يف الفكر الغريب،لكن املالحظ على 
ا ترى أن الدولة  معظم هذه النظريات أ

عي مر به اجملتمع اإلنساين، حدث طبي
ويعرب عن درجة من نضج اإلنسان 
واتساع افقه االجتماعي والسياسي وهي 
حاجة إنسانية أصيلة ال ميكن االستغناء 

  . 26عنها
أما الفكر اإلسالمي الذي يستقي 
أفكاره من القرآن الكرمي والسنة النبوية 
الشريفة فانه يرفض هذه النظريات 

الدولة ، و يتبىن  الوضعية فيما خيص أصل
هذا الفكر األصل الديين للدولة ، 
فالنظرية اإلسالمية تربط بني ظاهرة الدولة 
وظاهرة النبوة ربطا زمنيا وسببيا، فالفرتة 
التارخيية اليت شهدت ظاهرة الدولة هي 
نفسها اليت شهدت ظاهرة النبوة ،فقد مر 
التاريخ اإلنساين حسب التصور 

  :27ياإلسالمي بثالثة مراحل ه

حيث كان الناس  - مرحلة الفطرة : -1
امة واحدة تسودها الفطرة وتوحد بينها 
تصورات بدائية للحياة وكانت حاجات الناس 
بسيطة، ويستدلون على رأيهم هذا باآلية 

 .28القرآنية الكرمية (( كان الناس امة واحدة))
فبعد أن منت  -مرحلة االختالف:  -2

ملتفاوتة املواهب والقابليات وبرزت اإلمكانات ا
واتسعت آفاق النظر وتنوعت التطلعات 
وتعقدت احلاجات، من خالل املمارسة 
االجتماعية للحياة، نشأ االختالف وبدأ 
التناقض بني القوي والضعيف وأصبحت احلياة 
االجتماعية حباجة إىل موازين حتدد احلق 
وجتسد العدل وتضمن استمرار وحدة الناس، 

رآين هي مرحلة هذه املرحلة حسب التعبري الق
االختالف (( وما كان الناس إال امة واحدة 

 .29فاختلفوا))
حيث  -مرحلة معاجلة االختالف: -3

أصبحت احلاجة ملحة إىل عودة األمور إىل ما  
كانت عليه قبل مرحلة االختالف، إضافة إىل 
استثمار كل القابليات واإلمكانات اليت منتها 
ور التجربة االجتماعية من اجل أن تصب يف حم

اجيايب يعود على اجلميع باخلري والرخاء واالستقرار، 
بدال عن أن تكون مصدرا للتناقض وأساسا 
للصراع واالستغالل، ففي هذه املرحلة شهد اجملتمع 
اإلنساين ظاهرة الرسل والرساالت، حيث سعى 
األنبياء جبد حلل املشاكل املستجدة واخلالفات 

متكاملة  البشرية من خالل دستور عادل ومنهجية
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حلياة اإلنسان االجتماعية ، ومن خالل 
ذا الدور أرست النبوات قواعد الدولة  قيامها 
وأسسها، وجتسد اآلية القرآنية اآلتية هذه 
املرحلة ((فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين 
وانزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس 

  .30فيما اختلفوا فيه))
من أن فالنظرية اإلسالمية تـتض

الدولة حاجة ثابتة ومطلقة منذ أن دخل 
اجملتمع اإلنساين مرحلة االختالف والصراع 
السياسي، وستبقى إىل األخري طاملا أن 
اجملتمع اإلنساين ماض يف تطور عالقاته 

  .31وتعقدها
وختتلف الدولة يف املنظور 
ا إىل الفرد واجملتمع عن  اإلسالمي يف نظر

لفكر املاركسي، الدولة يف الفكر الغريب وا
فهي ليست كالدولة يف الفكر الغريب تقدم 
مصاحل الفرد على مصاحل اجملتمع ، وان 
فكرة الدولة إمنا تستهدف محاية األفراد 
ومصاحلهم اخلاصة فال جيوز أن تتعدى 
حدود هذا اهلدف يف نشاطها وجماالت 
عملها ، إذأن الفرد هو القاعدة اليت جيب 

، الجتماعيأن يرتكز عليها النظام ا
والدولة الصاحلة هي اجلهاز الذي يسخر 

.وليست كالدولة 32خلدمة الفرد ومصاحله
يف املفهوم املاركسي تقدم مصاحل اجملتمع 

د وتلغي أي دور له على مصلحة الفر 
، لذلك صادرت الدولة لصاحل اجملتمع

، وان اخلاصة إلقامة امللكية الشيوعية امللكية
على حريات  هذا اإلجراء من شأنه أن يقضي

األفراد وجيعل من اإلنسان غري قادر على 
اإلبداع، الن كل ما ميكن أن ينجزه سيذهب 
مردوده إىل اجملتمع وهذا خالفا للطبيعة 

  البشرية. 
ا تعترب الفرد  أما الدولة اإلسالمية فإ
واجملتمع معا وتؤمن احلياة الفردية واالجتماعية 

املركزية بشكل متوازن، فليس الفرد هو القاعدة 
يف التشريع واحلكم ، وليس الكائن االجتماعي 
الكبري هو الشيء الوحيد الذي تنظر إليه 
الدولة وتشرع حلسابه ، فالدولة اإلسالمية توفق 
بني الدوافع الذاتية والقيم واملصاحل االجتماعية 
، وتعزز هذه النظرة عن طريق توفري تربية 

ذية أخالقية خاصة، إضافة إىل اهتمامها بتغ
اإلنسان روحيا وتنمية العواطف اإلنسانية 

  .33واملشاعر اخللقية فيه
كما أن املفهوم اإلسالمي للدولة ال 
ا أداة عنف ووسيلة  ينظر إليها على أساس أ
قمع وجهاز يهدف فقط إىل تصفية الفئات 
املعارضة ، ورغم انه ال ميتنع عن تسجيل هذا 

لة العنف الدور للدولة ، وال يأىب أن متارس الدو 
والصرامة مع الذين ال خيضعون لشريعة وحكم 
اهللا، لكنه يفهم أن للدولة دورا آخر أكثر أمهية 

ذيب وتربية وتصحيح  ا أداة  ، أي 34وهو أ
أن للدولة دورا كبريا يف ممارسة عملية التغيري 
يئة  اليت تستهدف بناء اإلنسان وتغيريه، و
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يف  األجواء املناسبة حىت يستطيع اإلنسان
الدولة اإلسالمية من أداء دوره الرسايل 
واحلضاري بعده مستخلفا من قبل اهللا 
تعاىل ليمارس دوره يف أعمار األرض 

  وعبادة اهللا سبحانه وتعاىل حق عبادته.
ويصف املفكرون اإلسالميون 
ا دولة  املعاصرون الدولة اإلسالمية بأ
ا إقامة الدين  غائية، وان على رأس غايا

عوة عن طريق السلطة والرتبية. ونشر الد
فالدولة تعطي الدعوة لإلسالم حركة 
عاملية، كما متثل الفرصة الكبرية لتطبيق 
األحكام الشرعية املنطلقة من اجتهاد 

  إسالمي. 
وختتلف الدولة اإلسالمية الغائية 
ا حتافظ  عن الدولة االستبدادية يف كو
على حق اإلنسان يف تقرير مصريه بعده  

را ومسؤوال ، كما ختتلف عن كائنا ح
ا ذات  الدول الدميقراطية الليربالية يف كو
غايات وليست حمايدة إزاء القيم األخالقية 

  .35واإلنسانية والدين
  المبحث الثاني

  أركان الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر
غالبا ما تعرف الدولة عند الكثري 
من املفكرين الغربيني بالنظر إىل العناصر 

ركان اليت تتكون منها ، وعند النظر إىل واأل
ا  هذه األركان يف الفكر الغريب جند أ
تتكون يف اغلب األحيان من ثالث أركان 

، وهناك هي اإلقليم، الشعب، السلطة ،أساسية
من املفكرين من يضيف ركنا رابعا هو السيادة 
، الذي يعد املبدأ القانوين األساس يف نظام 

ا " الدولة ، وميكن تعري ف سيادة األمة بأ
سلطتها القانونية يف سن ما تشاء من القوانني 
ا الداخلية ، على ان ال  وتنفيذه لتنظيم شؤو
ا اخلارجية لغري القيود  تكون خاضعة يف شؤو

ا"   .36اليت وافقت عليها مبحض إراد
أما موقف املفكرين اإلسالميني 
املعاصرين من أركان الدولة فقد اختلف بعض 

ء عن مواقف القوانني الوضعية واملبادئ الشي
السياسية الغربية، فبعض الفقهاء واملفكرين 
اإلسالميني ذكر بأن أركان الدولة هي األرض 
، األمة والسلطة، وهذا التقسيم أوسع من 
األول من جهة أن األرض اعم من اإلقليم الن 
الدولة يف اإلسالم حسب هؤالء املفكرين ال 

الن الرسالة عاملية ،  حتدد حبدود إقليمية
وكذلك الن األمة اعم من الشعب لشموهلا 

  .37ألكثر من شعب حسب التصور اإلسالمي
وحدد مفكر إسالمي آخر هذه األركان 
باإلنسان، والنظام واألرض، وهذا الرأي أوسع 
والصق مببادئ الشريعة من الرأي السابق ، الن 

اهلدف من وراء التشريع  اإلنسان هو
ما أن النظام هو األصل والسلطة ، كاإلسالمي
  .38متفرعة عنه

وهناك من املفكرين من يضيف عناصر 
أخرى إىل الدولة اإلسالمية منها القانون 
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) باإلضافة إىل أي (الشريعةاإلسالمي 
السيادة أو ما يطلق عليها يف الفكر 

  . 39اإلسالمي باحلاكمية 
وسنستعرض أهم هذه األركان اليت 

هاء اإلسالميون ذكرها املفكرون والفق
  املعاصرون:

يرى السيد (حممد  -األرض : -1
باقر الصدر) إن ارض الدولة اإلسالمية 
متثل ما يسكنه املسلمون، لذلك فهو مل 
حيدد مساحة خاصة كإقليم للدولة وترك 
األمر مفتوحا متحركا كحركة العقيدة، 
فكلما اتسعت رقعة العقيدة اتسعت 
 معها مساحة األرض اليت ستشكل أرضاً 

للدولة السالمية، لذلك عرف السيد 
الصدر الوطن اإلسالمي بأنه " ما 

 .40يسكنه املسلمون من أقطار العامل"
وطبقا لتصور (الشيخ حممد مهدي مشس 
الدين) فأن فقهاء اإلسالم يف السابق مل 
يبحثوا مسألة األرض بعدها احد ركائز 
الدولة وإمنا حبثت من منظور سياسي 

املنظور السياسي وآخر اقتصادي، ففي 
جرى الرتكيز على عالقة األرض بالدعوة 
واإلسالم كدين، وليس كدولة، وجرى 
تقسيم األرض إىل دار اإلسالم ودار 
احلرب فضال عن دار التعاهد واحلياد. 
أما من الناحية االقتصادية فقد حبثت يف 
جماالت متعددة منها الزراعة والفيء 

هو  .فدار اإلسالم41والغنيمة واألنفال.
املصطلح الفقهي الذي استخدمه الفقهاء 
للداللة على الشخصية اجلغرافية لألمة 
املسلمة، ومتتد حيثما وجد مسلمون ورفع 
شعار اإلسالم، لذلك فهي ال تنحصر حبد 
جغرايف ثابت ال تتعداه، بل هي مفهوم 
جغرايف مستمر يف النمو واالتساع ما دامت 

  واالتساع.الدعوة اإلسالمية مستمرة يف النمو 
ويذهب باحث آخر إىل القول بأن هذا 
املصطلح الذي استخدمه الفقهاء للداللة على 
الدولة اإلسالمية مل يرد ذكره يف القرآن الكرمي 
الن القرآن الكرمي مل يرسم حدودا للدولة 
اإلسالمية، ألنه ينظر إىل األرض كلها بعدها 
موطنا للعقيدة اإلسالمية ، فرسالة اإلسالم 

مل كله، وان هذه التسميات ليست إال من للعا
منطلق معاجلة األمر الواقع من الزاوية احلقوقية 
لرتسيم معامل األحكام الشرعية على ضوء 
التصنيف الفقهي بني دار اإلسالم ودار احلرب 

  .42والعهد
ويقرتب من هذا الرأي وجهة نظر احد 
الباحثني الذي يرى بأن األرض من حيث 

حد لدولة واحدة ، وان األصل هي إقليم وا
األرض ملك للمسلمني، وان السيادة الشرعية 
فيها ملن يكون مسلما، ولعدم وجود التطابق 
بني املفهوم النظري واجلانب العملي، انقسمت 
األرض بني املسلمني وغريهم، فسميت ارض 
املسلمني بدار اإلسالم وارض غريهم بدار 
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ن الكفر، ولذلك فأن العالقة بني الدارين م
حيث األصل عالقة حرب ال تنتهي إال 
بفرض السيادة اإلسالمية على دار الكفر، 
ويف حالة العجز تلجأ دولة اإلسالم إىل 

  .43عقد هدنة مع دار الكفر
وعند التحليل جند أن هذا الرأي ال 
يستند إىل نص معتد به، بل أن النصوص 
املتوفرة على خالف ذلك، فالنصوص 

رض مسخرة القرآنية تشري إىل أن األ
لعموم الناس بغض النظر عن مؤمنها أو 
كافرها هذا أوال ، وثانيا على فرض صحة 
هذا األصل، فان املراد باملسلمني كل من 
اسلم االنقياد هللا تعاىل من الديانات 
السماوية، يف حني أن مفهوم دار اإلسالم 

املؤمنني بالديانة يرتبط باملسلمني 
القة بني ، وثالثا إن العاإلسالمية فقط

ذا اإلطالق  الدارين ليست عالقة حرب 
ا يف  أالعتقادي، وإمنا هناك آراء هلا وز

الساحة الفكرية اإلسالمية ترى بان 
احلرب هي االستثناء وان األصل هو 

،ورابعا أن تبين مثل هذا الرأي 44السالم
يتعارض مع مبدأ مشاعية األرض اليت 

ا اإلسالم.   يؤمن 
دار اإلسالم ، ولكي يتضح املراد ب

ال بد من إيراد بعض التعاريف اليت حتدد 
 45هذا املفهوم ، فهو عند احد الباحثني

يشري إىل األرض اليت تعيش عليها األمة 

اإلسالمية، وتستظل فيها احلياة بظالل 
األحكام اإلسالمية. يف حني يذهب رأي أخر 
إىل اعتبار اعتناق أهل ارض معينة لإلسالم 

دها دارا لإلسالم، واعتمد يعد أساسا العتما
باحث آخر معيار احلدود اجلغرافية والسياسية 
باإلضافة إىل سكىن املسلمني فيها من خالل 
اعتبار احلدود الطبيعية كالبحار واجلبال عالئم 
وشواخص معينة متيز ارض اإلسالم عن 

  .46غريها
ومن اآلراء األخرى يف هذا اجملال ما قاله 

سالم متثل األرض من أن دار اإل47(سيد قطب)
اليت تعتمد الشريعة اإلسالمية سواء أكان مواطنوها 
مسلمني أم غري مسلمني ، يف حني إن دار احلرب 
هي األرض اليت ال تعتمد اإلسالم قانونا هلا سواء 

  أكان مواطنوها مسلمني أم ال . 
ويتفق مع رأي (سيد قطب) هذا باحث 

عندما يعتقد أن تعميم صفة (دار  48قانوين
سالم) على مجيع األقطار اليت تسكنها أغلبية اإل

، مر ال يتفق مع واقع عصرنا الراهنمسلمة هو أ
ه الدول ال تلتزم تطبيق حيث أن اغلب هذ

   .الشريعة
إن مثل هذه اآلراء ال ميكن التعويل عليها 
يف حتديد مفهوم األرض اليت تعترب ركنا أساسيا 
رك من أركان الدولة، الن بعض هذه اآلراء تتح

بعيدة عن الواقع، فأي شعب من الشعوب 
اإلسالمية حيكم بالشريعة اإلسالمية عدا إيران 
والسودان والسعودية ، إن مثل هذا الواقع العام 
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يعين أن مثل هذه الشعوب حمكومة بعالقة 
احلرب ، أما رأي (سيد قطب) الذي يقوم 
على أساس تطبيق الشريعة اإلسالمية، 

كما أو شعبا، بغض النظر عن مطبقها حا 
فأنه يبدو متعارضا مع مبادئ اإلسالم 
األساسية اليت تفرتض شعبا مؤمنا 
بالعقيدة، مث االلتزام بتطبيق شريعتها لكي 
تسمى دولة إسالمية، ومع ذلك يبقى 
شعب الدولة مسلما حىت يف حالة عدم 

  تطبيق الشريعة. 
ويؤمن بعض الباحثني اإلسالميني 

قاليم اإلسالم املعاصرين بإمكانية تعدد أ
وإمكانية تعدد دول اإلسالم ، إذ أن إقليم 
كل دولة من الدول املعاصرة حسب تعبري 

يعترب جزءا من دار  49(عبد القادر عودة)
اإلسالم، الن دار اإلسالم اليت حتدث 
عنها فقهاء املاضي مل يعد هلا وجودا يف 
الواقع املعاصر، حيث أن الكثري من الدول 

ال تلتزم بتطبيق الشريعة  اإلسالمية القطرية
  اإلسالمية.

ويرى الشيخ (حممد مهدي مشس 
أن دار اإلسالم يف مقابل دار 50الدين)

العهد ودار الكفر ال تساوي مفهوما 
وصدقا خارجيا دولة اإلسالم ، بل ميكن 
أن تتصادقا كما حدث يف زمن النيب (ص) 
وبعده وميكن أن ختتلفا بان تكون دولة 

اإلسالم وتكون يف  إسالمية جزء من دار

أجزاء أخرى من دار اإلسالم دولة أو دول 
إسالمية أو دول غري إسالمية، أي صيغة نظام 
احلكم ليست إسالمية ، فدار اإلسالم تتساوى 

  مع امة اإلسالم فقط .
لذلك ال بد أن يكون للدولة اإلسالمية 
ا له حدود جغرافية متيزه  وطن جغرايف خاص 

خرى سواء كانت هذه عن األوطان والدول األ
الدولة ضمن دار اإلسالم حبيث تكون احلدود 
اجلغرافية مع ارض أهلها مسلمني هلم دولة 
وسلطة أم ليس هلم دولة ، أو كانت حدودها 
مع ارض أهلها غري مسلمني ، وقد تكون دار 

  .  51حرب أو حياد أو تعاهد
ويف ظل هذا الفهم ظهرت دعوات إىل 

لفقهاء السابقون من عدم االلتزام مبا طرحه ا
ا دار حرب ودار  تصنيفات لألرض على أ
ا ال تستند إىل نص قطعي من   إسالم، أل
كتاب أو سنة، وإمنا هي اجتهادات منهم يف 
م للواقع الذي عايشوه وعاشوا فيه ،  ضوء قراء
وبذلك ال تعد مثل هذه اآلراء دينا ملزما ،  
كما أن التعامل معها جيب أن يتعدى حدود 

ان صدورها، السيما يف ظل التطورات زم
ا استجابة  احلاصلة يف العامل ، فضال عن أ
لواقع غابت عنه فكرة الوطن الذي يضم أناسا 

  متعددي األديان واألصول العرقية .
وهي الركن الثاين من  -: األمة -2

أركان الدولة يف الفكر اإلسالمي املعاصر، 
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"هي اجلماعة اليت أرسل  فاألمة يف اللغة
 .52، أو اجليل من كل حي"هلم رسول

يف القرآن الكرمي يف مواضع واستعملت 
، ودلت يف نظر بعض عديدة
على معان متعددة منها 53الباحثني

اجلماعة ((ولتكن منكم امة يدعون إىل 
  .54اخلري))

واإلمام الذي يقتدى به كقوله تعاىل 
، 55ا))((إن إبراهيم كان امة قانتا هللا حنيف

وكذلك تعين الدين واملذهب ((إنا وجدنا 
  .56آباءنا على امة))

وعلى الرغم من هذا التعدد يف املعاين 
واالستعماالت ، إال أن احد املفسرين 
املشهورين وهو السيد (حممد حسني 
الطباطبائي) عرفها بتعريف اعم وامشل 
ا " مجاعة جيمعها مقصد  عندما قال بأ

  .57واحد "
اإلسالمي عن  وخيتلف الفكر

املذاهب الفكرية والسياسية األخرى اليت 
جتمع على رأي واحد هو أن األمة تنشأ 
بسبب عوامل مادية كاالشرتاك يف األرض 
أو الرغبة يف العيش املشرتك ، أما يف 
اإلسالم فان األمة جمتمع إنساين يقوم على 

  األساس العقائدي.
واىل هذا املعىن أشار الشيخ (حممد 

بالقول أن الطريقة املثلى 58)أبو زهرة
لتكوين اجلماعات الدولية هي اعتماد 

وحدة الدين والعقيدة ووحدة املبادئ اخللقية 
والعبادات أساسا لذلك التكوين، ورفضه 
اعتماد معيار االقتصاد أو العنصر (القومية) 
لتكوين تلك اجلماعة، على اعتبار أن األمة ال 

األهواء تتكون إال عن طريق وحدة املشاعر و 
واملنازع النفسية، وهذا األمر ال حيققه عنصر 
االقتصاد الن عامل تبادل املنافع يكون عند 
قيام وحدة املشاعر ويزول عند زواهلا، ومبا أن 
هذا األمر يعد عارضا فان وحدة النفوس تتغري 
بتغيريه وتنحل األمة ، فضال عن أن الواقع ال 

بادل يشري إىل إن األمة تكونت من جمرد الت
  االقتصادي أو املنفعة املادية .

وطبقا هلذا التصور فان مفهوم األمة 
يتسع لشعوب وحضارات متعددة وله عالقة 
بقيم عامة تصلح لكل الشعوب ، خالفا 
ملفهوم األمة يف االجتاهات الوضعية الذي ميثل 
استجابة لظروف اجتماعية وتارخيية. كما أن 

هذا املفهوم  القيم األخالقية اليت يرتكز عليها
ا تتصف باحملدودية  متثل انعكاسا للواقع (أي أ
الزمانية واملكانية) خالفا ملفاهيم التوادد والعفة 
االقتصادية وحماربة االستبداد اليت تشكل جزءا 
من املنظومة األخالقية لألمة اإلسالمية ، واليت 
حتمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية هلا 

  .59 اجملتمعآثارها العملية يف
فالعامل األخالقي والنفسي هو الذي 
يشد أطراف األمة حوله، والفكر اإلسالمي 
يرى أن الدين وحده هو االنتماء املقبول القادر 
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على بناء األمة األفضل واالرشد ((إن هذه 
أمتكم امة واحدة وأنا ربكم 

  .60فاعبدون))
لذلك فان األمة اإلسالمية وان 

أقاليم لكنها تكونت من شعوب وقبائل و 
تبقى موحدة طاملا أن العقيدة اإلسالمية 
هي الرابط املعنوي هلا واملقوم األساس 
لوجودها، واليت سامهت يف توحيد 
ا وقيمها بل وحىت  أذواقها ومشار
ا، فهي موحدة يف أفكارها  آدا
ومفاهيمها ووجهتها ومشاعرها 

  .61وأحاسيسها
إن اإلسالم 62ويعتقد (حممد املبارك)

ده السياسي ساهم يف بلورة مفهوم يف بع
لألمة يتجاوز األطر التقليدية السائدة يف 
عصره من القبلية والقومية، من خالل 
التأكيد على العقيدة اإلسالمية اليت ترتكز 
على مبدأ احلرية، وان هذا املفهوم مرن 
ومالئم لتطور التاريخ وحركته، ويتجاوز 
ية التقسيمات اإلقليمية اجلغرافية والقبل

  والقومية والعنصرية.
وانطالقا من هذا التصور جند أن 
الكثري من اإلسالميني حاربوا الفكرة 
القومية ومل يعدوها األساس الذي تقوم 

عدها فكرة 63عليه األمة .(فالقرضاوي)
جاهلية رجعية تتعارض مع الثوابت 
الدينية، فهي تقوم على إحياء العصبية ، 

ا امتداد للشعور القبلي ،  فضال عن أن وإ
دعاة القومية، على وفق رأي القرضاوي، 
ا، والوالء  ا عقيدة ويوجبون االعتقاد  يعتربو
هلا، والدعوة إليها، والتعصب ضد من ال يقبلها 
م يعتربون الوالء هلا مقدم على أي والء  ،وأ
أخر حىت ولو كان هللا ولرسوله، فهي رابطة 

، ويف أمسى من الرابطة الدينية نظريا وعمليا 
ذلك خمالفة صرحية لنص القرآن الكرمي (إمنا 
املؤمنون إخوة) ولقوله (ص) "املسلم اخو 

  املسلم".
ا 64ويرى احد الباحثني إن القومية، مبا إ

جتعل من بعض العناصر أسسا للتمايز الذايت، 
ا ستنتهي إىل اإلقالل من شأن الغري بشكل  فإ
ي تلقائي وتتحول فيما بعد إىل شعور استعالئ

عنصري ، حىت إن العنصرية أصبحت مسة 
  مالزمة للقومية وال ميكن التفكيك بينهما.

ويف مقابل هذا االجتاه ، هناك اجتاه آخر 
يقف موقفا معتدال من القومية دون أن يعدها 
أساس وحدة األمة اإلسالمية، إذ يذهب 

إىل القول بان االنتماء 65(حممد حسن األمني)
ناقض لالنتماء القومي ال ميثل التصور امل

اإلسالمي ، بل إن كل منهما ميثل بعدا من 
ا  ا ن وهوية حضار أبعاد هوية املنطقة وشعو
وتارخيها ومستقبلها. كما يعتقد الشيخ (حممد 

أن القومية حالة حضارية 66مهدي اآلصفي)
وثقافية ولغة للتعبري عن هذه احلالة، ومن هنا 
يا فان الشعوب والقبائل واألقوام متثل قضا
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(وجودات) حقيقية داخلة يف صلب 
التكوين اإلنساين، وان اإلسالم مل يدُع إىل 
جتاوز هذه احلقائق ، بل قام بدور توجيهي 
لتوظيف حالة التعددية التكوينية يف 
الشرائح االجتماعية لصاحل حالة التكامل 
اإلنساين من خالل عملية التالقح 
احلضاري على وفق مبدأ (التعارف 

التعامل) ، وان الفكر القومي والتالقي و 
حاول توظيف هذه احلالة مبا يؤدي إىل 
احنياز اإلنسان إىل قومه يف حاالت احلق 
والباطل ، يف حني أن اإلسالم يدعو إىل 
نبذ هذه احلالة ويصفها بالعصبية ، ويضع 
بدال منها قضية االرتقاء بالتعددية إىل 
حالة الوحدة من خالل مجع الشعوب 

قوام يف امة واحدة تقوم على واألمم واأل
  أساس العقيدة. 

وال بد من التأكيد هنا إن اهلوية 
القومية ال متثل بعدا واحدا من أبعاد هوية 
األمة ، وإمنا هناك هويات متعددة داخل 
األمة الواحدة يعرب عنها باالنتماء ، فيمكن 
أن يكون الشخص منتميا إىل القومية أو 

النتماء إىل املذهب أو الطائفة ، ولكن ا
العقيدة يتحول إىل إطار فكري، خالفا 
لالنتماءات األخرى اليت تظل يف إطار التصور 
اإلسالمي (انتماء شعور) مقيد بالضوابط 

  والثوابت اإلسالمية.

وهكذا فان األمة يف التصور اإلسالمي 
هي اليت تقوم على وحدة العقيدة الدينية اليت 

قية تتضمن أبعادا فكرية وسياسية وأخال
وشعورية ، مع الوحدة السياسية اليت قد 
تتشكل من شعوب تدخل يف إطار األمة 

  الواحدة. 
وهي الركن الثالث من أركان -السلطة :-3

الدولة ، وتنبع أمهية السلطة واحلكومة عند 
اإلسالميني من ان ذات اإلنسان تبقى دائما 
حباجة إىل توجيه وارشاد وتأديب ، وسوف لن 

 درجة العصمة يف يوم من يصل اإلنسان إىل
األيام ولذلك ال بد من جهاز يقوم بتحكيم 
حدود اهللا سواء بطريق اإلرشاد أو احلد أو 

  . 67العقوبة ، وهذا اجلهاز هو احلكومة
فاجملتمع حباجة ماسة هليئة عليا تقوم على 
إدارة شؤونه وتسيري أموره العامة ، من اجل 

ت حتقيق التناسق والتوازن بني االحتياجا
االجتماعية املتفاوتة وأساليب إشباع هذه 
االحتياجات، إضافة إىل جتميع القوى الفعالة 
وتوجيهها الوجهة اليت تؤهلها خلدمة مصاحل 
اجملتمع على النحو األكمل وكذلك إلشاعة 
العدالة والوقوف بوجه الظلم واالعتداء على 
اآلخرين وحقوقهم، وبالتايل حيتاج اجملتمع إىل 

 حتمل على عاتقها مهمة توحيد اهليئة اليت
اآلراء يف القضايا العامة اليت يتطلب املوقف 

  .68فيها رأيا موحدا
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فالسلطة هي اهليئة االجتماعية 
املسلم هلا بالنفوذ والقادرة على فرض 
ا على اإلرادات األخرى حبيث  إراد
تعرتف اهليئات األخرى يف اجملتمع هلا 

ا وحبقها يف احمل اكمة وإنزال بالقيادة وبقدر
العقوبات األخرى وبكل ما يضفي عليها 
ا  الشرعية ويوجب االحرتام العتبارا

ا.   وااللتزام بقرارا
لكن املالحظ إن لفظة السلطة 
مبعناها االصطالحي، أي داللتها على 
ذا  احلكومة، مل ترد يف القرآن الكرمي 
املعىن وإمنا وردت مبعناها اللغوي الذي 

هر والتمكني، وقد يعود يعين الغلبة والق
ذلك إىل أن مفردة السلطة باملفهوم 
السياسي مل تكن متعارفة زمن النزول 

طوية السابقة اليت عاجلها والتجارب السل
  .القرآن

فالقرآن استخدم لفظة السلطان 
للداللة على احلجة والربهان وعدها من 
شروط الرسالة، الن عملية الدعوة إىل اهللا 

خدم احلجج يف ذلك وان  تواجه معارضة وتست
كان دافعها غري ذلك ،حيث قال تعاىل 
((ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 

  .69مبني))
لكن هذا ال يعين إن القرآن الكرمي قد 
خال من اإلشارة إىل السلطة، ولكن 
باستخدام ألفاظ تدل على السلطة أو 

صاحب السلطة بسبب عدم التمييز ما بني 
مها يف الفرتة اليت نزل فيها السلطة واملاسكني بزما

القرآن، وكذلك بسبب حصر كافة السلطات بيده 
  ، ومن هذه األلفاظ

لفظة امللك اليت وردت بصيغة املفرد  -1
وراءهم  واجلمع ، كما يف قوله تعاىل (( وكان

إن ، وقوله ((70))ملكا يأخذ كل سفينة غصبا
امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 

 .71)أهلها أذلة )
لفظة اخلليفة كما يف قوله تعاىل ((يا  -2

 .72داود إنا جعلناك خليفة ))
لفظة أويل األمر كما يف قوله تعاىل  -3

(( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر 
 .73منكم ))

أن إقامة احلكومة 74ويرى  احد الباحثني
  السالمية يعد ضرورة من عدة وجوه منها

ىن مشولية الدين اإلسالمي الذي يٌع -1
جبميع احتياجات اإلنسان ويضع هلا برناجما 

 وحكما.
سرية الرسول (ص) ، حيث يرى أن  -2

الرسول قد شكل دولة يف املدينة وترأس 
حكومتها وقام بإدارة اجملتمع وأرسل الوالة 
وجلس للقضاء وغري ذلك من األمور اليت تقوم 

 ا السلطة واحلكومة .
ضرورة استمرار تنفيذ األحكام، إذ  -3

ل حممد (ص) حالل إىل يوم القيامة إن حال
وحرامه حرام إىل يوم القيامة ، فال جيوز تعطيل 
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، والكثري من هذه حدوده وأحكامه
 .حكام حتتاج إىل وجود سلطة وحكومةاأل
طبيعة قوانني اإلسالم ، فهو  -4

حيوي قوانينا ختص النظام االجتماعي 
واألحكام املالية وأحكام الدفاع والقوانني 

اجلزائية وبعض األحكام العبادية احلقوقية و 
اليت ال تتم إال بوجود احلكومة واحلاكم  
كصالة اجلمعة والعيدين واثبات رؤية 

ايته واحلج وغري ذلك.  هالل رمضان و
وختتلف احلكومة اإلسالمية عن سائر 
احلكومات األخرى من ملكية استبدادية 
أو دستورية أو دميقراطية أو غريها ، كما 

من حيث خصائصها ا ختتلف أ
ية هي احد أهم ، فالعاملووظائفها

، وتنبع هذه خصائص هذه احلكومة
اخلصيصة من عاملية الدولة اليت متثلها هذه 
احلكومة.كما أن احلكومة اإلسالمية تؤمن 
ا  باملساواة أمام القانون ،فضال عن أ
حكومة توازن بني األمور املادية واملعنوية ، 

مبدأ الشورى يف  إضافة إىل اعتمادها على
ا بعيدا عن  إدارة البالد ومعاجلة مشكال
ا تعمل  الدكتاتورية واالستبداد ،كما أ
على ضمان احلريات العامة ضمن نطاق 

 اإلسالم.
واختلف املفكرون اإلسالميون 
املعاصرون فيما خيص طبيعة احلكومة 
اإلسالمية وشكلها، هل هي حكومة دينية أم 

وىل السلطة رجال الدين حكومة مدنية ،وهل من يت
أم املدنيني، وهل هناك شكل حمدد هلذه احلكومة 
ا تركت إىل األمة لتحدد شكلها حسبما تراه  أم أ
مناسبا لظروفها وطبيعة اجملتمع ودرجة تطوره 
وثقافته ، وغريها من االختالفات اليت تثريها طبيعة 

  السلطة.
ففيما خيص طبيعة احلكومة تبىن البعض 

احلكومة الدينية، فيما يرى 75نمن املفكري
البعض اآلخر أن احلكومة اإلسالمية حكومة 

  .76مدنية
يرى أن احلاكمية بكل  77فاملودودي

معىن من معانيها هي هللا تعاىل وحده ، فهو 
احلاكم احلقيقي واألصلي ، ويستدل على رأيه 

آليات القرآنية اليت من بينها هذا مبجموعة من ا
هللا فأولئك هم ومن مل حيكم مبا انزل ا((

، فاحلاكمية السياسية هللا تعاىل 78الظاملون ))
وللخروج من مأزق حصر السلطات باهللا تعاىل 
ذهب أصحاب احلاكمية إىل نظرية التفويض ، 
فادعوا أن اهللا تعاىل فوض السلطة التنفيذية إىل 
البشر ، فـ (اخلالفة) ليست هي احلاكم األعلى 

وهو اهللا  وإمنا هي نائبة عن احلاكم األعلى
  تعاىل .

أما التيار الذي يؤمن مبدنية احلكومة فهو 
ينكر التدخل اإلهلي يف عملية اختيار السلطة 
وان األمة هي مصدر السلطة ، فالسلطة 

 79اإلسالمية حسب وجهة نظر (القرضاوي)
سلطة مدنية تقوم على أساس االختيار والبيعة 
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والشورى ومسؤولية احلاكم أمام األمة وحق 
يأمره د أن ينصح هلذا احلاكم و كل فر 

، كما أن باملعروف وينهاه عن املنكر
، احلاكم يف اإلسالم مقيد غري مطلق

ويستند  .فهناك شريعة حتكمه وقيم توجهه
هذا التيار إىل نظرية االستخالف يف تعزيز 
أرائهم واليت تقوم على أساس املساواة بني 
النوع اإلنساين،أوال، وانه مسؤول عن 

وره االجتماعية والسياسية ،مبا ترتيب أم
يؤدي وظيفة االستخالف اليت هي عمارة 

  األرض.
أما فيما خيص شكل النظام الذي 
تتبناه الدولة االسالمية فأن غالبية املفكرين 
اإلسالميني املعاصرين يرون أن اإلسالم مل 
حيدد أو يفرض على األمة شكال حمددا 
ألة للنظام او احلكومة وإمنا تركت هذه املس

إىل األمة، فهي اليت حتدد الشكل والنظام 
الذي تراه مناسبا للدولة طبق اللتطور 

، فأي  ماين واملكاين الذي متر به األمةالز 
كان شكل النظام السياسي الذي تتبناه 
الدولة برملانيا أم رئاسيا أم غري ذلك من 
أشكال األنظمة السياسية تبقى الدولة 

ا تتخذ  من اإلسالم والسلطة إسالمية أل
منهجا وقاعدة فكرية تستوحي منه أهدافها 
ا وقوانينها .  ومبادئها وتستقي منه تشريعا

إىل 80ويذهب السيد ( حممد باقر الصدر)
القول بأن النظرية اإلسالمية تطرح شكال 

للحكم حيتوي كل النقاط االجيابية يف النظام 
كل موضوعية الدميقراطي مع فوارق تزيد الش

، فنظام احلكم االحنراف وضمانا لعدم
قرتب من النظام الرئاسي مع اإلسالمي ي

، فاحلكومة يف اإلسالم ليست مطلقة بل فوارق
دستورية، فاحلكام ملزمون بالتقيد مبجموعة من 
الشروط والقواعد املبينة يف القرآن الكرمي والسنة 
واملتمثلة يف وجوب مراعاة تطبيق أحكام 

  وقوانني اإلسالم .
ناك من التيارات اإلسالمية ورغم ذلك ه

من يدعو إىل إقامة نظام اخلالفة الذي كان 
سائدا فيما مضى من تاريخ املسلمني وعده 

، مثل للنظام يف الدولة اإلسالميةالشكل األ
ومن هذه التيارات اإلسالمية حزب التحرير 
اإلسالمي الذي جعل من إقامة دولة اخلالفة 

كل مشاكل   القضية املركزية لديه، معتقدا بأن
، إلسالمية ستحل بإقامة هذه الدولةالشعوب ا

وهو بدعوته هذه ميتاز عن غريه من احلركات 
اإلسالمية اليت تدعو إىل  إقامة الدولة 
اإلسالمية، فهو ال يقبل باحللول الوسط يف 
سعيه إلقامة دولة اخلالفة اإلسالمية ، كما ال 
يقبل بالدول اإلسالمية الوطنية (أيضمن 

ولة ما) وال حىت كحل مرحلي على حدود د
طريق إنشاء الدولة الكربى كما ترى ذلك 
مجاعات إسالمية أخرى مثل اإلخوان 
املسلمني. إضافة إىل ذلك فأن احلزب يتجنب 
العمل الفعلي من اجل إقامة هذه الدولة وإمنا 
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يتبىن الدعوة الفكرية فقط، على عكس 
غريه من األحزاب اإلسالمية اليت تعمل 

جل حتقيق الدولة اإلسالمية ، لذلك من ا
م احلزب بأنه حزب تنظري وخطابات  ا
فقط وال يعمل من اجل تنفيذ أفكاره 

.ويالحظ على مثل 81على ارض الواقع 
ا أفكار غري واقعية  هذه األفكار أ
وتنطلق من نظرة حاملة ، فهي ال تأخذ 

اليت بعني االعتبار التطورات النوعية 
ا اجملتمعات اإل ، كما تغـفل سالميةشهد

ـا الساحـة الدولـية  التطـورات التـي شهـد
وتأثر العـامل اإلسالمي مبثـل هـذه 
التطورات وسيادة الكثري من املفاهيم 
املغايرة للمفاهيم اليت كانت سائدة فيما 
مضى من مثل احرتام سيادة الدول ومبدأ 
عـدم التدخل فـي الشؤون الداخليـة ومبـدأ 

لسلطات وغريها من املفاهيم الفصل بني ا
واليت ال تتنـاسب مع طبيعـة دولـة اخلالفـة 
اليت كانت سائـدة فـي العـامل اإلسالمي 
فـي الفرتات السابقـة واليت  انتهـت 
بسقـوط دولـة اخلالفة العثمانية يف العام 

1924. 
 الخاتمة

مما سبق يتضح إن مفهوم الدولة 
املعاصرون الذي يتبناه املفكرون اإلسالميون 

خيتلف عن مفهوم الدولة لدى الليرباليني 
واملاركسيني، فالغاية من وجود الدولة 

اإلسالمية هي تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، 
باإلضافة اىل الغايات االخرى اليت تشرتك فيها مع 
غريها من الدول الوضعية، فالدولة االسالمية ال 

ا تستم د اهدافها تفصل ما بني الدين والدولة ال
ومبادئها واسسها من هذا الدين وهي بذلك 

  ختتلف عن غريها من الدول الوضعية .
ا دولة توازن ما  هذا باالضافة اىل ا
بني املادي واملعنوي وما بني الفردي 
واالجتماعي ، وهذا ما مييزها عن الدولة يف 
تم جبانب على  الفكر الغريب واملاركسي اليت 

كما اختلف   حساب اجلانب اآلخر ،
االسالميون عن غريهم فيما خيص اصل الدولة 
حيث يعتقد االسالميون املعاصرون ان اصل 
ا نشأت بلطف من اهللا  الدولة اصل ديين وا

  تعاىل .
كما ان املفكرين االسالميني املعاصرين 
خيتلفون مع املفكرين الغربيني فيما خيص طبيعة 
ية االركان اليت تتكون منها الدولة ، فغالب

املفكرين االسالميني اليلتزمون حبدود معينة 
القليم الدولة االسالمية وامنا ارض الدولة يف 
منو واتساع مستمرين بسبب استمرار الدعوة 
اىل االسالم ، كما ان مفهوم االمة يف االسالم 
خيتلف عما يف االفكار الوضعية االخرى ، 

سالم هي الدين فالرابطة اليت تربط االمة يف اال
، لذلك فاالمة االسالمية ليست روابط ماديةو 

  تضم شعوبا وقوميات متعددة .
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واتسمت افكار بعض االسالميني 
ايضا باخليالية واالبتعاد عن الواقع 
واستصحاب التجربة التارخيية، لذلك فأن 
الكثري من هذه االفكار حباجة اىل قراءة 
جديدة تأخذ بعني االعتبار التطورات 

الدويل ومدى تأثر  احلاصلة يف الواقع
العامل االسالمي مبثل هذه التطورات، 
لكن مع هذا فهناك من املفكرين من  
كانت افكاره متالئمة مع متطلبات الواقع 
املعاش وهي يف نفس الوقت ال تتعارض 

  .مع الثوابت االسالمية
Abstract                                                                  
     Thoughts of contemporary 
Islamic thinkers about the 
Islamic state, particularly after 
the fall of the Ottoman Empire, 
have been varied as they are 
affected by the concepts that 
prevailed in the western culture. 
The concept of the state is one of 
them. Before this period, Islamic 
thought did not discuss the 
concept of the Islamic state 
because its interest was focused 
on the subject of authority. 
Accordingly this research will 
address, first of all, the concept of 
state that the contemporary 
Islamic thinkers adopt, and 
clarify the difference between 
what is adopted by contemporary 
Islamic thought and western 
thinkers and Marxists regarding 
this concept. In addition to all the 
elements of the state, and to what 
extent they approach  the western 
thought regarding this context. 
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 .133، ص1998إيران، 

ســالم، محمــد الحســيني الشــيرازي، فقــه الســلم وال -44
ـــــروت ،  ـــــق والنشـــــر، بي مركـــــز الرســـــول األعظـــــم للتحقي

 . 56، ص2004
عميـــــــد الزنجـــــــاني ، دار اإلســـــــالم بـــــــين الواقعيـــــــة  -45

والمثالية الجغرافية السياسية للعالم من منظـار اإلسـالم، 
، المجمـــع العـــالمي 2فـــي خصـــائص اإلســـالم العامـــة ،ج
 .63هـ ، ص1420للتقريب بين المذاهب ، طهران ، 

قــي مصــباح اليــزدي ، ســلطة الــولي الفقيــه محمــد ت -46
  خارج حدود بلده ، على الموقع

 www. Nezam.org . 
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سيد قطب ، معالم في الطريق ، مكتبـة وهبـة  -47

 .82، د.م ، د.ت ، ص
توفيـــــق محمـــــد الشـــــاوي ، عالميـــــة اإلســـــالم  -48

واآلراء التي تتعارض معها ، فـي خصـائص اإلسـالم 
-45 ، مصـــدر ســـبق ذكـــره، ص ص2العامـــة ، ج

46 . 
عبــــد القــــادر عــــودة، التشــــريع الجنــــائي فــــي  -49

اإلسالم مقارنا بالقانون الوضعي ، دار نشر الثقافـة 
 .464، ص1949، اإلسكندرية ، 

ــــدين ، نظــــام الحكــــم 50 محمــــد مهــــدي شــــمس ال
، بيــروت ، المؤسســة  4واإلدارة فــي اإلســالم، ط 

 1995، ص 1995الدولية للدراسات والنشـر ، 
. 

مس الــدين ، فــي االجتمــاع محمــد مهــدي شــ -51
 94السياسي اإلسـالمي ، مصـدر سـبق ذكـره ،ص 

 . 
،  1الفيــروز أبــادي ، القــاموس المحــيط ، ج  -52

 .  179دار الفكر ،د.م، د.ت، ص
عبـــــد العزيـــــز الخيـــــاط ، األمـــــة والدولـــــة فـــــي  -53

 .132) ، ص21اإلسالم ، رسالة التقريب ، ع (
 ) .104سورة آل عمران ، آية ( -54
 ) . 120النحل ، آية (سورة  -55
 ) .22سورة الزخرف ، آية ( -56
نقال عن د. شبر الفقيه ، مصدر سبق ذكره،   -57
 .392ص
محمـــد أبـــو زهـــرة ، الوحـــدة اإلســـالمية ، فـــي  -58

الوحدة اإلسـالمية ، جمـع وترتيـب د. عبـد الكـريم 
بــي آراز الشــيرازي، مؤسســة األعلــى للمطبوعــات، 

 .115، ص 2000بيروت ، 
ــــــالوي ، فلســــــفة الصــــــدر : محمــــــد عبــــــ -59 د ال

ــــة لإلمــــام الشــــهيد  دراســــات فــــي المدرســــة الفكري

                                                                 
ـــدن ،  ـــاقر الصـــدر ، مؤسســـة دار اإلســـالم ، لن محمـــد ب

 . 286، ص 1999
 ) .92سورة األنبياء ، آية ( -60
يوسف القرضاوي ، من اجل صحوة راشـدة تجـدد  -61

  الدين وتنهض بالدنيا ، على الموقع 
www. Qardawy.com. 

المبارك ، نظام اإلسالم : الحكم والدولـة ، محمد  -62
،  1997رابطــة الثقافــة والعالقــات اإلســالمية ، إيــران ، 

 . 130-129ص ص
 يوسف القرضاوي ، مصدر سبق ذكره . -63
عبـــد الكـــريم آل نجـــف ، الدولـــة اإلســـالمية دولـــة  -64

عالمية ، األمانة العامة لمجلس خبراء القيادة ، إيـران ن 
 . 22ص
األمـين ، االجتمـاع العربـي اإلسـالمي  محمد حسن -65

: مراجعات في التعددية والنهضة والتنوير ، دار الهادي 
 . 164، ص2003، بيروت ، 

محمــــــــد مهــــــــدي اآلصــــــــفي ، المــــــــؤتمر القــــــــومي  -66
اإلســــالمي األول :وثــــائق ومناقشــــات وقــــرارات ، مركــــز 

، ص  1995دراســـــــات الوحـــــــدة العربيـــــــة ، بيـــــــروت ، 
 . 507 -497ص
ين القبانجي ، مدخل إلى علم السياسة ، صدر الد -67

 .  119مصدر سبق ذكره ، ص
كـــــاظم الحـــــائري، أســـــاس الحكومـــــة اإلســـــالمية :   -68

دراســــة اســــتداللية مقارنــــة بــــين الديمقراطيــــة والشــــورى 
هــــ ،  1427، دار البشـــير ، قـــم ، 2وواليـــة الفقيـــه ، ط

. وكذلك انظر فاضـل الصـفار ، ضـد االسـتبداد  13ص
 . 19، ص 1997بيروت ،  ، دار الخليج ،

 ) . 96سورة هود ، آية ( -69
 ) .79سورة الكهف ، آية ( -70
 ) .34سورة النمل ، آية ( -71
 ) .26سورة ص ، آية ( -72
 ) .59سورة النساء ، آية ( -73
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خليل رزق ، الوالية والحاكمية عند الشـيعة ،  -74

 .  57، ص2002دار البالغة ، بيروت ، 
دي وسـيد قطـب وهمـا مثل أبو األعلى المـودو -75

من ابرز مـن دعـا إلـى نظريـة الحاكميـة ، والخمينـي 
ــــى  ــــذين دعــــوا إل ــــرهم ال والمنتظــــري ومطهــــري وغي

 نظرية والية الفقيه .
على سـبيل المثـال انظـر يوسـف القرضـاوي ،  -76

مـــــن فقـــــه الدولـــــة فـــــي اإلســـــالم ، دار الشـــــروق ، 
 .58القاهرة ، د.ت ، ص 

ه ، الـــدار المـــودودي ، نظريـــة اإلســـالم وهديـــ -77
 1985الســــــــعودية للنشــــــــر والتوزيــــــــع ، جــــــــدة ، 

 .211.ص
 ).45سورة المائدة ، آية ( -78
القرضــــاوي مــــن فقــــه الدولــــة فــــي اإلســــالم ،  -79

 .58مصدر سبق ذكره ، ص
نقـــال عــــن نعمـــة اهللا المــــوالي ، مصـــدر ســــبق  -80

 . 453،454ذكره ، ص ص 
ـــــدين النبهـــــاني ، نظـــــام الحكـــــم فـــــي  -81 تقـــــي ال

المــــة للطباعــــة والنشــــر ،بيــــروت ، االســــالم ، دار ا
 .32،ص 1990


