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نظرّية احلاكمّية السياسّية يف الفكر اإلسامّي املعارص
-دراسة تقويمّية-

أ. الدكتور عبد األمري كاظم زاهد)١)

خاصة املقالة:

مل يعرف علامء اإلسالم قبل القرن العرشين فكرة ختيّل الرشيعة عن مهاّمها يف تنظيم 
املجتمعات املسلمة، كام مل يعرفوا نظرّية حكم ال تستمّد أصوهلا من اإلسالم، لكْن بعد 
الوطنّية( عىل مقاييس »سايكس- أنموذج )الدولة  العثامنّية ظهر  تفّكك اإلمرباطورّية 
بيكو« املتأّثرة باألنموذج الغريّب، وظهر ميل لتبنّي هذا األنموذج... وكان من ردود الفعل 
)املفقودة(،  اخلالفة  باستئناف  نادت  متشّددة  دينّية  مجاعات  ظهور  االغرتاب  هذا  عىل 
الرّبانّية؛ وهي يف احلقيقة  وبفرض حاكمّية اجلامعات اإلسالمّية، حتت دعوى احلاكمّية 
حاكمّية الفهم املتشّدد والتارخيّي للمسلمني. وكان ممّن أعاد إنتاج هذا املفهوم أبو األعىل 
املودودّي يف ديباجة دستور باكستان، ونّظر له سّيد قطب بصياغته صياغة إيديولوجّية 

حركّية يف كتابيه: »معامل يف الطريق«، و »يف ظالل القرآن«. 

))) باحث يف الفكر اإلسالمّي وأستاذ يف جامعة الكوفة وعضو اهليئة االستشارّية للمجّلة، من العراق.
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امُلستدّل  لآليات  الراديكايّل  الفهم  ويناقش  القرآنّية،  الداللة  البحث  هذا  يقارب 
يف  املسلمني  واملفّكرين  املفرّسين  عند  عليه  املتعارف  باملفهوم  مقارنًة  احلاكمّية؛  عىل  هبا 
طول التاريخ املعريّف، مع لفِت النظر إىل خشية باحثني من أن يفيض هذا األنموذج إىل 
مصادرة فقه االجتهاد، ومراعاة املتغرّيات، والفراغ الترشيعّي، وتشكيل دولة )ماضوّية( 

متحّجرة؛ لذلك وضع بعضهم بدياًل أسامه: »حاكمّية اإلنسان يف ظّل الرشيعة«.

وبعبارة موجزة: املقالة هي حوار فكرّي تأوييّل يتحّرك عىل دوائر الداللة التفسريّية، 
الراديكالّية؛ واالنحراف عن  فّخ اإليديولوجيا  الوقوع يف  ا؛ خشية  ينتج عنها فكريًّ وما 

مقتضيات املعرفة الدينّية.

كلامت مفتاحّية:

الكتاب،  الذرائعّية، حاكمّية  االنتقائّية  القرآيّن،  السياق  املفهوم األصويّل،  احلاكمّية، 
املعرفة  للحاكمّية،  الَعَقدّي  البعد  قطب،  سّيد  عند  احلاكمّية  امل��ودودّي،  عند  احلاكمّية 

املتوارثة، فقه املتغرّيات، الرشيعة الكاملة، الدولة الوطنّية، ...

مقّدمة:

ُيعّد مفهوم احلاكمّية من أكثر املفاهيم املتداولة يف الفكر اإلسالمّي املعارص، وقد أثار 
هذا املفهوم جداًل معرفيًّا وخالفات فكرّية بني أصحاب االجّتاهات اإلسالمّية احلركّية 
واألصولّية؛ سواء الدعوّية منها، أو السلفّية واجلهادّية. فقد عدَّ بعضهم مفهوم احلاكمّية 
املحور األساس للمامرسة الدعوّية إلقامة دولة اإلسالم الرشعّية، كام صار هذا املفهوم 
عندهم قاعدًة لبناء النظرّيات السياسّية اإلسالمّية، والسّيام يف جانب األسس الفلسفّية 
والعقدّية لنظام احلكم، عىل الرغم من أّن هذا املفهوم ينتابه الغموض يف النشأة واألبعاد 
العامل  يف  املعارص  السيايّس  الواقع  اخلطرية عىل  آثاره  من  خيشى  فإّنه  املرجعّي،  واملستند 

اإلسالمّي؛ كإقامة الدولة الشمولّية العقدّية ذات الصبغة املتشّددة...

ويف عامل تّتسع فيه آفاق احلوار والنزعة للتعاون، تبدأ نقطة االنطالق يف هذا املفهوم 
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م ملعتنقيه نظرّية وجودّية للكون، ونظاًم قانونّية  من فهمنا للدين اإلسالمّي عىل أّنه دين يقدِّ
لإلنسان، وقياًم أخالقّية للفضائل؛ فمن جهة الرؤية الكونّية؛ فاهلل تعاىل هو اخلالق املدّبر 
القادر احلاكم عىل خملوقاته املاّدّية واإلنسانّية، وبيده مقاليد هذه املخلوقات؛ وهذه تسّمى 
ونواٍه  أوامر  فيه  قرآًنا  أنزل -تعاىل-  الترشيعّية  الرؤية  جهة  ومن  التكوينّية«.  »احلاكمّية 
وترشيعات ملزمة للناس؛ وهذه هي »احلاكمّية الترشيعّية«. وقد أوصلت التجربة النبوّية 
الرؤية الَعَقدّية الوجودّية الكونّية للخلق واخلالق واملعاد إىل اإلنسان، وطّبقت الترشيعات 
عىل  واجلنايات،  والقضاء،  والسياسات،  واملعامالت،  العبادات،  جمال  يف  نزلت  التي 

جمتمع النزول القرآيّن وما بعده؛ حّتى سقوط اخلالفة العثامنّية عام 4)9)م.

فنقطة االنطالق يف مفهوم احلاكمّية موجودة يف مضمون الدين، وال سبيل إىل إنكار 
ذلك أوتأويله؛ إذ تسنده العرشات من النصوص القرآنّية والنبوّية.

وقد استثمر املفهوم املعارص للحاكمّية هذا األصل املتأّصل يف مضمون الدين، ولكنّه 
صاغ احلاكمّية صياغة إيديولوجّية))) تّتفق مع مصالح وتوّجهات دنيوّية قائمة، كام كان 
قد ُطبِّق تارخييًّا -أيًضا- يف ممارسة سياسّية دنيوّية إّبان احتجاجات اخلوارج عىل اإلمام 
عيّل لقبوله التحكيم عام 6)ه�.ق، فرفعوا شعاًرا سياسيًّا اختاروا نّصه من القرآن؛ 
وهو قوله -تعاىل-: ]ے ے ۓ ۓ[؛ لدعم توّجههم السيايّس، واستثمره احتجاج 
ابن تيمّية عىل قانون جنكيز خان املسّمى ب� »الياسق«))) الذي كان حيكم به التتار جمتمع 
املسلمني، فقاسوا القوانني الوضعّية املعارصة عىل الياسق، ثّم تناوله الداعية اهلندّي أبو 
األعىل املودودّي)))؛ وهو يقف ضّد مجاعة الرابطة اإلسالمّية التي نادت بدولة مستقّلة 
خاّصة باملسلمني؛ عىل أساس أّن املسلمني يشّكلون قومّية هلا ثقافتها اخلاّصة، وضّد دعوة 
األنموذجني؛  يعارض  املودودّي  كان  اهلندّية.  الوطنّية  يف  كّلها  اإلثنّيات  إلذابة  غاندي 

))) اإليديولوجيا: هي نسق من التصّورات الفكرّية التي تغلب عليها الوظيفة االجتامعّية املحّددة، أو: هي تعبري فكرّي حمّدد 
بوظيفة مصلحّية، أو تأويل ذايّت للمعطيات املوضوعّية.

)))  وهو قانون خليط من الشعائر واألحكام وضعه جنكيز خان؛ بحسب هواه، وزعم أّنه يوحى إليه، فصار شيعة حكم هبا 
الناس بعد احتالل املغول املرشق عام 656ه�.ق وما بعده.

))) أبو األعىل املودودّي: داعية مسلم هندي، ولد )90)م، وعارص املهامتا غاندي الذي دعا إىل وطنّية هندّية عابرة للمعتقدات، 
تضّم مجيع األديان واإلثنّيات. 
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يوافق  قابلة لالّتساع، وال  أّمة عقدّية  يراهم  وإّنام كان  قومّية،  املسلمني  أّن  يرى  فهو ال 
فيها  تتساوى  دولة  إقامة  يوافق عىل  كام ال  اإلثنّيات،  كّل  فيها  تتساوى  دولة  إقامة  عىل 
مجيع األديان ضمن مفهوم الوطنّية اهلندّية، فأّسس اجلامعة اإلسالمّية عام 940)م التي 
طالبت باستقالل باكستان؛ بوصفها دولة خاّصة باملسلمني الذين يشّكلون أّمة عقدّية، 
وأسهم يف وضع دستور إسالمّي للدولة اجلديدة، واحتاج أْن يضع هلذا الدستور رؤية 
ا لتطبيق الرشيعة))). وقد ظهر ذلك  فكرّية، فقّدم له نظرّية احلاكمّية أساًسا فلسفيًّا وعقديًّ
يف كتابيه: »املصطلحات األربعة«)))، و»نظرّية اإلسالم وهديه«، ثّم أعاد إنتاجه ودعمه 
مفّكُر اإلخوان سيد قطب يف كتابه »معامل يف الطريق«)))، ويف تفسريه »يف ظالل القرآن«؛ 
بتحويله إىل نظرّية حركّية سياسّية، والسّيام بعد الصدام العنيف الذي حصل بني اإلخوان 

املسلمني وبني حكومة مرص يف أوائل السّتينات من القرن املايض.

حمور  قطب  وسّيد  امل��ودودّي  بعد  املفهوم  صار  حّتى  احلاكمّية  نظرّية  تبلورت  وقد 
لنظرّية  ا  عقديًّ ومرتكًزا  املعارصة،  اإلسالمّية  لألصولّية  واحلركّية  الدعوّية  املامرسات 

اخلالفة اإلسالمّية املستعادة.

وتتعّرض  احلاكمّية،  مفهوم  بحث  املقالة  هذه  تتناول  سوف  تقّدم،  ما  عىل  بناًء 
الذي  النقد  تبنّي  ثّم  للحاكمّية،  اجلديد  املفهوم  عىل  هبا  اسُتدّل  التي  الرشعّية  أدّلته  إىل 
الدينّية واالجتامعّية  اآلثار  إىل  باإلشارة  البحث  خُيتم  أن  املعارضون لألدّلة، عىل  وّجهه 
بدائَل هلا عند مفّكري  التي طرحت  واملفاهيم  للحاكمّية  للمفهوم األصويّل  والسياسّية 

اإلسالم السيايّس.

: مفهوم احلاكمّية: أوالاً

))) انظر: الزئبق، حممد شيف: »أبو األعىل املودودّي«، جملة اجلامعة اإلسالمّية، املدينة املنورة، العدد8)، ص5)4.
))) املودودّي، أبو األعىل: املصطلحات األربعة، ط)، مرص، دار الرشوق، 970)م، ص66.

))) الشاذيل، إبراهيم )سّيد قطب(: معامل يف الطريق، ط)، القاهرة، دار الرشوق، 960) ص66؛ يف ظالل القرآن، القاهرة، 
دار املعارف، )97)م، ج)، ص4)).
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استعمل القرآن الكريم لفظ »احلكم« ومشتّقاته))) أكثر من مئة مّرة؛ يريد يف أكثرها 
معنى »الرشع« و«قانون املجتمع«، ويف بعضها اآلخر معنى »القضاء«.

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ]ېئ  -تعاىل-:  قوله  الكريم  القرآن  يف  جاء  فقد 
ی ی ی جئ[))). وورد يف تفسريها قول الطربي: »أي يا داود إّنا استخلفناك يف 
األرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكاًم بني أهلها«))). وذكر الرازي يف تفسريها 
اهلل  إىل  الدعوة  األنبياء يف  من  تقّدمك  من  داود ختلف  يا  إّنا جعلناك  »األّول:  وجهان: 

وسياسة الناس. الثاين: إّنا جعلناك مالًكا للناس ونافذ احلكم فيهم. وقوله: ]ی ی 
ی جئ[؛ أي ال بّد من حاكم بني الناس، فكن أنت ذلك احلاكم؛ أي: إّن اهلل فّوض 
خالفة األرض إليه؛ ومعنى اخلالفة: أّنه خيلف من تقّدمه من األنبياء يف سياسية الناس، 

أو أّن اهلل -تعاىل- جعله ملًكا عىل الناس وحكمه نافذ«)4).

ومن هذه االستعامالت -أيًضا- قوله -تعاىل-: ]پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ[)5)، حيث دّل اللفظ عىل أّن املراد باحلكم هو »القانون« أو »الرشيعة الكاملة«؛ 

))) احلاكمّية لغًة مصدر صناعّي من »حكم«، أحلقت هبا ياء النسبة بلفظة »حاكم«؛ وختمت بالتاء، فصار اللفظ»حاكمّية«. 
قال يف املحيط: »احلكم واحلكمة هو العدل واحللم، واحلاكم هو الذي يرّد النفس عن هواها، وحّكمنا فالًنا؛ أي أمرناه أن 
حيكم« )ابن عّباد، الصاحب: املحيط يف اللغة، ط)، بريوت، دار الفكر، 974)م، ج))، ص76)؛ ابن دريد، حممد بن 

احلسن: مجهرة اللغة، ط)، بريوت، دار الفكر، 975)م، ج)، ص)9)(. 
وجاء يف القاموس املحيط: »احلُكم بالضم؛ القضاء، واحلاكم؛ منّفذ احلكم«) الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب: القاموس 
املحيط، ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث، ))4)ه�.ق، ج)، ص0))؛ ابن سيده، كامل الدين: املحكم، ط)، مرص، دار 

مصطفى البايب احللبي، )97)م، ج)، ص8)4(.

أن  بالعدل، وجيوز  القضاء  تعاىل: ]پ پ پ[، وقيل:  لقوله  والعلم؛  الفقه  اللغة: »احلكم:  وقال يف تذيب 
يسّمى احلكيم حاكاًم. ونقل عن األصمعي أّن أصل احلكومة رّد الرجل عن الظلم )األزهري، حممد بن أمحد: تذيب اللغة، 
العرب، ط)،  لسان  بن مكرم:  منظور، حممد  ابن  وانظر:  للتأليف، 964)م، ج)، ص475؛  املرصية  الدار  ط)، مرص، 

بريوت، دار الكتب العلمّية، 6)4)ه�.ق، ج)، ص8)4(.
وبناًء عىل ما تقّدم؛ فإّن معنى اجلذر »َحَكَم« يدور بني اإلتقان، والعدل، والقضاء، واملنع من الظلم.

))) سورة ص، اآلية 6).
))) الطربي، حممد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط)، مرص، دار مصطفى البايب احللبي، 954)م، ج6، ص74.

)4) الرزاي، فخر الدين حممد بن عمر: مفاتيح الغيب، ط)، بريوت، دار الكتب العلمّية، ))4)ه�.ق، ج))، ص84).
)5) سورة املائدة، اآلية )4.
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ڍ  و]ڇ  ڃ[)))،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ]ڦ  تعاىل:  قوله  وكذلك 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ[))).

ويظهر ممّا تقّدم أّن احلكم يف هذه اآليات ونظائرها يدور بني معنى القانون الذي ُتناط 
القانون  أو معنى  اهلل،  ؛ بوصفهم مستخلفني من  لألنبياء املمنوحة  املجتمع  قيادة  به 
للفصل بني الناس. ونظًرا إىل تقييد األمر »فاحكم« بكلمة »باحلّق«؛ فإّن السلطة املمنوحة 
إّنام تؤخذ باالعتبار إذا تّم التيّقن من أّن احلاكم ال حيكم إال باحلّق، وهذا القيد جوهرّي.

-تعاىل-:  قوله  القضاء؛  بمعنى  الكريم  القرآن  يف  »احلكم«  لفظ  ورود  أمثلة  ومن 
[)))؛  ې ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ]ۆ 
القضاء  العدل قرين  متيّقنًا منها؛ ألّن  قدًرا  القضاء؛ بوصفه  فهذه اآلية رصحية يف جمال 
الصالح، والستعامل كلمة »بني«؛ فلو كان أراد قيادة الدولة، ملا كان للفظة »بني« حاجة 
ه إىل والة املسلمني أْن حيكموا يف  يف اجلملة؛ لذلك قال الطربي: »إّن اآلية خطاب موجَّ
منازعات الناس بالعدل«)4). وقال الرازي: »إّن اآلية توجب عىل من كان حاكاًم أن حيكم 

بالعدل«)5).

وبناًء عىل ما تقّدم، يظهر أّن االستعامل القرآيّن للفظة »احلكم« يدور بني معنيني؛ مها:

الرشيعة الكاملة أو قانون املجتمع -

قانون القضاء والفصل بني اخلصومات  -

والراجح أّن القضاء أو قانون التقايض وفصل اخلصومات يدخل يف مضمون الرشيعة 
العلامء  أكثر  املعنى نجد  أو قانون املجتمع؛ فيعود املوضوع إىل معنى واحد؛ وعىل هذا 
املتعّلق  الشارع  خطاب  بأّنه:  احلكم  يعّرفون  مصنّفاتم  يف  الفقه  أصول  علامء  وأغلب 

))) سورة املائدة، اآلية )4.

))) سورة املائدة، اآلية 44.
))) سورة النساء، اآلية 58.

)4) الطربي، حممد بن جرير: تاريخ األمم وامللوك، ط)، مرص، املطبعة احلسينّية، 6)))ه�.ق، ج6، ص99.
)5) الرازي، مفاتيح الغيب، م.س، ج6، ص68.



السنة ٢ العدد ٣ شتاء - ربيع ٢٠١7

49

دد
الع

ف 
مل

دون أْن ال حكم إال له؛ ألّن اخللق  بأفعال املكّلفني)))، ويذكرون أّن احلاكم هو اهلل، ويؤكِّ
واألمر النافذ له، وله حكم املالك عىل مملوكه))). ويضيف األشاعرة منهم: أّن العقل ال 
حيّسن وال يقّبح، وليس له دور يف الترشيع، وال حكم قبل ورود الرشع)))؛ وهذه الرؤية 
األشعرّية هي يف مقابل رؤية املعتزلة وغريهم من العدلّية الذين يرون أّن ما يراه العقل 
حسنًا؛ فهو حسن شًعا، وأّن متعّلق الثواب والعقاب هو احلسن والقبح العقلّيان، وأّن 
العقل هو احلّجة  العقل؛ ألّن  قّبحه  ما  العقل، ويعاقب عىل  ما حّسنه  يثيب عىل  الرشع 
هي  احلاكمّية  »إّن  احلاج:  أمري  ابن  قال  ولذلك  الظاهرة)4).  احلّجة  هو  والنقل  الباطنة، 

احلكم عىل األشياء من حيث الثواب والعقاب«)5).

ويظهر أّن املراد باحلاكمّية يف الرتاث املعريّف اإلسالمّي هو اعتامد شيعة اهلل يف إدارة 
. واختلف يف املراد  شأن املجتمع والدولة؛ وهي الرشيعة التي يطّبقها األنبياء العدول
واإلرشادات  والنواهي  واألوامر  العاّمة  واملبادئ  الكّلّية  القواعد  هي  هل  بالرشيعة: 
ورمحته،  اهلل  بعطف  تنعم  جمتمعات  لبناء  إليهم  هبا  اهلل  أوحى  التي  اإلهلّية  والتعاليم 
ويتكامل يف أجوائها اإلنسان يف قدراته العقلّية والروحّية واملاّدّية؛ لكي يعبد اهلل عبادة 

األتقياء، أو عموم االجتهادات الفقهّية التي ختتارها الدولة؟!

واجلواب أّن احلاكمّية عىل نوعني؛ مها:

املخلوقات  - الكون، وتدبري  اهلل وحكمه يف خلق  إرادة  وهي  التكوينّية:  احلاكمّية 
للكينونة والقدرة املطلقة )املشيئة اإلهلّية(؛ أي إّن اهلل -تعاىل- خلق الكون ضمن 

قوانني طبيعّية حُمَْكمة تتحّرك مكّونات الكون عىل طبقها.

))) انظر: اآلمدي، عيل بن حممد: اإلحكام يف أصول األحكام، ط)، مرص، دار املكتب اإلسالمّي، )40)ه�.ق، ج)، ص)7.
))) انظر: الغزايل، حممد بن حممد: املستصفى يف علم األصول، تصحيح: حممد عبد السالم عبد الشافعي، ال ط، بريوت، دار 

الكتب العلمّية، 7)4)ه�.ق/ 996)م، ج)، ص8.
))) انظر: اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، م.س، ج)، ص)7.

)4) انظر: اخلّياط، عيل بن أمحد: املعتمد يف أصول الفقه، ط)، القاهرة، دار النرص، ال ت، ج)، ص97).
األمريّية، 6)))ه�.ق، ج)،  املطبعة  اهلامم، ط)، مرص،  بن  والتحبري عىل حترير  التقرير  بن حممد:  احلاج، حممد  أمري  ابن   (5(

ص)8).
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احلاكمّية الترشيعّية: وهي القواعد القانونّية التي ّشعها اهلل -تعاىل- لتنظيم حياة  -
اإلنسان وفّعالّيات املجتمع يف ظّل عقيدة التوحيد اإلهلّية والقيم الدينّية الفاضلة.

ثابتة  الثانية  أّن  حني  يف  العيايّن،  بالدليل  ثابتة  األوىل  إذ  النوعني؛  بني  كثرٌي  ويربط 
بانسجام حركة اإلنسان مع حركة  إال  يستقيم  أمر اخللق ال  باألولوّية والرضورة؛ ألّن 
�ر عبادة  تيسِّ التي  البيئة  التكوينّي)))، وللحاكمّية غاية يف أن توجد  املخلوقات ونظامها 
اخللق للخالق؛ ألّن املقّدمة يف عبادته هي حمض معرفته وطاعة أوامره؛ لتحّقق مصالح 
الترشيعّية يف  البرشّية هبا؛ ولكون املصلحة واملفسدة من متعّلقات األحكام. فاحلاكمّية 
حيث  والواجبات،  احلقوق  لصياغة  دستورّي  حقوقّي  مفهوم  هي  اإلسالمّي  الرتاث 
بالعدل  فاحلكم  وأّما مع غريهم؛  املسَتخَلفون،  األنبياء  إذا حكم  العدل؛  مقابل  الطاعة 
أهّنم  الناس  يتيّقن  األنبياء  ومع  أوىل.  باب  من  الطاعة  ألغراض  مطلوب  واحلّق 
مسّددون، لكْن مع غريهم ال بّد من مناهج االجتهاد والعقل ومراعاة املصالح وممارسة 
التفّكر يف ملء فراغ الترشيع؛ ألّن التجربة اإليامنّية الرّبانّية تسعى إىل صنع إنسان مكّرم 
فاحلاكمّية يف هذا  العاّم،  برقّيه وتكامله  وينعم  يتمّتع بحقوقه وحّرّياته،  مكفول وآمن، 
املنظور وسيلة لتكامل اإلنسان وسعادته. فإذا مل حتّقق له ذلك؛ مل تكن من عند اهلل تعاىل. 
هبات  من  وليست  الرّش،  منابع  من  فهي  والفواجع؛  والويالت  الشقاء  له  جلبت  وإذا 

الرّب!

ثانياًا: احلاكمّية يف الفكر األصويّل املعارص:

اإلطار  من  خترجها  للحاكمّية  أصولّية  فكرّية  تنظريات  املعارص  واقعنا  يف  ظهرت   
الفقهّي إىل العقدّي، ومن اإلطار التنظريّي إىل العميّل، وترجع هذه التنظريات بجذورها 
تنظريمها  بصدد  عليه  قطب  سّيد  وإضافات  امل��ودودّي  األعىل  أيب  فكر  إىل  التأسيسّية 

للحاكمّية؛ ولذا سوف نتناول بالتحليل فكرة احلاكمّية عند كلٍّ منهام.

الفكر، 5)4)ه�.ق، ج)،  املّلة، ط)، بريوت، دار  ابن رشد، حممد بن أمحد: الكشف عن مناهج األدّلة يف عقائد  انظر:   (((
ص6).
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١. احلاكمّية عند أيب األعىل املودودّي:

األعىل  أيب  اهلندّي  الداعية  يد  عىل  األصويّل  الفكر  يف  احلاكمّية  مفهوم  تنظري  أعيد 
املودودّي، حيث استفاض يف شح املفهوم؛ منطلًقا من أّن اهلل -تعاىل- اخلالق واملدّبر 
الذي بيده مقاليد كّل يشء؛ له السيادة املطلقة عىل جمريات الكون؛ بام فيه اإلنسان، وهو 
يستحّق  الذي  -وحده-  وهو  والتحريم،  اإلباحة  ترشيع  حّق  يمتلك  الذي  -وحده- 
العبادة والطاعة واأللوهّية، وليس لفرٍد وال ملؤّسسٍة -حّتى البرشّية كّلها- أن تّدعي أّي 
سيادة؛ إذ امللك هلل وحده، وقوانني اإلسالم هي التجسيد الرشعّي ألوامره؛ وهذه هي 
احلاكمّية التي ال يسع أحًدا من الناس أن ال يمتثل هلا؛ ألهّنا ترتكز عىل عدد من اآليات 
بمقتضاها؛ ألّن  االلتزام  اإلنسان  التي جيب عىل  التاّمة  العبودّية  بل عىل فكرة  القرآنّية؛ 
حياة البرش تعود بجملتها إىل اهلل، فال يقضون بشأن من شؤوهنا، وال يف أّي جانب من 
جوانبها من عند أنفسهم؛ بل يرجعون فيها إىل حكم اهلل ليّتبعوه، وما عداه، فهو عبودية 

لغري اهلل أو حاكمّية العباد للعباد))).

الدواعي للحاكمّية خضوع  أبرز  إّن من  ويطّور املودودّي رؤيته للحاكمّية، فيقول: 
الكون هلل وحده الذي بعث الرسل ليقيم يف العامل العدالة االجتامعّية عىل أساس ما أنزل 
لغري  اإلنسانّية  احلياة  يف  مساحة  ترتك  ال  أْن  من  اإلسالمّية  للدولة  بّد  فال  البّينات،  من 
بّد من  باحلياة اإلنسانّية بأرسها، وال  أْن تكون دولة شاملة حميطة  بّد من  الرشيعة، وال 
أن تطبع كّل فرع من فروع احلياة اإلنسانّية بطابع نظرّيتها اخللقّية وبرناجمها اإلصالحّي، 
وليس ألحٍد أن يقوم بوجهها ويستثني أمًرا من أمورها؛ ألّن احلكم احلقيقّي يف اإلسالم 

هو اهلل))).

ويقول املودودي: »خالصة القول أّن أصول األلوهّية يظهر جوهرها يف السلطة؛ سواء 
اعتقد هبا  الناس من حيث إّن حكمها عىل هذا العامل حكم مهيمن عىل قوانني الطبيعة، 
أم اعتقدوا هبا من حيث إّن اإلنسان يف حياته الدنيا مطيٌع ألمرها وتابٌع إلرشادها، وأّن 

))) انظر: املودودّي، املصطلحات األربعة، م.س، ص6).
))) انظر: املودودّي، أبو األعىل: نظرّية اإلسالم وهديه، ترمجة: جليل حسن، ط)، دمشق، دار الفكر، 969)م، ص77.
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آيات كثرية لالستدالل  يقّدم  الطاعة واإلذعان«))). وبعد أن  أمرها يف حّد ذاته واجب 
عىل دعواه، يقول إّن هذه اآليات مجيعها تتضّمن فكرة رئيسة واحدة؛ وهي أّن كالًّ من 
األلوهّية والسلطة تسلتزم كّل واحدة األخرى)))؛ »فالذي السلطة له ال يمكن أْن يكون 

إهلًا، وال ينبغي أن يّتخذ إهلًا«))).

مع  مرتادفة  الربوبّية  جيعل  القرآن  أّن  يتبنّي  اآليات  هذه  بقراءة  أّنه  املودودي  ويرى 
العبادة  وحقيقة  السلطة،  هي  -عنده-  الربوبّية  فحقيقة  )Sovereignty))4)؛  احلاكمّية 
هي الطاعة، والنبي هو املمّثل للسلطة العليا، كام إّن القانون الذي يضع قيود التحريم 
والتحليل هو قانون اهلل فقط، وأّما القوانني األخرى -كيفام كانت- فهي باطلة ومردودة. 
ويعتقد املودودي أّن احلكم والسلطة ال يقبل كّل منهام التجزئة والتقسيم، فالذي يعتقد 
أّن أمًرا -كائنًا ما كان- يمكن أن يأخذه من دون اهلل؛ فإّنه يأيت بأفعال الرشك؛ مثل الذي 
من  والسلطة  احلكم  املودودي قضّية  ينقل  ويسأله)5). وهبذا،  اهلل  يدعو غري  من  به  يأيت 
العقائد واألصول.  نطاق  إىل  السنّة-  املسلمني  أغلب  يعتقد  والفروع -كام  الفقه  نطاق 
وهبذا العرض مل ترتك نظرّية املودودّي أّي دور لإلنسان يف رسم مناهج احلياة -حّتى يف 

الفروع والتفاصيل- إذ إّن احلاكم هو اهلل وحده.

٢. احلاكمّية عند سّيد قطب:

إعجاب  فتمّلكه  قطب،  سّيد  املرصّي  اإلخوايّن  املفّكر  إىل  املودودّي  فكرة  ترّسبت 
بكتاب »املصطلحات األربعة«، ووافقه يف اآلراء واألفكار؛ حيث قّلل من شناعة عبادة 
األصنام يف اجلاهلّية األوىل، ورأى أّن الرشك املعارص أكثر جحوًدا؛ ألّن جاهلّية القرن 
خصائص  وأخّص  اهلل  سلطان  عىل  االعتداء  أساسها  تنظرياته-  يف  ورد  -كام  العرشين 

))) املودودّي، املصطلحات األربعة، م.س، ص8).
))) انظر: م.ن.

))) م.ن، ص9).
)4) انظر: م.ن، ص)6.
)5) انظر: م.ن، ص)).
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لبعضهم  عبيًدا  بعضهم  فتجعل  البرش،  إىل  تسندها  كوهنا  احلاكمّية؛  وهي  األلوهّية؛ 
اآلخر... وذلك يف صورة اّدعائهم احلّق يف وضع التصّورات والقيم والرشائع والقوانني 
بمعزل عن منهج اهلل))). وبذلك يّتفق سيد قطب متاًما مع املودودّي يف أّن قبول الترشيع 
من غري اهلل عبادة لغريه)))، ويرشح كلمة »ال إله إال اهلل«، فريى أّن معناها ال حاكمّية إال 

هلل، وال شعّية إال من اهلل، وال يفهم منها إال رّد احلاكمّية إىل هلل))).

وهنا تلزم اإلشارة إىل أّن املفرّسين من خمتلف مدارسهم، ومن عصور متعّددة، مل تّتفق 
كلمتهم عىل أّن اآلية التي ساقها املودودّي وسّيد قطب هي نّص يف ارتداد َمْن مل حيكم بام 
أنزل اهلل،كام إّن إثبات النفي ليس دلياًل عىل ضّده؛ أي إّن وصف َمْن مل حيكم بام أنزل اهلل 
بالكفر ال يعني إلزام الناس باحلكم بام أنزل، إال عىل مسلك مفهوم املخالفة؛ وهو مفهوم 
الرشط؛ وهو حّجة غري ُملزمة من الناحية الداللّية، ناهيك عن أْن يكون املراد بام أنزل 

ا للدين. اهلل فهاًم خاصًّ

عقيدة  إىل  امل��ودودّي  عند  ساكنة  عقيدة  من  احلاكمّية  فكرة  قطب  سّيد  نقل  وقد 
بجميع  البرش  حاكمّية  عىل  الثورة  تعني  وحده  اهلل  ربوبّية  بأّن  يرّصح  حيث  متحّركة؛ 
صورها وأشكاهلا والتمّرد الكامل عليها)4)، ثّم يوّسع نطاق حركّية عقيدة احلاكمّية باجّتاه 
ا كانت- هو خمالفة للدين، وإشاٌك  البرشّية -أيًّ القوانني  التحاكم إىل  أّن  الناس، فريى 
اهلل)6).  تعني حاكمّية  الربوبّية؛ وهي  توحيد  يعني  األلوهّية  توحيد  احلاكمّية)5)؛ ألّن  يف 

وبذلك فقد أظهر مصطلًحا جديًدا؛ هو توحيد احلاكمّية.

وقد تعّمق املفهوم يف تعبري سّيد قطب بترصحيه أّن هذه الفكرة ليست فكرة اجتهادّية 
للحوار؛ وإّنام هي ممّا ُعِلم من الدين بالرضورة؛ ومعناها أّن منكر فكرة سّيد قطب كافر 

))) انظر: سّيد قطب، معامل يف الطريق، م.س، ص9.
))) انظر: سّيد قطب، معامل يف الطريق، م.س، ص0).

))) انظر: م.ن، ص)).

)4) انظر: م.ن، ص80.

)5) انظر: م.ن، ص)8.
)6) انظر: م.ن، ص )8.
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مرتّد، وأّن من حتاكم إىل غري شع اهلل مرتّد؛ ف�»من حّكم يف أمٍر من أمور حياته غري اهلل 
ليس من املسلمني«))).

وُيعّد تفسري »يف ظالل القرآن« من التفاسري احلديثة، فقد كتبه سّيد قطب يف السجن، 
باحلكم  الصلة  ذات  اآليات  تفسريه هذا بخصوص  يتابْع  احلركّية. ومن  رؤيته  وضّمنه 
التي  اإلضافة  وعن  للحاكمّية،  رؤيته  عن  واضحة  صورة  ن  يكوِّ أن  يستطْع  واحلاكمّية 

أضافها عىل ما نّظر له مؤّسس عقيدة احلاكمّية الشيخ املودودّي.

عنها  ينبثق  التي  املركزّية  القاعدة  أّن  الكريّس)))  آلية  تفسريه  يف  قطب  سّيد  ويرى 
للعباد،  ع  املرشِّ هو  اهلل  فيكون  احلاكمّية،  تنبثق  وعنه  التوحيد؛  هي  اإلسالمّي  التصّور 
ا من شيعة اهلل، فال اعتبار لقيمة من قيم احلياة إذا مل يقبلها  ويكون الترشيع كّله مستمدًّ
ميزان اهلل، وال شعّية لوضع خيالف منهج اهلل))).كام رّصح أّن الذي حاّجه إبراهيم -عىل 
ما ورد يف القرآن الكريم- كان منكًرا حلاكمّية اهلل، فلاّم أمره اهلل أْن حياججه، وأْن يبّلغه 

كلمة اهلل؛ فقد ظهر أّن احلاكمّية هي رسالة األنبياء)4).

ويف تفسريه لآليات األوىل من سورة آل عمران، يرى أّن هلذا الدين حقيقة ممّيزة ال 
يوجد إال بوجودها؛ وهي »الطاعة لرشيعة اهلل«؛ وهي احلاكمّية يف حياة البرش؛ وهذه هي 
مثل حاكمّيته يف تدبري أمر الكون)5). ويرى أّن القرآن قد سّمى من مل حيكم بام أنزل اهلل 

ب�»الطاغوت«؛ ملا فيه من الطغيان باّدعاء إحدى خصائص األلوهّية؛ وهي احلاكمّية)6).

اليهود  وصم  إّنام  القرآن  أّن  يرى  النساء،  سورة  من   60 لآلية  تفسريه  معرض  ويف 
اهلل؛ وذلك ألهّنم منحوهم حّق  أرباًبا من دون  أحبارهم  يّتخذون  كانوا  بالرشك ألهّنم 

احلاكمّية)7).

))) سّيد قطب، معامل يف الطريق، م.س، ص)4.
))) سورة البقرة، اآلية 55).

))) انظر: سّيد قطب، يف ظالل القرآن، م.س، ج)، ص76).
)4) انظر: م.ن.

)5) انظر: م.ن، ص59).
)6) انظر: م.ن، ج)، ص)5).

)7) انظر: سّيد قطب، يف ظالل القرآن، م.س، ج)، ص60).
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ويف تفسريه لآلية 70 من السورة نفسها يذهب إىل أّن احلاكمّية هلل وحده؛ يف ما جّل 
ويف ما دّق، ويف ما كرُب منها، ويف ما صُغر))).

ويف تفسريه ملطلع سورة املائدة، يرى سّيد قطب أّن اّدعاء احلاكمّية من ِقَبل البرش هو 
خروج رصيح عىل الدين))).

حيث  املائدة،  سورة  من   )47-44( لآليات  تفسريه  يف  كثرًيا  قطب  سّيد  ويتوّقف 
يتساءل عن قيمة دعوى اإليامن أو اإلسالم باللسان دون العمل؛ إذا كان العمل ينطق 

بالكفر))).

ويشاطر سّيد قطب املودودّي يف »أّن الزمان استدار كهيئته يوم جاء هذا الدين ب� )ال 
إله إال اهلل(؛ ألّن برشّية اليوم ارتّدت إىل عبادة العباد؛ وإْن ظّل فريق منها يرّدد قول )ال إله 
إال اهلل( عىل املآذن، دون أْن يدرك مدلوهلا؛ ألّنه مل يرفض شعّية العباد وحاكمّيتهم«)4). 

مع  أحد  بألوهّية  باالعتقاد  سواء  األلوهّية؛  خصائص  بإحدى  أشك  من  »فاملرشك 
اهلل، أو بتقديم الشعائر التعّبدّية ألحد مع اهلل، أو بقبول احلاكمّية والرشيعة مع أحد مع 
اهلل«)5). ويسّمي سّيد قطب مناقشة فكرة التوحيد ومستندها وتأويلها »مماحكة« هدفها 
يلج سّيد  ثّم  مواضعه،  للكلم عن  فيها حتريف  التأويل  أّن  ويرى  احلقيقة،  من  التهّرب 
قطب عامل الرصاع السيايّس؛ باعتبار أّن مقولة احلاكمّية مقولة سياسّية، فيقول: »مّلا يئس 
اليهود من تدمري املسلمني من خالل الشيوعّية أو التبشري، عمدوا إىل إقامة نظم سياسّية 
}تتزّيى{ بزّي اإلسالم، وال تنكر الدين مجلة؛ لكنّها حتكم بغري ما أنزل اهلل، وتقيص شيعة 

اهلل، والناس يتومّهون أهّنم يعيشون يف جمتمع مسلم«)6).

))) انظر: م.ن، ص)6).
))) انظر: م.ن.

))) انظر: م.ن، ص76).
)4) م.ن، ص494.

)5) م.ن، ج)، ص78.
)6) سّيد قطب، يف ظالل القرآن، م.س، ج2، ص465.
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ويف صدد املقارنة بني اجلاهلّية األوىل واجلاهلّية املعارصة يقول: »لقد كان العرب يف 
العلمّية احلديثة؛ ألهّنم كانوا -فقط- ال  أرقى من جمتمعات اجلاهلّية  جاهلّيتهم األوىل 
يرون اهلل مرّشًعا؛ بينام اجلاهلّية احلديثة تنكر عليه حاكمّيته ويزاولوهنا هم بأنفسهم؛ فهم 

أكثر شًكا؛ ولذلك ساّمهم القرآن بثالث تسميات: الكفر، والفسق، والظلم«))).

احلاكمّية؛  قضّية  هي  الترشيع  »قضّية  بقوله:  احلاكمّية  عقيدة  قطب  سّيد  ويلّخص 
وقضّية احلاكمّية هي قضّية اإليامن«))). ويرى أّن حدود العقيدة واإليامن الذي جوهره 

احلاكمّية يّتسع حّتى يتناول مجيع جوانب احلياة؛ فقضّية احلاكمّية قضّية العقيدة))).

واملتتّبع لتفسري »يف ظالل القرآن« يالحظ فيه:

نة مسبًقا يف ذهن املؤلِّف؛ يتلّمس  - أّنه حماولة للبحث عن أسانيد قرآنّية لفكرة مكوَّ
هلا نصوًصا مرجعّيًة؛ باختزال داللتها عىل املراد اإليديولوجّي من دون أن يراعي 
االحتامالت األخرى التي حيتملها النّص، ومن دون أن يذكرها بوصفها ممّا يمكن 
أن ينتجه النّص ذاته من معاٍن. وهذا ليس تفسرًيا للنّص؛ إّنام استجداء الربهنة من 

النصوص املرجعّية عىل فكرة سياسّية اخّتذت مظهًرا دينيًّا.

التقطها  - وإّنام  احلاكمّية؛  نظرّية  يكتشف  مل  القرآن«  ظالل  »يف  تفسري   كتاب  أّن 
من املودودّي، وحاول االستدالل عليها؛ ألهّنا كانت عند املودودّي أفكاًرا غري 
ا لسّيد قطب من النّص؛  مربهن عليها مرجعيًّا، فال يمكن اعتبارها اكتشاًفا فكريًّ

وإّنام هي بحث عن طريق التأويل عن أسانيد لفكرة سياسّية برشّية.

أّن الذي أضافه سّيد قطب إىل أفكار املودودّي -عالوة عىل اإلسناد بواسطة تأويل  -
النصوص املرجعّية القرآنّية وتوجيه داللتها- هو دعم الفكرة بالسلوك احلركّي؛ 
فقد أوجد الباعث النفيّس والعقدّي ملحاوالت حتقيق الفكرة عىل أرض الواقع؛ 

))) م. ن ج2، ص483.
))) م.ن، ج3، ص143.

))) انظر: م.ن، ج4، ص416.
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برسم إسرتاتيجّية ملستقبل عمل اجلامعات األصولّية عىل وفق ما حيّقق احلاكمّية.

توظيف هذا التفسري لسرية األنبياء التي وردت يف القرآن الكريم عىل أهّنا نامذج  -
اهلل  حّق  عىل  املتسّلطون  هم  وخصومهم  دعاتا،  فهم  احلاكمّية؛  لفكرة  عملّية 
بالترشيع. ويالحظ عليه أّنه حشد املفاهيم الرتاثّية يف سياقها التارخيّي حمّملة بقّوتا 

الدينّية، وأسقطها عىل القضايا املعارصة للمجتمع مع إحاطتها بالقداسة.

مل يَر سّيد قطب مقّومات اإليامن يف أّنه اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان؛ وإّنام جعل  -
ا رّبام يتخّلله  املدار عىل قبول االحتكام إىل الرشيعة. وهذا قد يكون تطبيًقا قرسيًّ
هذا  أّن  إىل  إضافة  هلا؛  خمالفة  وبباطنه  للرشيعة  موافقة  بظاهره  هو  الذي  النفاق 
قبول  وهو  منه؛  جزٍء  يف  لإليامن  املضمويّن  االختزال  من  كبري  قدٌر  فيه  املسلك 

االحتكام إىل الرشيعة.

الثابت ذو  - النّص  أهّنا  املراد من مصطلح »الرشيعة« يف  تراِع نظرّية سّيد قطب  مل 
املعنى املحّدد الظاهر ظهوًرا مانًعا من مزامحة ظهوٍر آخر، وكذلك مل تراِع القدر 
أو  العفو«،  »منطقة  العلامء  ساّمه  الذي  الفراغ  وملء  االجتهاد،  من  ال��رضورّي 
»منطقة الفراغ الترشيعّي«. فالنظرّية ساكتة عن هذا، وتوحي عبارتا يف مواضع 
أّنه  من  الرغم  عىل  التقنني؛  من  النوع  هذا  اعتبار  إىل  يميل  ال  صاحبها  أّن  كثرية 

يتوافق مع الضوابط العاّمة والقواعد الكّلّية للرشيعة.

التوحيد  - فهم  بعدم  برّمته  املعارص  املجتمع  تّتهم  رؤية  القرآن  ظالل  تفسري  يف 
واإلسالم، وترى يف الذهنّية األصولّية متجيد األنموذج األّول من متلّقي الرشيعة 

األوائل؛ ويف ذلك ما فيه من إهدار للحارض واملستقبل.

يف تفسري سّيد قطب ترصيح بأّن كّل اآلراء األخرى يف احلاكمّية التي ختتلف معه  -
هي باطلة، وأهّنا حتريف لكالم اهلل؛ ما يدّل عىل انطالقه من »حالة امتالك احلقيقة 

الرّبانّية«.
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أشارت بعض املصادر))) إىل أّن كتاب سّيد قطب »معامل يف الطريق« قد اكتمل يف  -
مسّودته األوىل عام )96)م؛ وكان خالصة مرّكزة من تفسريه يف ظالل القرآن، 
حيث استفاد من خربته يف التفسري، وبرع يف كتاب املعامل إلثبات احلاكمّية؛ بالعودة 
املباشة إىل النصوص، وبناء التحليل عىل أسس نقلّية ختتزل الواقع املعارص بكّل 
تداخالته وتعقيداته يف النصوص، بل كان املنهج يقرأ الواقع من خالل النّص؛ بام 

ينتقد به مستند احلاكمّية.

وسّيد  امل��ودودي  توصيف  خالل  من  احلاكمّية  لفكرة  التحلييّل  العرض  هذا  وبعد 
قطب، يمكن مالحظة أهّنا: 

منعت البرش من أّي إسهام يف صناعة قوانني احلياة؛ ولو يف الفروع والتفاصيل ويف  -
ما سكت عنه النّص.

البرش كاّفة؛ فأغلقت باب اإلفادة من  - الناس من أن يتحاكموا إىل قوانني  منعت 
ثقافات األمم.

اعتربت املرّشع اإلنسايّن والذي يقبل الترشيع من الناس مرِشَكنْي. -

قّسمت الناس -بناًء عىل ذلك- إىل أتباع منهج اهلل، وأتباع منهج البرش. -

دعت إىل الثورة عىل أتباع منهج البرش الذين وسمتهم باجلاهلّية اجلديدة، واعتربته  -
حرًبا مقّدسة هدفها إنقاذ اإلنسانّية من العبودّية.

الفقهاء  - بالتطبيق والتنفيذ، وأّن  أّن دور األنبياء والرسل هو دور املكلَّف  قّررت 
مفرّسون للنّص فقط.

ألغت النظرّية كّل شكل من أشكال العالقة اإلجيابّية مع اآلخر الدينّي، وافتقدت  -
إىل أّي فسحة للحوار والتسامح بني االجتهادات املتعّددة داخل الفكر اإلسالمّي 

الياسمني،  دار  تونس،  التأويل )مقاربة منهجّية(،  املعارص يف خطابات  قراءة يف اإلسالم  املختار:  ابن عبد الوي،  انظر:   (((
006)م، ص6)).
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نفسه.

ُنِقلت من  - التي  الفلسفّية  الفكرّية  القاعدة  الشكل  احلاكمّية هبذا  نظرّية  أصبحت 
نطاق الفقه واالجتهاد -بام يّتسم به من مرشوعّية االختالف- إىل نطاق العقائد 

واألصول األساسّية التي ال جمال فيها للتعّدد واالختالف وتباين اآلراء.

ثالثاًا: مناقشة األدّلة القرآنّية املسوقة لاستدالل عىل عقيدة احلاكمّية:

ساق منّظرو احلاكمّية السياسّية يف الفكر األصويّل املعارص جمموعًة من األدّلة القرآنّية 
لالستدالل عىل صياغتهم اإليديولوجّية للحاكمّية، وسنعرض أمّهها ونبنّي وجه الداللة 

فيها ونناقشها.

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  {ڇ  تعاىل:  قوله   .(
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ * ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    * وئ  ەئ وئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ * ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ}))).

تقريب الداللة: إّن تفسري اآلية، طبًقا لسبب نزوهلا وحرصها يف كوهنا خطاًبا لليهود، 
مجاهري  قول  وهو  النزول،  سبب  بخصوص  ال  اللفظ،  بعموم  العربة  ألّن  صائًبا؛  ليس 
َلْت يف اليهود أو يف واقعة بعينها،  أهل العلم. ومقتىض ذلك: أّن اآلية، وإْن كانت قد ُنزِّ
فإّن حكمها يعّم الناس مجيًعا يف مجيع العصور وعىل اختالف الوقائع وتنّوع األحداث. 

))) سورة املائدة، اآليات 47-44.
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رت اآليات الثالث  وعليه، فال وجه حلرص اآلية يف اليهود. ومن جهة الداللة، فقد ُصدِّ
وداللة  اآلية،  حكم  حتت  عاقل  كّل  دخول  أي  العموم؛  ألفاظ  من  وهي  »َمْن«،  بلفظ 

العموم استغراقّية شمولّية لكّل من يدخل يف حكمها))).
نقد الداللة:

أ. داللة اآليات بحسب السياق وأسباب النزول:

سبب نزول اآلية األوىل -كام ورد يف كتب التفسري ومصنّفات أهل السنّة- أهّنا نزلت 
يف اليهود عندما زنى رجل منهم، وكان حكمه يف التوراة الرجم، فسألوا الرسول يف 
شأنه، فلاّم سأهلم عن حكمه يف التوراة كتموه وجحدوه واّدعوا حكاًم عىل اهلل غري ما جاء 

يف التوراة)))، وعندئذ وسمهم بالكفر؛ ألهنّم كتموا احلكم اإلهلّي وجحدوه وغرّيوه.

ويشري النّص القرآيّن إىل أّن اليهود كتموا حقيقة حكم التوراة يف اجلناية تلك؛ فقال: 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ]ۀ  ق��ال:  وعندئذ  ک[،  ڑ  ڑ  ژ  ]ژ 
الذين  بالكفر هم أولئك  القرآن  الذين وسمهم  أّن  النّص  ھ[، حيث يظهر من 
أّن  يزعمون  أهّنم  من  الرغم  عىل  آخر،  حكاًم  ورجوا  عمًدا،  وأخفوه  اهلل  حكم  َعِلموا 
توراتم فيها هدى ونور وشيعة، وقد حكم هبا النبّيون، فالكفر الذي يف اآلية عىل فرض 
أّننا اعتربناه »خروًجا من الدين« ال يتحّقق عىل وفق منطق اآلية، إال مع اجلحد والعناد 
والضميمة التي تنتقل من حكم اهلل عامدة مستحّلة إىل حكم آخر؛ بغية ختفيف احلكم. 

وقد جاء الوصف يف ما بعد هذا املقطع بالظاملني والفاسقني حليثّياٍت أخرى.

الثانية مبدأ القصاص -إال إذا تصّدق املجنّي عليه- فهو كّفارة له. ثّم  وتؤّكد اآلية 
عقاب  دون  اجلاين  ُيرَتك  أن  والظلم  ظامل؛  بالقصاص  حيكم  مل  من  أّن  عىل  اآلية  تنّص 
مستحّق، والظامل أعّم من الكافر، ثّم يطالب النّص أهل اإلنجيل أن حيكموا بام أنزل اهلل 
فيه، وُيوِرد أّن من مل حيكم بام فيه فأولئك هم الفاسقون؛ أي »العصاة«. ويظهر هنا أّن 

))) انظر: األندليّس، حممد بن يوسف: تفسري البحر املحيط، ط)، بريوت، دار الكتب العلمّية، )00)م، ج7، ص86.
))) انظر: الواحدي، عيل بن أمحد: أسباب نزول آيات القرآن، ط)، مرص، مطبعة البايب احللبي، 968)م، ج)، ص70.
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اجلملة الرشطّية يف اآلية كانت واحدة: ]ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ[، وأّن جواهبا تعّدد 
يف سياق ثالث آيات متتابعات، ومن تعّدد األوصاف يتبنّي:

أّن اجلاحد املستحّل الذي يبحث عن حكم من قانون آخر بغية احلصول عىل حكم  -
غري حكم اهلل، هو »كافر«، وإن اختلفوا يف كفره؛ فقال أكثر املفرّسين إّنه ليس كفر 

اعتقاد؛ وإّنام كفر عصيان.

أّن من مل يعاقب اجلناة بالقصاص هو ظامل. -

أّن أهل اإلنجيل إذا تركوا االهتداء به فهم فاسقون عصاة. -

فالتحليل السياقّي للنّص ال يساعد أبًدا دعاة احلاكمّية الذين حيتّجون هبذه اآلية عىل 
كفر من حكم برشع غري شع اهلل بال جحٍد وال استحالل وال معاندة مع اهلل، وال يساعد 
عىل تكفري الناس الذين وجدوا نظاًما قانونيًّا تلزمهم به الدولة، فساروا وفقه؛ فكّل ذلك 

حكم بالالزم، وهو الزم مّدعى للنّص غري الزم.

يف  - تفاوت  من  بينها  ما  عىل  فاسقون/ ظاملون(،  )كافرون/  األوصاف  تعّدد  إّن 
ذاتا، وتعّددها عىل مجلة  الرشطّية  يتبع سياق اجلملة  املراد  أّن  دليٌل عىل  املعاين، 
لفظ  جيعل  العصيان-  جنس  من  -وكالمها  الظلم  إىل  الفسق  من  واحدة  شط 

الكفر من اجلنس ذاته؛ أي كفر النعمة، وليس كفر اجلحود.

فمن السياق ومن أسباب النزول يظهر أّن النّص القرآيّن امُلستدّل به ظنّي الداللة عىل 
إّن  للتكفري. ثم  الداللة مستنًدا  مّدعاهم؛ ألّنه حيتمل وجوًها متعّددة؛ وال يصلح ظنّي 
الكافر ُكْفَر االعتقاد هو العامد املصّمم عىل ترك حكم اهلل؛ ولذا أريد من الكفر الوارد يف 
اآلية 45 الكفر األصغر؛ وهو كفر الذنوب واملعايص، وليس كفر االعتقاد؛ ألّن احلكم 
بام أنزل اهلل من أعامل اجلوارح، وترك العمل ال يكفي حّجًة عىل كفر صاحبه؛ وإْن كان 
كّل  مرتبط  الفاسقون(  الظاملون/  )الكافرون/  الوعيد  تعّدد  إّن  كام  إيامنه.  من  ينتقص 

واحد منه بسابقه من النّص؛ بحيث ُيشعر بالتجانس.
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وقد تساءل الدارسون عن جزاء من ال حيكم بام أنزل اهلل يف اآلية: هل هو جزاء للفرد، 
أم هو خطاب للجامعة، أم هو حكٌم خاصٌّ بالدولة؟

بالدولة  أنزل اهلل -تعاىل-؛ فهو خاّص  بام  العمل  يقدر عىل  َمْن  إّنه خيّص  قلنا:  فإذا 
احلكم واستغالله  تعميم  وبالتايل،  اجلامعات؛  األفراد، وال  يشمل  فيها؛ فال  واحلاكمني 
حّجًة ومستنًدا لتكفري الناس فيه تعدية ال دليل عليها؛ ألّن عاّمة الناس ال يتحّدد صالحها 

بحسب حّكامهم!

ب. داللة اآليات عند الصحابة والتابعني:

اختلف الصحابة يف داللة اآلية اختالًفا واضًحا نقله املفرّسون؛ فعن ابن عباس أّنه 
يراها يف من جيحد حكم اهلل، فال جيوز تعميمها عىل من ال جيحد. وعن ابن مسعود أّنه 
يرى عموم اآلية يف الكّفار الذين غرّيوا حكم اهلل. وعن الرباء بن عازب أّنه يرى نزوهلا 
يف الكّفار خاّصة، فال دليل عىل جعلها يف املسلمني. ومعه الضّحاك وعكرمة وقتادة)))؛ 

من التابعني.

ج. داللة اآليات عند املفّسين:

ورد االختالف بني املفرّسين يف املراد من الكفر الوارد يف هذه اآليات؛ فقال الرازي 
الزاين،  حّد  بتغيري  احلكم  حتريف  عىل  إلقدامهم  اليهود  تديد  النّص  من  املقصود  إّن 
وإنكار حكم اهلل، وألجله؛ فهم ال يستحّقون وصف اإليامن))). وقد وّضح أّن املراد من 
]ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ[ هم اليهود، وعّقب  قوله -تعاىل-: 
بأّن اخلوارج احتّجوا هبذه اآلية؛ فقالوا إّن كّل من عىص اهلل هو كافر، وخالفهم مجهور 

األئّمة؛ وهم أهل احلّق يف حماكمة الرازي لآلراء.

))) انظر: الطويس، حممد بن احلسن: التبيان يف تفسري القرآن، ط)، النجف األشف، املطبعة العلمّية، 965)م، ج)، ص))5؛ 
الراوندي، سعيد بن هبة اهلل: فقه القرآن، ط)، قم املقّدسة، مكتبة املرعيّش النجفّي، 405)ه�.ق، ج)، ص).

))) انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، م.س، ج5، ص67)؛ السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور، 
ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ))4)ه�.ق، ج)، ص79).
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ونقل الرازي عن عطاء أّن املراد بالكفر -هنا- ليس الكفر الذي خُيرج املرء من املّلة؛ 
وإّنام هو دون الكفر االعتقادّي، ومثله ورد عن طاووس؛ فهو ليس كالكفر باهلل واليوم 
اآلخر. ورّد الرازي هذا التأويل واصًفا إّياه بالضعف؛ ألّن الكفر إذا ُأطِلق انرصف إىل 
الكفر بالدين)))، كام نقل عن أيب األنبارّي أّن املعنى يمكن أن يكون أّن من مل حيكم بام 
أنزل اهلل؛ فقد فعل فعاًل يضاهي الكفر؛ وقال الرازي: وهذا ضعيف أيًضا؛ ألّنه عدول 

عن الظاهر بال موجب))).

ونقل عن عكرمة: أّن الوعيد يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. أّما من عرف بقلبه 
وبلسانه وأتى بام يضاّده؛ فهو حاكم بام أنزل اهلل، فال يدخل حتت مسّمى الكافرين. وقد 

عّقب الرازي عىل هذا بالقول: وهذا هو اجلواب الصحيح))).

وأّما الزخمرشّي، فقد قال إّن املراد باآليات الثالث املتقّدمة خاصٌّ بأهل الكتاب، فمن 
جحد حكم اهلل منهم فقد كفر، ومن مل حيكم به -وهو مقّر- فهو ظامل أو فاسق)4).

وعند الطويّس يف التبيان أهّنا عاّمة؛ يف من حكم بغري ما أنزل اهلل مستِحالًّ لذلك)5).

ويرى الطباطبائي يف امليزان أّن اآليات الثالث مّتصلة األجزاء يرتبط بعضها ببعضها 
حفظ  عىل  فيه  تعاهدوا  الذي  بامليثاق  يلتزموا  مل  ألهّنم  بالكافرين  وصفهم  وأّن  اآلخر، 
يف  املفرّسون  اختلف  »لقد  وقال:  قلياًل.  ثمنا  اهلل  بآيات  يشرتوا  ال  أن  وعىل  كتاهبم)6)، 
معنى كفر من مل حيكم بام أنزل اهلل عىل آراء... وهي مسألة فقهّية، احلّق فيها أهّنا املخالفة 
حلكم شعيٍّ أو ألّي أمٍر ثابٍت يف الدين يف صورة العلم بثبوته، مع الرّد له والقدرة عىل 

العلم به. أّما ما اليوجب علاًم، فال يوجب كفًرا والفسًقا؛ لكونه قصوًرا يعذر فيه«)7).

))) انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، م.س، ج6، ص68.
))) انظر: م.ن.
))) انظر: م.ن.

)4) انظر: الزخمرشي، جار اهلل حممود بن عمر: الكّشاف عن غوامض التنزيل، ط)، بريوت، دار الكتاب العريب، ص669.
)5) انظر: الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، م.س، ج)، ص))5؛ الرواندي، فقه القرآن، م.س، ج)، ص).

)6) انظر: الطباطبائّي، حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ط)، بريوت، مؤّسسة األعلمّي، 5)4)ه�.ق، ج5، ص00).
)7) م.ن.
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وفرّس الفيض الكاشاين وصف الكافرين بأّنه يعود عىل اجلاحد، وأّما وصف الفاسقني 
والظاملني؛ فيعود عىل من أقّر بقلبه وترك العمل به))).

نزلت  كّلها  املائدة  سورة  بأّن  مستدالًّ  الكتاب؛  أهل  إىل  رصفها  فقد  القرطبّي،  وأّما 
وإْن  يكّفر  ال  املسلم  ألّن  باألحكام؛  العمل  تارك  املسلم  عىل  محلها  يمكن  فال  فيهم، 
ارتكب كبرية... واختار القرطبّي أن يقّدر يف اآلية إضامًرا؛ بمعنى: ومن مل حيكم بام أنزل 

ا عىل اهلل أو جاحًدا؛ فأولئك هم الكافرون))). اهلل رادًّ

ووافقه ابن عاشور مؤّواًل النّص بأّن من مل حيكم بام أنزل اهلل؛ فإّن فعله شبيه بأفعال 
الكافرين))).

ونّص ابن عطية عىل أّن مجاعة عظيمة من أهل العلم قالت: إّن تكفري اآلية ألمراء هذه 
األّمة تكفري معصية؛ ال خُيرجهم من اإليامن. ولفظ اآلية خاّص عنده.

باليهود؛  خاّصة  اآلية  أّن  عىل  النزول  وسبب  بالسياق  عاشور  بن  الفاضل  واستدّل 
ألهّنم اشرتوا بآيات اهلل ثمنًا قلياًل، ف� »من« يف اآلية ليست للعموم؛ وإّنام للعهد. ويقول 
إّن مجهور املفرّسين من أهل السنّة يرون أّن اآلية جمملة؛ ألّن ترك احلكم بام أنزل اهلل يقع 
عىل أحوال كثرية، وال بّد من بيان اإلمجال يف أدّلة أخرى. وحّتى يوسم التارك حلكم اهلل 
ثبوت  بعد  أو طاعنًا يف حقيقته،  به،  ا  أو مستخفًّ له  أن يكون جاحًدا  بّد من  بالكفر؛ ال 
ثّم قال: وهذا هو قول ابن مسعود، وابن عباس، وجماهد، واحلسن  كونه من عند اهلل، 

البرصي)4). 

ُيعّد كافًرا؛ ما  الدين ال  أّن من ترك شيًئا من واجبات  اّتفق علامء املسلمني عىل  لقد 
ُنِقَل عن  دام غري مستحّل وال مستبيح. وال خالف يف هذا األمر عند املسلمني -إال ما 

اخلوارج- وهبذا قال كثرٌي من العلامء؛ منهم: الطربي، وابن القّيم وغريمها.

))) انظر: الكاشايّن، حمسن بن حممد بن مرتىض: تفسري الصايف، ط)، مشهد املرّشفة، مؤّسسة األعلمّي، )98)م، ج)، ص)4.
))) انظر: القرطبي، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، ط)، بريوت، دار الكتب العلمّية، 4)4)ه�.ق، ج)، ص75.

))) انظر: ابن عاشور، حممد الطاهر: التحرير والتنوير، ط)، تونس، الدار التونسّية، )98)م، ج)، ص94).
)4) انظر: م.ن، ج4، ص07).
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وقال ابن تيمّية: »ال نكّفر مسلاًم بذنب، وال نخرجه من اإلسالم بعمل«))). وإّنام يكّفر 
املستحّل أو اجلاحد، ال ألّنه ترك احلكم؛ وإّنام ألّنه استحّل ما حّرمه اهلل وجحد حّقه.

). قوله تعاىل: ]ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ[))).

تقريب الداللة: إّن مجلة احلرص )النفي واالستثناء( حترص احلكم مطلًقا باهلل -تعاىل-، 
وأمره بأْن ال تكون العبادة إال له بمعنى الطاعة؛ فدّلت اآلية عىل مرشوعّية احلاكمّية.

يف  الرّش  ولكّن  هلل،  إال  تكون  ال  »الربوبّية  اآلي��ة:  هذه  تفسري  يف  قطب  سّيد  يقول 
مل  واهلل  والسلطان،  احلكم  خاّصّية  لنفسها  تعطي  }التي{  األشكال  املتعّددة  اجلاهلّيات 
جيعل هلا سلطاًنا، ومل ينّزل هبا من سلطان. ومن اّدعى له هذا احلّق فقد نازع اهلل يف ألوهّيته، 
سواء أكان فرًدا، أو طبقًة، أو حزًبا، أو أّمًة، أو الناس مجيًعا. ومن نازع اهلل، فقد كفر كفًرا 
بواًحا، ويعترب كفره من املعلوم من الدين بالرضورة حّتى حيكم هذا النّص وحده، وليس 
شًطا أن يقول: »أنا اهلل«، إّنام بمجّرد أن ينّحي شيعة اهلل، ويستمّد القوانني من مصدر 
آخر، وبمجّرد أن يقول: »إّن غري اهلل مصدر السلطات«، ولو كان جمموع األّمة أو جمموع 

البرشّية؛ إّنام مصدر احلاكمّية هو اهلل«))).

نقد الداللة: لقد جاءت اآلية يف سياق ذّم عبادة األوثان واألصنام؛ أي إهّنا تنطوي 
عىل فعل جحد ألوهّية اهلل؛ خالًقا وُموجًدا، وليست يف جمال العمل وااللتزام بالتكاليف؛ 

وسياق اآلية كاٍف يف حتديد وجهتها ومقامها.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   } تعاىل:  ). قوله 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ})4).

تقريب الداللة: يرى سّيد قطب أّن اآلية نّص يف أْن ال يكون للمؤمنني دستور وال 

))) ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم: جمموع الفتاوى، ط)، عامن، دار اجليل، 997)م، ج)، ص)8).
))) سورة يوسف، اآلية 40.

))) سّيد قطب، يف ظالل القرآن، م.س، ج4، ص09).
)4) سورة األحزاب، اآلية 6).
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قانون؛ إال شيعة اهلل ورسوله)))، وأهنّا تقّرر قاعدة »أّن األمر هلل ولرسوله«))).

وموجب  االختيار  من  مانع  الرسول  أمر  أّن  عىل  اآلية  دّلت  لقد  الداللة:  نقد 
هلم  يكون  أن  أمًرا  ورسوله  اهلل  قىض  إذا  مؤمنة  وال  مؤمن  من  يصّح  ال  أي  لالمتثال؛ 

االختيار؛ بل الواجب أن جيعلوا رأهيم تبًعا لرأيه. وقوله -تعاىل-: ]ٿ ٿ ٿ ٿ 
بالضالل  الكفر، وترصيح  دون  مرتبة  باملعصية؛ وهي  فيه ترصيح  ٹ ٹ ٹ ٹ[ 

بمعنى التيه.

أمره، ومل جيعل  إذا عزم  أي  كلمة قىض؛  أّن  والتنوير عىل  التحرير  نّبه صاحب  وقد 
للمأمور خياًرا يف االمتثال))).

ويقول الرازّي: إّن قضاء اهلل -تعاىل- أمره التكوينّي)4).

وقد تتّبع األنصارّي املفردة يف جذرها اللغوّي والقرآيّن؛ فلم جيدها إال يف »احلكمة«، 
أو »الفصل بني املنازعات«، ومل يدّل مّرة عىل كونه مصطلًحا سياسيًّا)5)؛ فنفى املرجعّية 

القرآنّية للمفهوم.

خامتة: 

لقد مزج املودودّي بني املفهوم اإلهلّي للحكم واملفهوم السيايّس اإلنسايّن لألمر، كام 
نظرّية  منفصلة عن  احلاكمّية  نظرية  أّن  اإلطالقّي يف  بمفهومها  الفكرة  تبنّى سّيد قطب 
النظرّيتان رؤيًة خمتزلًة  ُتعد  إذ  أْن تكون األخرية مكّملة هلا؛  االستخالف، وكان األوىل 
ذات بعٍد واحٍد. وهي تقف -هنا- حائاًل أمام نظرّية الفراغ الترشيعّي التي تتوىّل إشغال 
احلاكمّية  فتكون  والالحمدودة؛  احلادثة  واملتغرّيات  واملحّدد،  الثابت  النّص  بني  الفراغ 

))) انظر: سّيد قطب، يف ظالل القرآن، م.س، ج4، ص48.
))) م.ن، ج6، ص)8.

))) انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج))، ص60).
)4) انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، م.س، ج6، ص07).

)5) انظر: األنصارّي، حممد جابر: التأّزم السيايّس عند العرب، ط)، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات، 999)م، ص)6).
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نظرّية للسلطة، وليس نظرّية للدولة))).

األص��ويّل-  املفهوم  -حسب  للحاكمّية  والَعَقدّي  الفكرّي  التنظري  عىل  وُيالحظ 
املالحظات النقدّية اآلتية:

وسياسة  - العاّمة  الواليات  مسائل  من  لكونه  فقهّي؛  مفهوم  احلاكمّية  مفهوم  إّن 
املفهوم  بخالف  املتغرّي؛  مساحات  فيها  تكثر  التي  الفروع  من  والفقه  احلكم، 
الَعَقدّي الذي تكثر فيه مساحات الثابت. وعىل الرغم من هذا التسامل التقليدّي يف 
الفكر االسالمّي؛ فإّن الذهنّية األصولّية نقلته من نطاق الفروع إىل  نطاق األصول 
االعتقادّية واألفكار املركزّية املؤّسسة؛ أي من الفقه السيايّس إىل مصاّف التوحيد 
واالعتقاد؛ حّتى قّدمه  بعضهم عىل توحيد الربوبّية واأللوهّية واألسامء والصفات، 
وساّمه »توحيد احلاكمّية«، وقّرر أّن اإلخالل به نقض ألصول التوحيد؛ وبذلك 
بحيث  وتطويرها؛  جزئّيات  يف  واملفاهيم  العقائد  واختزال  الرتكيز  سمة  تالحظ 
تعرّب عن متطّلبات اإليديولوجيا الوظيفّية املصلحّية املرجتاة من املعرفة، فلقد متّت 
عملّية زحزحة املفهوم من مدلوالته الرشعّية واملعرفّية، وإقحامه يف ميادين أكرب، 
وإعطاؤه أبعاًدا داللّية أكثر، حيث وضعه املودودّي مصوًغا برؤية مصلحّية ضمن 
احلّيز السيايّس املعتضد باالعتقاد. أّما سّيد قطب فقد نقله متاًما إىل احلّيز االعتقادّي 

التغيريّي، وأعطاه زمًخا حركيًّا. 

السنّة  أهل  مجهور  ألّن  بالنقض؛  أصله  عىل  يعود  العقائد  حّيز  إىل  املوضوع  نقل  إّن 
يرون أّن اإليامن يزيد وينقص، وال يكون اخلروج منه إال باجلحود، فرتك العمل بالرشيعة 
قد  للحاكمّية  األصولّية  الصياغة  أّن  يالحظ  وهبذا  يكّفر.  وال  اإليامن  درجة  من  يقّلل 
خرجت عىل مبدأ مهّم من مبادئ اإليامن التقليدّية لدى مجهور أهل العلم، وأهّنا وضعت 
األصولّيات  قامت  الذين  األسالف  لدى  احلال  عليه  كان  ملا  متاًما  مضاّدة  جديدة  رؤية 

اإلسالمّية عىل احرتام ما استقّروا عليه من مبادئ؛ وأمّهها عقائد السلف.

))) انظر: عامرة، حممد: أبو األعىل املودودّي والصحوة اإلسالمّية، القاهرة، دار الرشوق، 990)م، ص98).
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املسلمني  - بني  صدامّي  سياق  يف  النشأة  مأزومة  احلاكمّية  فكرة  أّن  باحثون  يرى 
اهلنود والسيطرة البوذّية يف اهلند، وبني اإلخوان وحكومة عبد النارص يف مرص، 
احتالل  سّببه  ما  ملواجهة  العثامنّية؛  اخلالفة  سقوط  بعد  تظهر  أن  يفرتض  وكان 

الغرب للعامل اإلسالمّي من تغيريات يف أنظمة احلكم والدساتري))).

إّن مفهوم احلاكمّية يف تفاصيله يقع يف منطقة ضبابّية؛ ألّن غايته تطبيق الرشيعة؛  -
واملحكمة.  القاطعة  الثابتة  النصوص  منهام:  األّول  إطالقني؛  للرشيعة  أّن  علاًم 

والثاين منهام: النصوص كاّفة، واجتهادات الفقهاء وآراؤهم. 

البرشّي واإلهلّي؛ حيث ظهرت طروحات أخرى؛ مثل:  فيه  يتداخل  املوضوع  هذا 
حاكمّية الكتاب، أو حاكمّية البرش يف ظّل الرشيعة، وال يزال األمر يف نطاق إيديولوجيا 

مصالح اجلامعات األصولّية.

شّخص بعض الدارسني سمة االنتقائّية الذرائعّية يف الذهنّية األصولّية عند عرض  -
األصولّيني للحاكمّية والتحّيز يف التعامل مع النصوص ومع النقول الواردة عن 
العلامء التارخيّيني، فكانت أبحاثهم فروًعا ملحقة عىل غري أصل، أو توظيًفا آلراء 

تراثّية مل تكن تعنى بنظام احلكم))).

القانون  - مفهوم  لنقض  فكرّية  حماولة  أهّنا  احلاكمّية  لنظرّية  اخلطرية  اآلثار  من  إّن 
ممارسة  إىل  فكرّية  رؤية  من  حتّولت  كام  املعارص،  شكلها  يف  الدولّية  والعالقات 
أهّنا تعّدت يف ذلك إىل  م احلكومات، وتدين أنظمة احلكم، واألخطر  عملّية جترِّ

جتريم املجتمعات واملؤّسسات وأفراد الناس.

العصور  - يف  أوروبا  يف  سادت  التي  بالثيوقراطّية  ذهنيًّا  احلاكمّية  مفهوم  يرتبط 
سلطة  أهّنا  هلا  اجلوهرّي  املدلول  ألّن  فيها؛  حصلت  التي  والفواجع  الوسطى، 

للدراسات،  املسبار  مركز  ديب،  السيايّس(،  اإلسالم  مجاعات  ممارسة  يف  )قراءة  احلاكمّية  فتنة  يوسف:  الدايني،  انظر:   (((
007)م، ص0)).

))) انظر: م.ن.
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حتكم باسم اهلل، وتصبح ترّصفاتا السياسّية كأهّنا أحكام اهلل، ومن يعارضها ُيعّد 
اهلل؛  الرشيعة، وبني حكم  مفهوم حتكيم  بني  الفارق  وبذلك خيتفي  معارًضا هلل. 
»حاكّمية  عنوان  حتت  الفكرة  طرح  إىل  العلواين  جابر  طه  باملفّكر  أّدى  ما  وهذا 
الكتاب«؛ أي االلتزام بام جاء بالقرآن نظاًما قانونيًّا. لكن يبقى التساؤل: هل آراء 

املفرّسين والفقهاء تأخذ صفة أحكام اهلل؟!

إّن هذه الرؤية جمملة تصادر فقه االجتهاد واملتغرّيات والفراغ الترشيعّي، وجتعله يف 
دائرة املحظور وجوًدا وشعّيًة؛ وهلذا نجد أّن أحد الباحثني قد اقرتح أن تسّمى »حاكمّية 

اإلنسان يف ظّل الرشيعة«؛ بمعنى مرجعّية الرشيعة.


