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Abstract:
There has been a tussle going on between Islam and
democracy for many decades in the Muslim world which
has benefited most certainly the anarchic factions like
kings, lords and army dictators. Though democracy is close
to Islam and thought to be the best of all types of
governments as majority is authority in it that may make or
mar the government. In a democratic setup, the individual
and personal rights and freedom are considered which is
why it is preferred more these days. Many as Muslim
thinkers are also in favor of it, but still there is a large
faction of clerical scholars who deem democracy as the
root of all evils since it empowers general public as an
authoritative and decisive force. However with the passage
of time, the Islamic counseling system has evolved and
come very close to the spirit of democracy. Therefore, may
contemporary scholars hold Islamic counseling and
democracy almost similar. This article aims to present a
preview of democracy and counseling in the light of what
the Ulema (Scholars) say about it.
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:املقدمة

لقد كثر احلديث والرواايت الفكرية واأليدلوجية يف فهم العالقة بني الدميقراطية
والشورى يف الفكر السياسي اإلسالمي منذ وقت طويل واليت قد سامهت بشكل مباشر يف
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ظهور أطروحات جديدة تنادي حبتمية األخذ من النموذج الغريب كمنهج حياة من
الدميقراطية وحقوق االنسان واحلكم الصاحل واالقتصاد احلر.
تعود جذور الفكر الدميقراطي إىل اليوانن من الناحية التارخيية حيث بدأت
التعامل مع هذه الفكرة يف مدينة أثينا اليواننية ومت ممارسة العمل مببادئ الدميقراطية يف هذه
املدينة واننقل الفكر الدميقراطي من اليوانن إىل روما حيث اختار الناس النظام الدميقراطي
كنظام حكمي بديل واعتقدوا أن نظام احلكم جيب أن يدار استنادا إىل رأي اجلمهور وأن
كل انسان لديه احلق يف اختيار من حيكمه .ومر الفكر الدميقراطي بعدة مراحل صعبة
خاصة بعد اهنيار دولة روما غري أنه استعاد قيمته بعد زوال حكم البااب يف أورواب حىت أثبت
التجارب املتكررة أهيمة الدميقراطية كنظام حكم مثايل يف أايم هذه.
وقد أتثر العلماء من جناحات الدميقراطية احلديثة مثل حسن البنا وسيد قطب
وحسن اهلضييب وحسني أمحد املدين والعالمة املودودي وجاويد أمحد الغامدي وغريهم
حيث حبثوا القواسم املشرتكة بني الشورى والدميقراطية ووجدوها أقرب إىل نظام احلكم
اإلسالمي وحاولوا االستفادة من إجنازاهتا حيث حاول هؤالء العلماء االستفادة من جتارب
الدميقراطية وجعلها متطابقة مع مبادئ الشورى االسالمي حىت أن بعض البلدان االسالمية
بدأت جترب الدميقراطية كنظام حكمي كما حدث ذلك يف مصر وتركيا واجلزائر وابكستان
وغريها من الدول الكثرية .ومع ذلك هناك غموض يلف هذا املوضوع حيث يرى بعض
العلماء التباين بني الشورى والدميقراطية حىت أصبحت هناك حركات اسالمية تعلن احلرب
على الدميقراطية مثل حزب التحرير وحركة طالبان وداعش وغري مها من احلركات
االسالمية.
ونظرا إىل هذا اخلالف بني الرؤى يف اجملتمع االسالمي جتاه الدميقراطية فإننا
حناول يف هذا املقال قراءة النظام الدميقراطي من خالل الكتاب والسنة مث نعرض أقوال
العلماء يف فهم موقف االسالم.
موقف القرآن يف نظام احلكم يف االسالم:

هم
حصر القرآن الكرمي نظام احلكم يف الشورى والدميقراطية حني قالَ :واَْمر ْ
ش ْوٰری بَينه ْم 1.فالشورى اسم من املشاورة وتشاور اجلمع أي استخرجوا ما عندهم من
رأي 2.وأما تعريفها االصطالحي فقد عرفه ابن عريب
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"أهنا االجتماع على األمر ليستشري كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده"3.
وقال ابن فارس:
" الشورى هي تقليب اآلراء املختلفة ووجهات النظر املطروحة يف
قضية من القضااي واختبارها من أصحاب العقول واإلفهام حىت يتوصل
إىل الصواب منها أو إىل أصوهبا وأحسنها ليعمل به حىت تتحقق
أحسن النتائج"4.
ومما يؤكد مبدأ الشورى قوله تعاىل :وشاورهم يف األمر 5.وجيب التوقف عند
توقيت نزول هذه اآلية حيث نزلت بعد غزوة أحد وقد بينت أحداث غزوة أحد أن رأي
النيب عليه السالم يف البقاء داخل املدينة كان أصوب من رأي الصحابة ابخلروج ومع هذا
نزل القرآن يف أعقاب ذلك أيمره ابلعفو عن أصحابه واالستغفار هلم ومشاورهتم يف األمر
6
مما يدل على أن الشورى قيمة ملزمة لكل حاكم.
واستدل ابن عطية هباتني اآليتني بوجوب املشورة على احلاكم فقال يف تفسريه:
والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام ومن ال يستشر أهل العلم والدين فعزله
7
واجب ،هذا ال خالف فيه.
أهل الشورى وأهل احلل والعقد:
يف احلقيقة ال يوجد نص قرآين واحد وال حديث وال أثر يبني وحيدد أولئك الذين
جيب أن يستشاروا والرواايت التارخيية تثبت أن أهل الشورى يف عهد الرسول الكرمي صلى
هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين كانوا السابقون األولون إىل اعتناق االسالم وأصحاب
النفوذ من األنضار واملعروفون خبدماهتم وبصريهتم وفراستهم واملعروفون عأعماهلم اجللية يف
الشؤون العسكرية والسياسية وأولئك الذين انلوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علمهم
8
يف القرآن والفهم والتفقه يف الدين.

رأي حسن البناء:

حتديد مفهوم الشورى يف ضوء أقوال العلماء :
9

ترى مجاعة اإلخوان املسملني إىل تعاليم الشريعة اإلسالمية على أهنا دين ودنيا.
وكانت فكرة اإلخوان بداية متأثرة ابلصوفية ألهنم يعملون على أساس طهارة النفس ونقاء
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القلب وسالمة الصدر واملواظبة على العمل وهم مجاعة سياسية فاعلة تطالب ابإلصالح
والتغيري يف أنظمة احلكم والسلطة ابلطرق السلمية.
ومن انحية الشورى فقد عده حسن البنا من حق األمة حيث يقول:
ومن حق األمة اإلسالمية أن تراقب احلاكم وأن تشري عليه مبا ترى فيه
اخلري وعليه أن يشاورها وأن حيرتم إرادهتا وأن ايخذ ابملصاحل من
10
آرائها.
فواجب األمة على احلاكم عند حسن البناء هو أن يشاورها وأن مشاورته هلا
أتخذ صفة اإللزام واألمر ومع ذلك فإن حسن البناء يعترب الشورى غري ملزمة يف حق
احلاكم يعين أنه ال يلزم عليه األخذ برأي األغلبية بل أيخذ ابملصاحل من آرائها.
وأما عن أركان احلكم اإلسالمي فقد قال عنها حسن البناء:
واحلكومة يف اإلسالم تقوم على قواعد معروفة مقررة ،هي
اهليكل األساسي لنظام احلكم االسالمي فهي تقوم على
11
مسؤولية احلاكم ووحدة األمة واحرتام إرادهتا.
وهو يرى أن نظام احلكم اإلسالمي حتقق عأكمل صورة يف عهد اخللفاء الراشدين
حيث كانت إرادة األمة ال تتحق اال ابلشورى ويربهن ذلك بقوله :فما كان أبوبكر ميضي
يف الناس أمرا إال بعد أن يستشريهم وخصوصا فيما ال نص فيه وكذلك كان عمر بن
اخلطاب فقد جعل اخلالفة من بعده شورى يف الستة الذين تويف رسول هللا وهو عنهم
12
راض.
موقف سيد قطب:
وعلى هذه الشاكلة نرى سيد قطب يعد الشورى أصال من أصول احلياة يف
اإلسالم وإهنا بذلك أوسع مدى من دائرة احلكم ألهنا قاعدة حياة األمة املسلمة ،فقد كان
الرسول يستشري املسلمني فيما مل يرد فيه وحي وأيخذ برأيهم فيما هم أعرف من شؤون
دنياهم وكذلك سار اخللفاء الراشدون يف استشارة املسلمني 13 .واعترب سيد قطب الشورى
ملزمة وأن اختيار احلاكم يتم من قبل الشعب فقال:
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إن قاعدة اإلسالم األصيلة يف احلكم هي أن اختيار املسلمني املطلق
هو املؤهل الوحيد للحكم وأن نظام الوراثة هو أبعد شيئ عن روح
14
اإلسالم ومبادئه.
موقف الغامدي:
ويرى املفكر االسالمي جاويد الغامدي أن القرآن الكرمي حث على الشورى فيما
يتعلق األمر ابألمور الدنياوية وهو من هذه الناحية يعترب السياسة من األمورالدنياوية وهي
موكولة إىل عامة املسلمني خيث يقول:

''اریم یک اامرت وشمرے ےک ذرےعی ےس دقعنم وہ ۔ اظنم وشمرے یہ
ےس ووجذ ںیم ا ےئ۔ وشمرہ ذےنی ںیم سب ےک وقحق برابر وہں ۔ وج
ھچک وشمرے ےس ےنب ،وہ وشمرے ےس وترا یھب س  ے۔ سج زیچ وک
ووجذ ںیم الےن ےک ےیل وشمرہ ایل س ےئ  ،ہر صخش یک راے اُس ےک ووجذ
اک زج ےنب۔ اامجع و اافتق ےس ہلصیف ہن وہ ے وت لصف برااعت ےک ےیل
اکثربت یک راے وبقل رک یل س ےئ۔''15

(الرتمجة) :ينبغي أن تقوم سلطة األمري واألنظمة ابلشورى واملشورة
حق يساوي فيه اجلميع وأن كل ما يقوم ابملشورة ميكن أن يلغى
ابملشورة وكلما يتم استشارة الناس جيب أن نعلم كل رأي هو جزء
لوجود صاحبه وإذا مل حتصل املوافقة على األمر فإن احلكم تقوم
ابألغبلية.
موقف املفيت حممد شفيع:
واعترب املفيت شفيع العثماين الشورى أصال من أصول السياسة اإلسالمية وقد عد
االستبداد والسلطة الفردية وانتقال السلطة ابلوراثة من األمور املتنافية مع اإلسالم كما تقبل
بروح الشورى يف األنظمة الدميقراطية احلديثة وقال يف معارف القرآن:

''اسالیم حکومب ایک وشرایئ حکومب ےہ سج ںیم اریم اک ااختنت وشمرہ
ےس وہیا ےہ ،اخدناین ورابت ےس ںیہن ،ا و وت اسالیم ک تامیت یک بر
ےس وپری ذاین ںیم اس اوصل اک ولاہ امیاس  اکچ ےہ۔ ...اسالم ےن حکومب
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ںیم ورابت اک ریغرطفی اوصل یالط رک ےک اریم تکلمم اک زعل و بصن
وہمجر ےک اایتخر ںیم ذے ذیا ،سج وک وہ اےنپ امندنئہ الہ لح و دقع ےک
ذرہعی اامعتسل رک ںیکس ،یاذساہ رپیتس یک ذدلل ںیم یسنھپ وہیئ ذاین اسالیم
ک تامیت یہ ےک ذرہعی اس اعذالہن اور رطفی اظنم ےس ا انش وہیئ ،اور یہی
روو ےہ ایس رطر حکومب یک ،سج وک ا و وہمجربت اک یام ذیا س یاےہ۔''16
(الرتمجة) :إن احلكومة االسالمية مبنية على الشورى يتم اختيار
احلاكم فيه على املشورة وليس ابلتوارث وقد ترسخ هذا املبدأ يف
عصران بفضل التعاليم اإلسالمية وأوكل االسالم نصب األمري وعزله
إىل عامة املسلمني ليقوموا بذلك مبساعدة أهل احلل والعقد وبذلك
فقد أبطل فكرة التوارث يف انتقال السلطة وأن العامل الغارق يف يد
السلطة اإلستبدادية قد تعرف ألول مرة هبذا النظام العادل الذي
هو مبين على الفطرة بفضل تعاليم االسالم وأن هذه هي روح
احلكم الذي يعرف اليوم ابلدميقراطية.
موقف بري كرم شاه األزهري:
واعترب الشيخ بري كرم شاه األزهري الشورى أصال من أصول السياسة اإلسالمية
وعده من مجلة املميزات اليت تركت آاثرا طيبة يف احلياة اإلنسانية وأما االستبداد الشخصي
فيعتربه الشيخ من األمورالباطلة اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان حيث يتولد منه اليأس
حيث يقول يف تفسري آية الشورى:
''اس ا بت ںیم اسالیم ایسسب اک ایک امہ رتنی اوصل اتبیا ایگ ےہ۔ جب ہر
رطف ولمتیک اور یصخش ا رمبت اک وبل یاال اھت۔ ...اسالم ےن اہجں
ردنیگ ےک ہر ہبعش ںیم اقیل دقر  ،ذوررس اور انقالیب ونتیع یک دبتایلیں
ںیک ،واہں ایسیس ردنیگ وک یھب ےئن اوصولں ےس ا انش رک ذیا۔ اں ںیم ایک
وشرایئ اظنم ےہ۔ ینعی ہر اکم سج اک قلعت وعام ےس ےہ ،اس یارے ںیم
اں ولوگں ےس رضور صالو وشمرہ ایک س ےئ۔17۔
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(الرتمجة) :لقد بني يف هذه اآلية الكرمية أصل من أصول السياسة
اإلسالمية ،كما أن االسالم جاء بتغيريات جذرية وقيمة يف كل
جماالت احلياة كذلك أوحى إىل البشرية أصوال جديدة يف حياهتم
السياسية يف وقت كان النظام السلطوي واالستبداد الفردي يسودان
العامل ومن مجلة ذلك نظام الشورى حيث أن كل ما هو متعلق
بعامة الناس جيب االستشارة هبم.
موقف أبو األعلى املودودي:
ويقول السيد أبو األعلى املودودي أن االستغناء عن الشورى يف احلياة السياسية
للمسلمني هي مبثابة حرب ضد الشرع اإلهلي وهو هبذا حيصر األمور السياسية يف الدولة
اإلسالمية يف الشورى كما صرح بذلك يف تفهيم القرآن:

''اشمورت اسالیم رطر ردنیگ اک ایک امہ وتسں ےہ ،اور وشمرے ےک ریغب
اامتجیع اکم حالیا ہن رصف س تیلہ اک رطہقی ےہ ،ہکلب اہلل ےک ررقر  ےی وہےئ
اضےطب یک رصحی حالف ورری ےہ۔  ...اہلل اعتیلٰ ہی ںیہن فرام راہ ےہ ہک :
''اُں ےک اعممالت ںیم اُں ےس وشمرہ ایل س یا ےہ'' ،ہکلب ہی فرام راہ ےہ ہک:
''اُں ےک اعممالت ا سپ ےک وشمرے ےس ےتلچ ںیہ ۔''اِس ارساذ یک لیمعت
ضحم وشمرہ ےل ےنیل ےس ںیہن وہ س یت ،ہکلب اِس ےک ےیل رضوری ےہ ہک
اشمورت ںیم اامجع یا اکثربت ےک ساھت وج یات ےط وہ ،اُیس ےک اطمقب
اعممالت ںیلچ۔
(الرتمجة) :إن الشورى أحد ركائز أسلوب احلياة اإلسالمي وأن
االستغناء عن الشورى يف األمور االجتماعية هي نوع من اجلاهلية
بل هي إعراض صريح عن القانون اإلهلي فا هل سبحانه وتعاىل مل
يقل:أنه يتم مشاورهتم يف أمورهم بل يقول :إن أمورهم وتعاملهم يتم
مبشورهتم ومن هذه الناحية فإن مشاورهتم ال تكفي بل جيب األخذ
برأي األغلبية ويكون ذلك انفذا يف األمور االجتماعية.
18
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استناجات:

نظرا إىل األقوال املذكورة أعاله يف حتديد مبدأ الشورى فقد توصلنا إىل النتائج

التالية:
أوال  :أن إقامة أنظمة احلكم يف ضوء آية الشورى تنحصر يف رأي اجلمهور ويستحق
كل فرد أو مجاعة مت اختيارهم من قبل الشعب أن يقوموا إبدارة مقاليد احلكم وال جيوز
ألي شخص أن يستوىل على احلكم حبجة القداسة الدينية أو احلسب والنسب والقوة.

اثنيا:

جيب إخضاع كافة األدوات التشريعية والتنفيذية أن ختضع إلرداة الشعب وأن

صياغة الدستور للدولة تعود إىل أصحاب اإلختصاص غري أن الشعب هو من يكون
حاكما إبختيار أو رفض ذلك الدستور.

اثلثا:

يبقى القرآن والسنة مصدرين أساسني يف التشريع والتقنني غري أنه جيب الرجوع

إىل مجهور املسلمني يف اختيار أحد اآلراء الفقهية يف قضية ما.

رابعا :جيب األخذ برأي اجلمهور يف تبين السياسية الداخلية واخلارجية للدولة وأن
اإلصالحات يف جماالت التعليم والصحة واألمور األخرى جيب أن جترى حسب ميالانت
الشعب وأن العالقات اخلارجية مع الدول جيب أن تبىن حسب ميوهلم.

خامسا :كل واحد من اجلمهور يستحق أن يديل برأيه يف إدارة احلكم سواء بطريق مباشر
أو بواسطة املندوب املنتخب يف الربملان.

سادسا :وإن اجتمع اجلمهور على رأي خمالف للشريعة فيبج على أهل العلم تنبيههم على
ذلك ابلطرق السلمية وابملوعظة احلسنة وليس ابلقوة واخلروج كما صرح بذلك احملقق
جاويد أمحد الغامدي بقوله:

''ا رمبت یسک اخدناں یک وہ یا یسک ےقبط ،رگوہ یا وقیم اذارے یک ،یسک
احل ںیم یھب وبقل ںیہن یک س یتکس ،اہیں یک ہک مظن اامتجیع ےس قلعتم
ذینی ااکحم یک ریبعت و رشتحی ےک ےیل ذینی علوم ےک امہرنی یک یھب ںیہن۔ وہ
ہی قح ًانیقیرےتھک ںیہ ہک اینپ رشتاحیت شیپ رکںی اور اینپ ا را اک ااہظر
رکںی ،رگم اُں ےک ومفق وک ولوگں ےک ےیل واجب االطاعب اقونں یک
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تیثیح اُیس وقت احلص وہ یگ ،جب وعام ےک بختنم امندنیوں یک اکثربت
اُےس وبقل رک ےل یگ.
(الرتمجة) :السلطة الفردية غري مقبولة أاي كان نوعها وشكلها سواء
كانت سلطة أسرة أو مجاعة أو مؤسسة قومية حىت سلطة أهل
العلم غري مقبولة وهم يستحقون أن يدلوا آبرائهم الفقهية والدينية يف
أوساط الناس غري أن تلك اآلراء إمنا تدخل حيز القانون برأي
اجلمهور وذلك عن طريق األشخاص املنتخبني يف الربملان.
وخالصة القول أن إدارة احلكم يف االسالم ال يكون إال بطريق الشورى وهي يف
أرقى صورها موجود بشكل الربملان وما عدا ذلك من السلطة الفردية واملؤسساتية وسلطة
اجلماعة وسلطة أهل الدين كلها غري مقبولة كما صرح بذلك العلماء يف تفسري آية
الشورى.
19
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