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 الدالالت التقاربية بني مفهومي الدميقراطية والشورى
 امللخص : 

، األول: يرى أن  تيارينيفجلدلية تنحصر إشكالية هذه او ، بصدد دالليت الدميقراطية والشورى النقاشات الفكريةأثريت 
لشورى ا  لثاين: فريى أناا التيار ق، أمالشورى ختتلف شكاًل ومضمواًن عن الدميقراطية سواًء من منظور املفهوم أو أسلوب التطبي

هيم الل حتليل املفاآلخر من خقصاء اأو املضمون نفسه، وكل من التيارين حياول جاهدًا إوالدميقراطية امسان خمتلفان للمسمى 
 ة.والواقعي النيةواألدلة املختلفة، فاألول يسري مببدأ األصالة ونفي احلداثة، والثاين ينتهج مسار العق

 رب اآلراء للمنطقوف على أقللوق لذا يستعرض هذا البحث اآلراء املتابينة لكل تيار مبنهجية حتليلية موضوعية نقدية
وم الرتاثي املاضوي ملتشبثني ابملفهانيًا رأي ة،واثوالعقل بعيدًا األهواء وامليول الذاتية، فيتطرق أواًل إىل مفهومي الشورى والدميقراطي

 ءة النص.اإعادة قر  نهجيةللشورى، واثلثاُ آراء التيار العقالين من منظور النهج النقدي للتيار األول عن طريق م

Convergent indications between the concepts of democracy and Shura 
    Abstract : 

  Intellectual debates were raised regarding the indications of democracy and Shura, and the 

problem of this dialectic is limited to two streams. The first: It considers that Shura is 

different in form and content from democracy, whether from the perspective of the concept or 

method of application. The two currents try hard to exclude the other by analyzing different 

concepts and evidence. The first follows the principle of originality and the negation of 

modernity, and the second pursues the path of rationality and realism. 

     Therefore, this research reviews the conflicting opinions of each current with an objective, 

critical analytical methodology to find the closest views of logic and reason beyond the 

passions and subjective inclinations, then it touches first on the concepts of Shura and 

democracy, secondly the opinion of those who cling to the past concept of Shura, and thirdly 

the views of the rational stream from the perspective of the critical approach of the first 

stream through Text re-read methodology. 
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 : ملقدمة ا

ى األخص جمال وعلرية، الفك يُعد موضوع جدلية الشورى والدميقراطية من املوضوعات اليت أثريت بصددها النقاشات
م يهدف إىل لى كل نظااجب عو الفكر اإلسالمي، من حيث أن الشورى من املبادئ األساسية يف الفكر اإلسالمي، وهو مبدأ 

خالفهما نون الطبيعي ، و والت القامن مقضحتقيق العدالة يف اجملتمع ، وأيضًا الدميقراطية هتدف إىل حتقيق العدالة، وكالمها من 
 ءه بني طياته كأي فكرة تسري ضد القانون الطبيعي.حيمل عوامل فنا

اطية سواًء من الدميقر   عنتنحصر إشكالية هذه اجلدلية يف تيارين، األول: يرى أن الشورى ختتلف شكاًل ومضموانً 
ه، ضمون نفسأو املمسان خمتلفان للمسمى الشورى والدميقراطية ا  منظور املفهوم أو أسلوب التطبيق، أما التيار الثاين: فريى أن

ي احلداثة، بدأ األصالة ونفمب فاألول يسري قصاء اآلخر من خالل حتليل املفاهيم واألدلة املختلفة،وكل من التيارين حياول جاهداً إ
 والثاين ينتهج مسار العقالنية والواقعية.

ق قرب اآلراء للمنطف على أو للوق لذا يستعرض هذا البحث اآلراء املتابينة لكل تيار مبنهجية حتليلية موضوعية نقدية
وم الرتاثي املاضوي ملتشبثني ابملفهانيًا رأي ة،واثوالعقل بعيدًا األهواء وامليول الذاتية، فيتطرق أواًل إىل مفهومي الشورى والدميقراطي

 نص.اءة الإعادة قر  نهجيةللشورى، واثلثاُ آراء التيار العقالين من منظور النهج النقدي للتيار األول عن طريق م

 أواًل: دالالت الدميقراطية والشورى واملعارضة

 الدميقراطية .أ

 وأيضةاً معظةم ق.م(، 322يف الفكةر اليةوانين خاصةة عنةد أرسةطو  ت " Democracy"ظهرت مالمح الدميقراطيةة 
 " ومعنةاه السةةلطة،Kratos" ومعنةةاه شةعب و"كراتةةو  Demosوهةي لفظةةة يواننيةة تتكةةون مةن لفظةةني مهةا "دميةو   تطبيقاهتةا،

م خلاصةية الةيت تقةو ان، وهةذه االشك أن احلقيقة اجلوهرية ملفهةوم الدميقراطيةة تةتلخص يف أن الشةعب هةو صةاحب السةيادة والسةلطو 
 كةةم األقليةةة( حيةةث ح سةةتقراطيد شةةخص واحةةد وعةةن احلكةةم األر عليهةةا الفكةةرة الدميقراطيةةة عي هةةا عةةن احلكةةم الفةةردي املرتكةة  يف يةة

 ]12[(1 فراد.السيادة مرك ة يف فئة قليله من األ

كرة فأيضاً يُعد أسا  و سياسية ، وهناك بعض اخلصائص األخرى للدميقراطية مثل أهنا ترمي إىل حتقيق احلرية واملساواة ال
دارة الشئون إمن األفراد يف  شرتاك ممكناالدميقراطية معنوايً أكثر منه مادايً من حيث أنه متعلق بكيفية ممارسة احلكم وحتقيق أكرب 

 ابلدولة مع مراعاة مبدأ املساواة بينهم.العامة 

ويراد ابحلرية السياسية أن خيتار الشعب حكامه بنفسةه ، وللةك ألن الدميقراطيةة ترتكة  علةى دعامةة أساسةية هةي احةرتام 
 وكفالة احلقوق واحلرايت الشخصية ، وحتقيق هذا يُعد من أهم أهداف الدميقراطية واليت قامت يف مواجهة الدكتاتورية .
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االجتمةةاع وتكةةوين و يةةة الةةرأي مةةن هةةذا ال يتحقةةق النظةةام الةةدميقراطي السةةليم إال إلا تقةةررت للشةةعب حريةةة االعتقةةاد وحر و  
ألمةر لقةة وإال أصةبح اية ليست مطاجلمعيات ، وحرية التعليم وحرية الشخصية ، وغريها من مظاهر احلرية بصفة عامة ، وهذه احلر 

 غري والنظام العام من خالل مفهوم األان واآلخر.فوضى ، ولكن هذه احلرية مقيدة حبقوق ال

انية ، وال  اآلدمية واإلنسيفمتساوون  وبناء على للك فإن الدميقراطية تقر ابملساواة يف احلقوق السياسية بني األفراد ألهنم
هليةة ية مهمةا اختلفةوا يف الكفةاءة واألمبعة  إعطةاء عيةع األفةراد حقوقةاً متسةاو  ]6[(2  ،يُةْقَصد ابملساواة هنا أن تكون مساواة مطلقة

جتماعية خمتلفةة ، ن به من م ااي ايما يتمتعو وتباينت صفاهتم وقدراهتم، وإمنا يراد ابملساواة أن حيمي القانون األفراد محاية متساوية ف
 تقررها الدميقراطية. وقد نشأ مبدأ االنتخاب العام كنتيجة لقاعدة املساواة اليت

الذي يكون فيه  ظام احلكمنوميكن القول أن هناك نوعان من احلكم الدميقراطي ، وللك على أسا  أن الدميقراطية هي 
 صةةور متعةةددة يفإمنةةا تظهةةر الشةعب مصةةدر السةةيادة وصةةاحبها ، ولكةةن طريقةة ممارسةةة الشةةعب لسةةيادته ال تتخةةذ شةكاًل واحةةداً ، و 

 .]5[(3 ب خيتار النظام الذي يالئمه وحيقق أهدافه تتمشى مع ظروف الدول وأحوال شعوهبا ، فكل شع

جةأ ملباشةرة ، وقةد يلاميقراطيةة وبناء على هذا فإن الشعب قد يتوىل إدارة شئونه بنفسه مباشرة، ويطلق على هةذا اسةم الد
لنيابيةة ، لدميقراطيةة اسةم اام يعةرف ابالشعب إىل انتخاب نواب عنةه  برملةان( ويةرتك مةم مقاليةد األمةور يصةرفوهنا ابمسةه ، وهةذا النظة
عةةه يف ملتصةةرف ، فيشةةرتك املطلقةةة يف وقةةد ميةة ش الشةةعب بةةني الطةةريقتني فينتخةةب برملةةاانً حيكةةم نيابةةة عنةةه ولكنةةه ال يةةرتك لةةه احلريةةة ا

ت كةن أن يةدرجا حتةالنوعان مي ممارسة بعض االختصاصات، وهذه الصورة بطلق عليها اصطالح الدميقراطية شبه املباشرة ، وهذان
: الدميقراطيةة ، والثةاينباشةرةملاالدميقراطيةة الدميقراطيةة غةري املباشةرة، وهبةذا تكةون أنةواع الدميقراطيةة منقسةمة إىل نةوعني ، األول :اسم 
 .]21[(4 باشرة سواء أكانت نيابية أم شبه مباشرةاملغري 

 الشورى .ب

ل ما هو كح وألغى  و صحيما ه سبقه، بل أبقى على كل وبعد ما ي يد عن تسعة قرون ظهر اإلسالم ومل ينف كل ما
ابه الع ي  يف وجبه هللا يف كتبدأ قد أذا املهسقيم، فعندما نتطرق إىل داللة مبدأ الشورى من الناحية األيديولوجية يف اإلسالم، جند 

 نب مبدأ الشورى، وأن تكو وهذا يدل على أن هللا سبحانه وتعاىل قد أوج – 29آل عمران  –قوله "وشاورهم يف األمر" 
ابه احلكيم رك وتعاىل يف كتابتويذكر هللا  السياسة الصحيحة قائمة على هذا املبدأ وأال يستبدما فرد مهما كانت نتيجة املشاورة ،
تفيد هذه اآلية أن و  – 38رى الشو  –"والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة ، وأمرهم شوري بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون" 

 شكالهتم.ول حلول ماهم حهي مشكالت النا  ، وأن األمور أمورهم فينبغي أن يشرتكوا يف التف املشكالت يف اجملتمع
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اجملتمع  عام على مطلق ومن انحية أخرى فإن اآلية ال تفيد وجوب مبدأ الشورى على احلكام فقط، بل هو مبدأ
ني ع مبدأ الشورى بُيالحظ وضو م ، دون غريه أبكمله، ألن اآلية ختاطب اجملتمع أو اجلماعة بوجه عام ومل تقصرها على احلكام

 ى.الشور إقامة الصالة وبني دفع حقوق الفقري من املال، وهذا يربر الصلة بني القيم األخالقية و 

شري ليه وسلم كان يستى هللا عول صلوإن تطرقنا إىل مبدأ الشورى من الناحيتني األيديولوجية والتطبيقية، جند أن الرس
ر من ية أنه كان يكثت التارخيلرواايبل إنه كان كثري االستشارة فيما يُعرض له من أمور الدنيا ، وتدل ا فيما ال وحي فيه ،

م"، ى هللا عليه وسلل هللا صلن رسو ماستفساراته ألصحابه حىت قال أبو هريرة: " ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة ألصحابه 
 .]4[(5 ن الرسول يعتمد عليهموكان أبو بكر وعمر يف مقدمة الصحابة الذين كا

ال: لو يؤب ِّروهنا ، فق ا: النخلقالو  ؟ويف رواية عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع صواتً فقال: ما هذا الصوت 
دنياكم مر كان شيئاً من أ  قال: " إنسلم فمل يفعلوا لصلح ، فلم يؤبروا عامئذ ، فصار شيصاً ، فذكروا للك للنيب صلى هللا عليه و 
، فإمنا أان   شيئاً فاصنعوهفعلون يغينتن ما فشأنكم به ، وإن كان من أمر دينكم فإىل " ، ويف رواية، فقال: " إمنا هو الظن ، إن كا

 .]01[(6 بشر مثلكم ، وإن الظن خيطئ ويصيب، ولكن إن قلت لكم "قال هللا " فلن أكذب على هللا"

جلماعة ، وكان ن شئون اض له م، فكان أبو بكر يستشري الصحابة فيما يُعر وسار على النهج نفسه اخللفاء الصاحلون 
ن املدينة ألي من اخلروش منعهم أيخذ برأي غريه مىت بدت آايت احلق فيه ، وكان عمر جيمع كبار الصحابة يف عهده وكان مي

 .]16[(7 مكان حلاجته إىل استشارة ، وكان على  بن أيب طالب يف علة جملس الشورى

 لة مبجلس من كبارئون الدو شدارة عمر بن اخلطاب العديد من املواقف اليت تُعرب عن الشورى، فلقد كان يستعني يف إول
لعراق اانوا قد احتلوا كر  الذين  ع الفالصحابة ، وكان ال يقطع أمراً دون استشارهتم ، ومن هذه املواقف ما حدث قبيل احلروب م

 لفر  واستعداداهتم ضد املسلمني.، فقد وردت األخبار لعمر بتجمعات ا

ب عليه فعله ر فيما جياستشاوما كان من عمر إال أن عقد جملس الشورى افتتحه هو بعرض ما وصل إليه من أخبار، و 
الشام  ن يندب اجلند منن يقرتح أعثما ، فوقف طلحة بن عبيد هللا يديل برأيه، فأعلن طاعة املسلمني للخليفة وملا يراه ، ووقف

رأي  أيب طالب ينتقد على  ابن  وقفمثيمن لل حف إىل فار ، وأن يقود عمر مسلمي احلجاز وهناك يتويل القيادة العامة ، ومن ال
ري ، واقرتح أن يس ء اإلسالمأعدا عثمان، ويبني أن جنود املسلمني لو أخلو الشام واليمن ألمكن أن هتب هبما ثورات يشعلها

ليفة ابلعاصمة ن يبقى اخلأعوف  من األمصار اإلسالمية ، ورأى على  وعبد الرمحن بن ثلث اجليش ويبقى الثلثان يف كل مصر
 .]11[(8  مرعسار عليه رأي و يدبر األمر، وميد اجليش هنا وهناك مبا حيتاجه من عتاد ورجال ، فوافق املسلمون هذا ال
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لناهي ن احلاكم اآلمر اما جيعل ممرأي فرد ابلويالحظ يف هذه الواقعة أمران ، األول: كيفية األخذ مببدأ الشورى وعدم الت
احلاكم  ثمان ، مل يعتربعلى  رأى  عنتقد وابقي أعضاء اجمللس عليهم دور التنفيذ فقط يف ضوء توجيهات احلاكم ، والثاين: عندما ا
نقد الذي ا البل اعترب هذ ، مكروهاً  وقفاً أن علياً يف موقف املعارض مما ينطبق عليه مشاعر ومواقف العدو ، ومل أيخذ عثمان منه م

مبثابة  –كما حيدث اآلن   –ذا النقد هعترب وجهه على  مبثابة احلرص على أحوال الدولة مما ينتج عنه تطورها ونصرها وقوهتا ، ومل ي
 العداء والكراهية، وهنا يكمن الفارق بني الشورى احلقيقية والشورى امل يفة.

 ش. الشورى واملعارضة

د املفهومني ، فيًا بصدل معر ح اختالف كل من مفهومي الشورى واملعارضة ، فإن الداللة قد تتداخمن األمهية توضي
ضة اجتاه ختاله ، أو مناهرار سبق اقعلى  فالشورى هي عرض أمٍر للتفكري فيه الختال قرار بصدده ، أما املعارضة فهي عدم املوافقة

 الختال قرار معني.

 ا ، ورفضها أحياانً شجع عليهما و ليه وسلم ومل ينكرها يف األمور الدنيوية واستعماولقد ارتضاها الرسول صلى هللا ع
 مضمون الفكرة ، يت نتائجأتسبما لسبب أو آلخر، فلم يرفض الرسول صلى هللا عليه وسلم املبدأ لاته ولكن الرفض والقبول ح

ه وسلم ان صلى هللا عليالعام فك لنفعابن كانت ال أتيت فإن كانت مقبولة وأتيت ابلنفع فكان صلى هللا عليه وسلم يقبلها، أما إ
 يرفضها.

: ينًا ، فسأله رجالً وقعًا معمنوده وتطبيق للك يف الواقع جنده يف غ وة بدر حينما ن ل الرسول صلى هللا عليه وسلم جب
ل: نده ، فقال الرججتهاد من عانه أبهل أن لك هللا هذا املن ل أم هو اجتهاد من عندك ؟، فأجاب الرسول صلى هللا عليه وسلم 
ا عارضه ممل ينكر الرسول و ا إليه ، نتقلو أما إلا كان األمر كذلك فليس هذا مبن ل، وأشار مبكان آخر ارتضاه الرسول واملسلمون وا

 .]11[(9 عليه الرجل

ليه أو اهتامه ع اعرتاض ضب أوويف موقف آخر جند الرسول صلى هللا عليه وسلم قد تقبل الرأي املعارض ونفذه دون غ
 ارضة .املع أبنه فاسد أو كافر أو إىل آخر تلك االهتامات اليت نراها اليوم جتاه الشخص أو اجلماعة

طائف ، حمتواها ن أهل الاعة معندما اشتد األمر ابملسلمني يف غ وة األح اب ، دارت مفاوضة بني الرسول وبني عف 
أل هل املدينة ، فسمر على أول األتب الرسول معهم وثيقة بذلك ، مث عرض الرسرجوع أهل الطائف ومم ثلث مثار املدينة ، وك

نعته  وإمنا هو أمر صال" لرسول: له ا سعد بن معال الرسول صلى هللا عليه وسلم عما إلا كان الوحي دخل يف هذا االتفاق ، فقال
 .]13[(10 ملسلمونذلك ابللك، وُسرَّ  لكم رجوت من ورائه اخلري" ، فاعرتض سعد على هذا، ومل يغضب الرسول وتقبل
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ن طبيعة النفس لك ألن م، ول ومع  هذا أن اإلسالم قد مسح ابملعارضة على آراء احلكام الدنيوية أو االجتهادية
كشف يالة األمور أبن و  حفإلا مل يسم اإلنسانية عندما ال تُعرب عن آرائها أو ما يدور يف داخلها فإن أفكارها تنحرف وختطئ ،

 االعتقادات حنرافات يفنها ااملعارضون عن آرائهم ويناقشوها ، فسوف تتكون األفكار لديهم يف الظالم وتنمو، وينشأ ع
تمع كون مستقبل اجملفروض أن ين املموالسلوكيات ، ألن النظرة اإلسالمية لألمور هي نظرة قانون طبيعي، والذي ينطوي على أن 

 ألطول بقاًء.اما اجملموع فهو أشخص زائل د املشاء يقودهم ملا عليه عليه أهوائه ، فإن كيان الفر ليس مِّلكاً لفرد يتحكم فيه كيفما ي

ي فنيد ودراسة الرأبل بعد ت يُقويف عهد اخللفاء الراشدين ظلت فكرة املعارضة موجودة ، منها ما يُقبل ومنها ما ال
ك بن نويرة مث ل قتل مالإطئ ، يد ، ورأى عمر أن خالد خماملعارض ، فلقد اعرتض عمر على أيب بكر يف قضية خالد بن الول

 .]14[(11 ري مقصودريق غت وش امرأته ، ولكن أاب بكر قبل وجهة نظر خالد يف هذا الشأن ، إل أن قتل مالك جاء بط

لكن و لرسول ، افعله يوعندما ظهرت فكرة عع القرآن وتدوينه وجدت معارضة حىت ال يقوم املسلمون بشئ مل 
 معت اآلراء على االتفاق على عع القرآن وتدوينه.اجت

بني ، وكان ى احملار صر علولعل أصعب معارضة واجهها عمر هي عندما اجته إىل عدم توزيع أرض العراق والشام وم
 .على احملاربني بين قريظةو نضري اجلنود املسلمون يعتقدون أن األرض واملساكن غنائم توزع عليهم كما ُوزَِّعت أرض بين ال

بيت لموا عنها خراجاً وها ويقدزارع ولكن عمر مل ير هذا الرأي ، واجته إىل جعل هذه األرض ملكاً ملالكها، وأن ي رعها
اختار لكن عمر عرضه و  ؟ علينا اء هللااملال ، أما اجلنود فلهم أجورهم  من بيت املال ، وقال اجلنود لعمر: كيف حترمنا ما أف

يث كان يرى اهني واألدلة، حمم الرب  قدَّم واألنصار شاورهم يف األمر واحتكم مم ، فرأوا رأيه بعد أنجمموعة من زعماء املهاجرين 
قتلوا فأصبحت  صحاهبا أونها أعأن هناك فرق بني أرض يهود املدينة وأرض العراق والشام ومصر ، فأرض يهود املدينة جال 

بد من ن عليها فكان الهبا يعيشو ن أصحاولكن أرض الشام ومصر والعراق فكابدون ُمالَّك فكان طبيعياً أن توزع على احملاربني ، 
 . ]15[(12 بقائها يف أيديهم حيث أهنم ُمالَُّكها القائمني عليها وإال اعترب األمر اغتصاابً 

واإلسالم حيرم اغتصاب األموال واألمالك ، وهناك فارقًا كبريًا بني الغنائم وما أفاء هللا على املسلمني وبني السلب  
 فعندما فتح الرسول مكة قال:" من دخل داره فهو آمن "، وللك إن مل حيارب املسلمني وإن بقى على شركه. *والنهب

وىل: املسألة التوقيفية وهي تلك املتعلقة بشئون الدين والعقيدة والعبادة إلن فالفكر اإلسالمي حيتوي على مسألتني: األ
 ، وهذه ليس ألفراد األمة فيها رأي وال مشورة ، وما الرسول نفسه ابلنسبة إىل شئون الدين إال مبلغاً وبشرياً ، وما أفراد األمة فيها

                                                           

  س وال يغتصب.ميملسلمني ال اازي ملك هذه الواقعة إشارة صرحية وموضوعية لضمان حقوق األقليات غري اإلسالمية يف العامل اإلسالمي وأن ملكهم يو ويف 
 للم يد: انظر ، ابن القيم اجلوزية ، أحكام أهل الذمة.
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ملتعلقة ابلشئون الدينية وبشئون احلكم ويكون للنا  فيها رأي إال مطيعني ومنفذين ، والثانية: املسائل التوفيقية ، وهي تلك ا
 ومشورة.

ر كيفيتها ، ومل يقو الشورى   شأنإال أن النصوص القرآنية أو األحاديث النبوية مل تبني األسلوب الذي جيب اتباعه يف
اانً عرفة ، وكان أحيلرشد وامليهم افالرسول على سنة معينة يف كيفية الشورى ، فكان جيتمع أحيااًن ببعض الصحابة ممن يعتقد 

عًا عن أي املسلمني عير رفع إليه أن ي أيخذ برأي واحد منهم كخبري يف األمر املعروض ، فإلا كان األمر من الدقة واألمهية طلب
 طريق نواب عنهم.

ورها ليختاروا صم تعدد ك موللك ألن اإلسالم مل يرد أن يشق على املسلمني بتحديد نظام واحد مذه الشورى، فرت 
ال هذه الشورى قرروا أشكم وليمنها ما يقتضيه ال مان واملكان ، معتمدًا يف للك على إخالصهم لدينهم وإخالصهم ألنفسه

 وكيفيتها وفق حاجاهتم.

 د. الشورى وأهل االختصاص

فئة معينة على  أم هله ؟ه وجاوالتساؤل الذي يطرح نفسه هنا من هم الواجب استشاراهتم ؟ هل الشعب أبكمله ، عامل
 درجة من احلكمة ورجاحة الرأي ؟

القول  ؤمنني، وال ميكنجملتمع مبافراد أعندما ننظر إىل اجملتمع يف زمن الرسول والصحابة واخللفاء الراشدين ال جند عيع 
د  واخللفاء ، فلق لم الرسو ال أايأن هناك جمتمع يف أي زمان ومكان عيع أفراده حكماء وعلماء ولوي رأي صائب ، وكذلك احل

ن تكون أمن غري املنطقي و الذمة ،  وأهل كان اجملتمع عبارة عن خليط من املؤمنني واملسلمني واملنافقني والكافرين وأصحاب امللل
الية من رجاحة لى درجة ععن هم ميف كل هؤالء فلم يستشر الرسول املنافقني أو السفهاء واجلهالء ، ولكن استشار  املشورة

 مة كلها.ارت األاملفيدة للمجتمع ، ولو كان العكس الهن املشورةحلكمة واإلخالص ، وللك ليعطوه العقل وا

اخلوف ألاعوا به و ن األمن مأمر  وعندما نتدبر القرآن الكرمي جنده قد أشار من جتب مشاورهتم يف قوله: "وإلا جاءهم
أولوا األمر من األمة هم أصحاب و  – 83النساء –نه منهم" ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطو 

اب السلطة أو مر هم أصحا األالرأي وقادة الفكر من كل جانب من جوانب احلياة وليس كما هو مفهوم عند العامة أن أولو 
هنا املختلفة، و ألمة وشئاصاحل فقهاء الدين فقط ، ولكن أهل االختصاص والتخصص والنظر العميق والبحث الدقيق يف سائر م

 فاألمر هنا هو موضوع الشورى وليس السلطة.

ومثال للك الشئون السياسية الداخلية واخلارجية ، وشئون احلرب والسالم واملال واالقتصاد والقضاء والفصل يف 
ري وقوة اخلصومات وشئون الدين وعيع جوانب احلياة ، ففي كل أمر من هذه األمور رجال عرفوا بنضج الرأي وعمق التفك
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البحث وحسن اإلنتاش ، تعرفهم األمة آباثرهم وإنتاجهم العلمي والفكري ومينحهم الرأي العام ثقته وتقديره ، وجمموع هؤالء 
 الرجال األعالم األفذال هم أولوا األمر من األمة ، وهم وسيلتهم وعمادها يف سياسة أمورها وتدبري شئوهنا.

 الكثري من يفما اختذ كحلكام  واحلكمة يف عيع اجملاالت ، وال يقتصر على اإلن تنسحب املشورة على أصحاب الرأي 
ل كيف إفقهاء الدين ،  صطلح علىصر املالعصور سبياًل إلخضاع األمة للحاكم ولو كان غاشياً ظاملاً أو جاهاًل مفسداً ، أو يقت

 ؟ .ميكن استشارة فقهاء الدين يف أمور عسكرية ، أو علمية طبيعية وتكنولوجية 

كل يف   ،يد قومي يد رشفإن مصطلح " أولوا األمر" يتمي  بسعة الداللة ، فينسحب على كل صاحب علم وفكر سد
حب مصطلح " كن أن ينسال ميجماله، صفوة اجملتمع من العلماء واملفكرين الذين ينطبق عليهم وصف أصحاب االختصاص ، و 

 ما كر: " أطيعوينب كما قال أبو  ،سفيه ر الدين بطاعة اجلاهل والفاسق والأولوا األمر"  على كل احلكام فقط ، فال ميكن أن أيم
 .]15[(13 أطعت هللا ورسوله ، فإن عصيته فال طاعة يل عليكم"

 اثنياً: تنازع االجتاهات

لفت وتنازعت حول ينت واختد تباميكن القول أنه على الرغم من وضوح بساطة املفاهيم، إال أن اآلراء واالجتاهات ق 
تفاق ينهما وأوجه االوالصلة ب النهجو فهوم مبدأ الشورى من حيث إمكانية اعتباره مسمى مغايرًا للدميقراطية من حيث املفهوم م

 بادئ الفكرية.دأ من امللى مبعواالختالف، وأيضاً من حيث إمكانية اعتبارمها إمسان خمتلفان ملسمى أو مفهوم واحد يدل 

السم اراطية من منظوري والدميق لشورىاجتاهات خمتلفة ، اجتاه ميثل التيار الفاصل بني وبذلك تتجه اآلراء واألفكار يف ا
 ه الرتاث يف فكرش ما أفرز و نتا هواملسمى ، وجيعل لكل منهما مفهومه ومنهجه وموضوعه اخلاص به ، وهذا التيار يف الغالب 

أن هناك  ، فمنهم من يرى دميقراطيةى والعة الصلة بني الشور العقل العريب ، وال تتوحد اآلراء فيه بل ختتلف يف تفسريها حول طبي
 ط.صلة بينهما ، ومنهم من يشري إىل عدمية تلك الصلة، ويُقصر مبدأ الشورى على اإلسالم فق

راطيته لكن لإلسالم دميقراطية، و لدميقوهذا ابعتبار أنه لُكر يف القرآن الكرمي ، ومنهم من اعترب أن الشورى تُعرب عن ا
بل شورى ،  اطية يف اإلسالمد للدميقر  وجو الصة وهي خمتلفة عن الدميقراطية الغربية ، مما أنتج عنه مقوالت، األوىل: تقول أنه اخلا

 والثانية: أن للدميقراطية وجود يف اإلسالم ولكن غري الدميقراطية الغربية.

يل املفاهيم واملدلوالت املندرجة حتت كل اسم أما االجتاه الثاين العقلي(فهو يتجه إىل إعادة قراءة النص عن طريق حتل
منهما مبوضوعية وعقالنية بعيدة عن التعصب الديين أو العرقي للوقوف على حقيقة األمر ، هل مها امسان متغايران ملدلول أو 

والداللة  مفهوم واحد ؟ وإن كان كذلك، فلمالا يتجه االجتاه األول إىل الفصل بينهما وجعل مبدأ الشورى من حيث االسم
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فهو خطأ ؟ وكأن هذا املبدأ كان يف حكم العدم قبل اإلسالم مث أصبح بعده يف حكم  وابلتايل إسالميوما عداه غري  إسالمي
 الوجود.

 االجتاه األول الرتاثي( -5

د أساسًا على هنا تعتمثرية، أللى عيوب كعنطوي يري االجتاه األول أن الدميقراطية الغربية وإن كان هبا بعض امل ااي إال أهنا ت      
 ضًا حول احلكم ،نافسني أيني متنظام التعددية احل بية سواء يف شكل أح اب متعددة متنافسة أو يف شكل ح بني كبريين قوي

أي الشعب ، ألن قيقة عن ر عرب حوعادة ما تكون هذه الدميقراطية غري حقيقية واالقرتاع والتمثيل فيها يكون م يف وال يُ 
 قيقية ال تقوم إال بوجود الشعب نفسه ال بوجود نواب.الدميقراطية احل

هوم أو ين، فليس هناك مفر اإلنساالفك ويذهب هذا االجتاه إىل أن مفهوم الدميقراطية يُعد من املفاهيم اليت خيتلف حوما
وال توجد  ر ،ت البشن صفامتعريف حمدد، ألهنا نظام إنساين وضعي ، وأي نظام وضعي ال حيقق الكمال ألن الكمال ليس 

 .]22[(14  ري حقيقيةلية غدميقراطية حقيقية يف بعض البلدان اليت تطبق األسلوب الليربايل، لذا فهي دميقراطية شك

املصادقة   يبقى للشعب إالواسطته البالذي والتمثيل النيايب هو األسا  الذي تقوم عليه الدميقراطية الليربالية الغربية ، و 
ء مهم للشعب، وبناحل ب ويقداارهم ليت ينتمي إليها هؤالء النواب ، ألن النواب أو ممثلي الشعب خيتعلى مقرتحات األح اب ا

يق  ًا تكونه عن طر طارًا جاهإح اب على أن الشعب يقتصر دوره على املصادقة وليس االختيار، فإن الرأي العام تفرض عليه األ
 الدعاية االنتخابية.

طلق مفهوم خاطئ يف الدميقراطية الليربالية، وابلتايل فإن مفهوم الدميقراطية
ُ
بية هو حكم لدميقراطية الغر ل مفالشكل العا امل

ل احلكومات كنفسه ألن  فسه بالشعب من خالل ممثليه املختارين من الشعب ،ولكن الواقع غري للك، فال يوجد شعب حيكم ن
 ان. اب على أغلبية السكأرستقراطية أي سيطرة القلة على الكثرة ، أي أقلية من قيادين األح

خاابت، السياسية واالنت  األموريفلدين اوالدميقراطية الليربالية تفصل الدنيا عن الدين، لذا فهي علمانية، ألهنا تستبعد 
 يف حني أن الشورى هي دين ودنيا، أي حتاول تنظيم املعامالت والعبادات وفقاً للدين.

ات لكثري من التعريفاواكتسب  احلكم الدميقراطية مفهوم غريب للسلطة، تطور بتطور أداةوأيضاُ يشري هذا التيار إىل أن 
هي فأما الشورى  ،تاجية املهيمنة لقوى اإلنسفة اواملفاهيم واألبعاد األيديولوجية املتناقضة تبعاً لنوعية ودرجة الصراع االجتماعي وفل

 ]17[(15 يمنة.سي أو طبقة أو منة من أداة حكم مهتسمو فوق كل هذه املعطيات ألهنا ليست مثرة صراع سيا

ويرى هذا االجتاه أن االختالف حاد بني الشورى والدميقراطية، وأية حماولة لفهمهما على مع  أو مدلول واحد فهي 
ل الشعب مصدر تُعرب عن الفكر العلماين ، فالدميقراطية كلمة يواننية تعين حكم الشعب وسيادته يف الدولة الدميقراطية، وهي جتع
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السلطات، فهو الذي ُيشرع القوانني ويضع الدساتري ، أما الشورى يف اإلسالم فهي استطالع رأي فرد أو جمموعة من األفراد يف 
 تفسري حكم شرعي أو فهمه يف ضوء التشريع اإلسالمي.

 كم بنظام ُمَن لحين الشعب إم فوالشعب يف النظم الدميقراطية هو الذي حيكم نفسه بنظام وضعه بنفسه، أما يف اإلسال
قض ة الصالحية يف نثرية صاحباألك من هللا ال ميلك أحد تعديله أو تبديله مهما كانت الظروف واألحوال، والدميقراطية جتعل

 األمور وإبرازها، بينما تتقيد الشورى مببدأ شرعية القرارات والتصرفات دوهنا الكثرة.

خيتلف  ص للشورى  وخااختالف يف اآلراء ، خطاب يبحث عن شكل متمي ومن املالحظ أنه يف داخل هذا االجتاه
 يب ، وتقريب مع لس النيان اجملمعن النظام الدميقراطي الغريب، وإن كان فيه بعض أوجه االتفاق كتقريب أهل احلل والعقد 

شكل اتفاق ويعارض ب ية صلة أوقراطاإلعاع من اإلعاع الدستوري ، وهناك خطاب آخر يلغي عاماً أن يكون بني الشورى والدمي
 قطعي ما بينهما.

 حيات الدولة، وهيكافة صالمام بفاخلطاب النايف للصلة يفسر مسألة الشورى مبنظور احلاكمية، واليت يتمتع فيها اإل
 ابستمرار أناول حيطاب الذي ع اخلمصالحيات مطلقة حُتدث تعارضًا وقطعية كلية بني الشورى والدميقراطية ، وأيضا اختالفًا 

 يربط عالقة اإلمام أو اخلليفة أبهل احلل والعقد وابلتايل اجملتمع.

سالمية قامت على اطية اإلدميقر وهناك خطاب يشري إىل أن الدميقراطية مبفهومها العام موجودة يف اإلسالم، وهذه ال
كافة   من والتكاتف بنيا  والتضاالن واة بنيأسا  نظام الشورى ، وهي تقوم على مبادئ إسالمية منها املسئولية الفردية واملسا
نما الدميقراطية جلانب الروحي بيافتقر إىل ليت تالطوائف والطبقات ، وهبذا فإن الدميقراطية اإلسالمية ختتلف عن الدميقراطية الغربية ا

  ]17[(16 اإلسالمية مستوحاة من القرآن والسنة أما الغربية فهي وضعية. 

 البشر ، والشورى ة من وضعوضعي على أن الشورى نظام من ل من عند هللا أما الدميقراطية فهي إلن يتفق هذا االجتاه
دو وأمرهم الذي يب عاهم إليهد ما اإلسالمية هي نظام سياسي حيث لُكرت يف القرآن الكرمي وهي موجهة للذين أصابوا رهبم إىل

 مم يتشاورون فيه وال يعجلون. 

فات املسلمني ص نوهي أيضًا م ئ  األساسية اليت يقوم عليها نظام احلكم يف اإلسالم،وبذلك تكون الشورى من الركا
هي تعين بذلك و  159ان: ل عمر آ –حيث جاءت يف صيغة األمر املوجهة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم "وشاورهم يف األمر" 

جاالت التشريع مباملباشر  باطها ع  وجل الرتاستخالص الصواب إبعاع أهل احلل والعقد ، والعمل ابلشورى قربة وطاعة هلل
 اإلسالمي ، وقيامها يف األسا  عليه.
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قد، فيظهر أهل حلل والعهل اومذا فإن الشورى لات طابع ديين ممي  ، وتطبيقها يعطي قوة للمجتمع ألهنا هتتم أب
 ها.ية وغري االجتهاد يف كل قضااي اجملتمع ، فتنتظم األمور االجتماعية واالقتصادية والسياس

ألمور عنها يف ا بيناو ن مة أو مأي األولقد اختلفوا يف تعريف الشورى تعريفاً حمدداً ، فالبعض يشري إىل أهنا استطالع ر 
إىل أهنا استطالع الرأي من لوي  والبعض يشري ]20[(17 العامة املتعلقة هبا، وللك عن طريق املشاركة العامة يف شئون احلكم، 

 عنهم أحد،  بيناو ألقرب األمور إىل احلق وال  اخلربة فيه للتوصل

اسع فهو الرجوع ع  الو ما املأويقرر آخرون أن الشورى مبعناها الضيق تعين الرجوع ألفراد األمة كل حسب ختصصه ، 
ورى الش ارات ، ومبدأختال القر يف ا ألغلبية الشعب يف تشكيل السياسة العامة ، أي البد من املشاركة الشعبية على أوسع نطاق

 ]02[(18 هو ضمان للحقوق واحلرايت العامة ما مل ميس أصالً من أصول الشريعة اإلسالمية. 

صاحل األمة كسن تعلقة مبور املواختلفوا أيضاً يف حكم الشورى من حيث هي واجبة على احلكام أم ال ؟ وللك يف األم
 القوانني وإعالن احلرب والصلح واملعاهدات  القضااي العامة(.

شاورهم اردة يف اآلية "و لفاظ الو ي لألهب اجتاه إىل أن الشورى واجبة على احلكام ، واستدل هذا االجتاه ابملع  اللغو فذ
سبب  ر واجب ، أما عنمر واألمغة األيف األمر" وكذلك أسباب اآلية وأقوال املفسرين ما ، ولفظ "شاور" قد ورد يف اآلية بصي

أيهم يف لبقاء ، وأخذ بر اخلروش أو اه يف د اليت استشار فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم أصحابن ول اآلية فقد ن لت بعد غ وة أح
 اخلروش ، وجاءت اآلية ابالستمرار يف املشاورة.

  لتطييب ، ألنه لولى جهة امر عويؤكد هذا االجتاه على وجوب املشاورة بنفي عدم وجوهبا ألنه غري جائ  أن يكون األ
نفوسهم  كن يف للك تطييبيبه ، مل  موالً م أهنم إلا اجتهدوا واستنبطوا الرأي عما سئلوا عنه مث مل يكن للك معكان معلوماً عنده

 .]20(19 بل فيه عدم التطييب ، فاملشاورة ما فائدة وهي استظهار الرأي اآلخر

ملقصود ابآلية اكم، وأن احلا  وخيتلف مع هذا االجتاه بعض املفسرين واملفكرين، فريون أن الشورى ليست واجبة على
س ظهار برأيهم وليو  ولالستالنف تطييب نفو  الصحابة واستجالب مودهتم ورفع أقدارهم، فال مانع من أن يكون األمر لتطييب

 .]18[(20 جملرد التطييب 

على  لشورى إلا اتفقوااأى  أهل  م بر ن حيث كوهنا ُمل مة أو ُمعلمة، مبع  هل جيب على احلاكم أن يلتواختلفوا أيضاً م
 علمة ؟.ورى مرأى  ؟، وإلا اتفقت أكثريتهم فتكون الشورى مل مة له أو ال جيب عليه برأيهم فتكون الش

" فعل أمر واألمر واجب ، ووجوب الشورى األول: يشري بوجوب الشورى، ألن يف قوله تعاىل "وشاورهم يف األمر الرأي
 فاصل، والرأي الفاصل إمنا هو رأى  األكثرية ال غري. برأيإمنا يعين وجوهبا كاملة، أي تسري إىل هنايتها الطبيعية، وهي اليت تنتهي 
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، وما ال واجبملتمم للانه هو أهل الشورى أو األكثرية منهم، أل برأيومع  للك أن وجوب الشورى يتضمن االلت ام 
لت م  عليه وسلم واول صلى هللاالرس يتم الواجب إال به فهو واجب ، خاصة أن هذه اآلية ن لت يف أعقاب غ وة أحد، وفيها شاور

 برأي األكثرية.

 – ابتداءً  –ابلقرار  رد أحدهمال ينفأن املقصود ابملشاورة أن املسلمني ماداموا يتشاورون يف أمورهم و  الرأيويرى هذا 
  بد من حتقيق معحسب، بل الضية فتصور أن ينفرد ابلقرار انتهاًء ؟، وألن األمر ابلشورى ليس مقصوراً على طرح القفكيف ي

وب الشورى من خالل الوقائع أن يستدل على وج الرأيوحاول هذا  ]14[(21 الشورى يف أسلوب اختال القرار النهائي أيضاً، 
 .]19[(22 التارخيية يف عهد اخللفاء

يها أمر إمي ة أخرى فالل آيخالثاين: فيستدل على أن الشورى غري واجبة على احلاكم بل هي ُمعلمة من  لرأياأما 
هي  وع أصاًل،وأيضاً ا ابملوضمالقة ع للرسول صلى هللا عليه وسلم، سحبها أصحاب هذا الرأي على احلاكم على الرغم من أهنا ال

، - 159عمران: آل –" على هللا : قال تعاىل "فإلا ع مت فتوكلالرأيول هذا خطاب فردي للرسول صلى هللا عليه وسلم ، فيق
أهل  برأيد لقرار دون التقي اختال اسول يفوكان قد أسند اخلطاب "الع م" إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم إشارة إىل استقاللية الر 

 .]14[(23 الشورى ومن مث فإن للحاكم أن ال يلت م برأيهم 

" و الرأي"قطع  مضاء" وقصد اإل"إىل التفسري اللغوي للع م ، فأشار إىل أن الع م يف اللغة  الرأيوأيضًا لهب هذا 
رة ي مرحليت املشاو اليت تل حلة التنفيذوالتصميم إمنا يكون على تنفيذ القرار ال على اختاله ، فهو متعلق مبر  ]3[(24 "التصميم"، 

 فيذه.لى تنععاً مير مبراحل ، وهي تصوره مث اختال القرار مث الع م والقرار ، فالفكر حىت يصبح واق

ليه ، ولكن هذا عار سابق م لقر فالع م مقدمة التنفيذ وهو يلي القرار ، فإلا وضح للك فإن اآلية هنا تتحدث عن ع  
 عليه وسلم خطاب صلى هللا لرسولاالقرار يكون املسئول عنه هو الرسول صلى هللا عليه وسلم، وألنه املمثل للجماعة وخطاب 

ني مم أن بقد  ألن أاب بكر حابة له ،ة الصألمته ، وكذلك احلاكم فلقد قاتل أبو بكر أهل الردة ومانعي ال كاة على الرغم من خمالف
رغم من عدم قولة هذا االجتاه على التلك م ]1,2[(25 هذا األمر ال خيضع للمشاورة لوجود نص يف مقاتلة املرتدين وما نعي ال كاة، 

 ه.ة مؤيدة لملعارضااحلقيقة، فلم ي ل حياورهم حىت أقنعهم فأصبحت  يفوجود نص ، ومل يقل أبو بكر بوجود نص 

تهداً جمكان   واحلاكم وإن ،اآلخرين  برأي الإىل أن اخلليفة جمتهد، واجملتهد يلت م مبا يهديه إليه اجتهاده  الرأيويشري هذا 
الب ن العدالة أن يطه، فليس مج عمل يقلون اجتهادًا عنه ، وهو املسئول أمام األمة عند نتائفالذين حوله من أهل الشورى ال

 ية شهدت له أبنهيعة إسالمبب ترياخمث حياسب على نتائجه، فرأى  احلاكم راجح على رأى  أهل الشورى، ألنه  برأياباللت ام 
 . ]17[(26 واألمثل واألوثق وتلك حيثيات ال توجد يف أي مشري ألعدلا
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وإن كانت هناك  ؟ة أم ال اك صلهل هنجود صلة بني الشورى والدميقراطية، إلن ختتلف اآلراء يف االجتاه األول حول و 
كانت   ة اإلسالمية، إنلدميقراطييعة اصلة فإن الشورى اإلسالمية ختتلف عن الدميقراطية الغربية، واختلفت اآلراء أيضًا يف طب

 ؟م ال ة وهي واجبة على احلكام أم ال ؟ وكذلك هل الشورى ُمل مة أالشورى تُعرب عن الدميقراطي

ه ،  للك هذا االجتايشري إىل ( كماوالتساؤل هنا إن كانت الشورى تُعرب عن نظام حمدد ورد يف اإلسالم  القرآن والسنة
ذا ما ا ومفهومها ؟، ها وإل امهوجوهبفلمالا اختلفت اآلراء حول وجود الصلة بني الشورى والدميقراطية، وكذلك طبيعة الشورى و 

ه األول ليت حاول االجتااألهداف او منه  سيجيب عليه االجتاه الثاين من خالل حتليل املفاهيم واملدلوالت، وأيضًا توضيح الغاايت
 الوصول إليها وكذلك حتليل البنية املعرفية مذا اآلراء.

 االجتاه الثاين  العقلي( -5

ة، فريى وامليول الذاتي ن األهواءيدة عيتخذ هذا التيار النهج العقلي من خالل أسلوب إعادة قراءة النص، بعقلية موضوعية بع   
يف القرآن الكرمي "وأمرهم شورى  ولقد وردت يف آيتني  ]3,23[(27 أن لفظة الشورى تعين يف اللغة طلب رأى  اآلخر يف أمر ما، 

بدأ عام أو منهج يُطبق على م، تُعرب الشورى فيهما عن  159آل عمران:  –، "وشاورهم يف األمر" 38الشورى :  –بينهم" 
مبدأ الشورى   ه منهج أوبق فيموضوعات عدة، ال خيتص مبوضوع معني دون آخر، فلم يشر النص القرآين على موضوع حمدد يُط

 كالدين دون غريه من املوضوعات.

تمع والعلوم أمور اجملاسة و أ عام ال خيتص مبوضوع، وُيسحب على عدة موضوعات، كالدين والسيإلن الشورى هنا مبد
، مفهوم " خللط بني مفهومنيال يصح ا رفية(والنواحي اإلدارية واالقتصادية وهكذا ، فنحن هنا أمام مبدأ أو منهج  من الناحية املع

و هوع وال املوضوع هو املوض ملبدأاتلف عن اآلخر ، ليس املنهج أو املنهج " ومفهوم " املوضوع"، فكل منهما يُعرب عن شئ خم
 املنهج، فاملنهج هو وسيلة للوصول إىل أصوب اآلراء اخلاصة ابملوضوع.

قرتاانً وضوع ابلوسيلة اقرتان املافيًا وبناء على للك ال ميكن اخللط بني الوسيلة والغاية ، وال يصح أيضًا منطقيًا ومعر 
، موضوع حمل البحثللاألصوب  يالرأ ، مبع  إن كانت الشورى مبدأ ومنهجاً ووسيلة للوصول إىل غاية تكمن يف شرطياً ضرورايً 

د أن دون غريها جملر  ة الدينيةلناحيفال ميكن أن القول: "شورى إسالمية" أو "شورى غري إسالمية"، ونُقصر مبدأ الشورى على ا
ه يف أي دون غري  ابلرأيخص انفراد ش رية أوتعاىل عليه حىت ال يتحول األمر إىل دكتاتو املبدأ لُكر يف النص القرآين، لقد حث هللا 

 .]7[(28 جمال من اجملاالت، وعلى األخص مل يذكر النص القرآين جمااًل حمدداً دون غريه

ينهم أبهنا ليت باالشورى  ن نصفولو تشاور أشخاص يف أمر خيتص ابلصناعة من الناحية العلمية واإلدارية، هل ميكن أ
 إسالمية أو غري إسالمية ؟ وكذلك يف املوضوعات األخرى اليت يتشاور فيها أهلها ؟
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فليس  ل نظام املرياث ،يل املثالى سبومن جانب آخر مل حيدد القرآن أو السنة النبوية نظاماً حمدداً للشورى، كما حدد ع
 ف اجملتمع حبسبتلف ابختالهنا ختألنظامًا حمددًا ما، سلم صلى هللا عليه و  النيبهناك طريقة أو أسلوب للشورى ، ومل يضع 

ته رهم وكل حسب خرب ا يهم أمو م كل يفال مان واملكان ، وأيضًا ألهنا ال تقتصر على طائفة دون غريها، فاملشورة جلميع النا  
 .]9[(29 وعلمه وجماله 

الدين  قررة يفكام املت خمتصة ابألحوالشورى بذلك ليست لات طابع ديين كما يدعي االجتاه األول، إل ليس 
عليم رب والسالم والتمسائل احلو عامة اإلسالمي فقط، بل نطاقها عيع جماالت احلياة يف اجملتمع كاحلياة اليومية واخلدمات ال

ب أو عدد د نصاجد حتديو وأيضًا ال ي لقول،والثقافة واألمور العامة ومصاحل البالد وإدارهتا، ومذا ال يوجد نظام حمدد كما سبق ا
 تمع وعصره.ظروف اجمللرتوك ممعني ، فحسبما تقتضيه املصلحة اليت يهدف إليها اجملتمع ، فإن حتديد العدد أو النصاب 

قتصادية، وليس علمية واو اعية إلن إن كانت الشورى عبارة عن مبدأ أو منهج يُطبق على جماالت كثرية سياسية واجتم
ول ليه االجتاه األلذي ب  عسا  اوليس فيه عدد حمدد أو نصاب لعدد أفراده ، فما هو األ بنظام حمدد لات طريقة أو أسلوب،

 زعمه أبن الشورى نظام ديين إسالمي وغريه زائف ووضعي وغري حقيقي ؟

شورى ألنه مبدأ نصاب لل وب أوال يوجد أي أسا  ل عم االجتاه األول، مل ينص القرآن وال السنة على طريقة أو أسل
 خيتص اللعام أو املنهج ان املبدأ الت ألنظامًا ، وال يوجد أيضًا جمال حمدد لتطبيق مبدأ الشورى، ولكنه صاحل جلميع اجملاوليس 

من التاريخ  ارخيية، واستنبطوقائع التني المبجال دون غريه ، ولكن االجتاه األول قد خلط بني النصوص الدينية  "القرآن والسنة" وب
 .]9[(30 من الدين، وللك خلط معريف متداول يف بنية العقل العريب بعامةوزعم أن ما استنبطه 

قل للك ، فإن عرع آخوية جمتمومن جانب آخر عندما تضعف هوية جمتمع، ويصبح جمتمعًا مستهلكًا إلنتاش ه
واء حىت يقف لساعلى حد  حلاضراجملتمع يلجأ للبحث عن كياانت فكرية أو مادية موجودة أو غري موجودة من املاضي أو ا
  له ع اآلخر حىت يتساجملتم  هوية هبا أمام هوية اجملتمع اآلخر ، ومن منظور اثن حياول عقل هذا اجملتمع البحث يف عيوب

جلمعي لذلك العقل ا  فكريفالوقوف أمام شعوره بضعف هويته أمام هوية اجملتمع األقوى، مما ينتج اخللط والتهافت 
 .]8[(31 اجملتمع

ط وليس قألنه مبدأ ف جوده،ابالجتاه األول إىل البحث عن كيان ونظام للشورى على الرغم من عدم و  وهذا ما أدى
يوب عأيضًا البحث عن راطية ، و دميق بنظام للوقوف أمام مبدأ الدميقراطية، والقول أبن عندان نظام للشورى أمام ما لديهم من

  واآلخر.بني األان لعالقةامن نظامهم" ، وللك ما يُعرب عن الدميقراطية بشىت الوسائل لالنتهاء أبن "نظامنا أفضل 
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إلنساين ، اهنا نتاش الفكر ألة وضعية قراطيومذا زعم االجتاه األول أبن الشورى إمية ألهنا موجودة يف النص القرآين والدمي
 ر الوضعي العقليرتوك للفكه ماموتناسى هذا االجتاه أن الشورى وإن كانت مبدأ أو منهجاً، فإن حتديد نصابه وطريقته ونظ

و مبدأ يعرب عن من حيث ه ضمونهمحسب ظروف املكان وال مان واملتغريات االجتماعية ، والدميقراطية هي مبدأ ال خيتلف يف 
 ميقراطية نفسه.مبدأ الد مضمون اآلخر، واستخالص األصوب من مبدأ أو منهج الشورى الذي يعرب يف مضمونه عن والرأي الرأي

 نظامها وطريقتها يث حتديدحى من نت الدميقراطية تتخذ شكاًل ونظامًا معينًا نتاش العقل البشري ، فإن الشور وإن كا
ث عن ع ، فالقرآن حتدات اجملتممالبسوعدد نصاهبا مرتوك لنتاش فكر وعقل بشري، ألنه من األمور االجتهادية املرتوكة لظروف و 

امة قيق املصلحة الع، هبدف حتاملبدأ اجملال مفتوحًا الختيار النظام األمثل مذاوترك  ،بدأ فقط بصفة عامة دون التفاصيلامل
 للمجتمع يف ضوء ال مان واملكان ومتغريات الظروف.

 ن الشورى استطالعأذهب إىل لذي يأما تفسري اخلطاب الرتاثي التقليدي ملسألة الشورى مبنظور احلاكمية املودودية وا
 وأن  ع اإلسالمي،وء التشرييف ض   يف تفسري حكم شرعي أو فهمه أو اجتهاده يف أمر من األموررأى  فرد أو جمموعة من النا

ذ رآن الكرمي حث على األخفإن للك ال أسا  له من الصحة ، فالق ]15[(32 الشورى لات طابع ديين وهي االجتهاد الفقهي،
فة إىل آخر االقتصاد والثقاالسياسة و و لدين ام يف عيع األمور امببدأ الشورى ومل حيدد جماما يف الدين دون غريه ، فجعل املبدأ ع

 تلك اجملاالت املختلفة يف اجملتمع ، فالقول بتحديد جماما خمالف لنص القرآن نفسه.

بة، حينما نقده لفكرة اإلانقراطية بالدميو ومن اجلدير ابلذكر أن االجتاه األول يناقض نفسه يف حماولته التفرقة بني الشورى 
شحهم وخيتارهم  و الذي ير شعب ههب إىل القول أبن النواب يف النظام الدميقراطي خيتارهم احل ب ويقدمهم للشعب وليس الل

مية ا الشورى اإلسال، أمتخابيةاالن كنواب عنه، وبذلك تفرض األح اب على الرأي العام إطارًا جاه ًا تكونه عن طريق الدعاية
 فهي تستمد مصدرها من الشعب.

ى األول أبن الشور  االجتاه يث عرفحالتناقض يف نقد فكرة اإلانبة يف النظام الدميقراطي وإقرارها يف الشورى ، ويكمن 
فسه، نها يف الوقت اه فكرة اإلانبة ويُقر ي هذا االجت، ينف]15[(33 عنها يف األمور املتعلقة هبا بيناو هي استطالع رأى  األمة أو من 

 الهي فرض كفاية  رةاملشو أن  عتبارعن األمة اب نيناوبو ويستشهد على إقرارها بفكرة أهل الشورى وهم أهل احلل والعقد الذين 
كرة لاهتا لغريب ويبيح الفة للعقل اد فكر جتب على عيع أفراد اجملتمع بل على احلاكم وأهل املشورة ، فكيف ميكن للعقل العريب نق

 سه ويستدل على صحتها يف آن واحد؟.لنف

وابلنسبة لطريقة اختيار النواب أو أهل الشورى مل حيددها اإلسالم فسواء كانت عن طريق اختيار الشعب أو اختيار 
احلاكم واستطالع رأي الشعب عن طريق االستفتاء ، فليست العربة ابلطريقة، ولكن العربة يف صحة اختيار أهل الشورى أو 
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يعملوا لصاحل اجملتمع ، وال توجد طريقة أفضل من طريقة، فكم من احلكام عرب اتريخ البشرية بوجه عام واإلسالمي  النواب حىت
بوجه خاص قد أخطأوا يف اختيارهم للوزراء وألهل مشورهتم ، وعلى العكس من للك فهناك من احلكام كاخللفاء الراشدين قد 

احلكام والنواب ، وكذلك أصابت شعوب يف اختيارها نواهبا  أرت شعوب أسو أصابوا يف اختيارهم، ويف العصر احلديث اختا
 وحكامها.

ة االختيار صحة ودق من يفإلن ال تكمن خطورة الشورى يف أسلوب اختيار احلكام للنواب أو ممثلي الشعب، بل تك
 شخص معني ، أما ختيار يفصر االوالتطبيق، فالرسول صلى هللا عليه وسلم ترك للمسلمني حرية اختيار من حيكمهم دون أن حي

و أافق عليه األمة م بعده تو  منهعمر بن اخلطاب فحصر األمر يف ستة من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ليختاروا واحداً 
 الشعب بعد للك.

  إسالمياً عده نظاماً نُ  لكيد   حمدهذا ألن الشورى عبارة عن هنج أو مبدأ عام، ليس له يف القرآن أو السنة منولش جاه
ًا مل ت احلياة ، وأيضيع جمااليف ع وما عداه غري إسالمي ، وهذا املبدأ ال يقتصر على اجلانب الديين فقط، بل هو مبدأ عملي

ن أف العصر ، فنرى ضيات وظرو ب مقتحيدد القرآن الكرمي من هم أهل الشورى، وترك اجملال مفتوحاً الختيار النظام األمثل حس
ى احلال، وعند حسب مقتض و تضيقأفعال النيب صلى هللا عليه وسلم وكذلك اخللفاء الراشدين كانت تتسع أدائرة الشورى يف 

دقيقة ة يف املسائل الون اخلاصيستشري و اخللفاء الراشدين كانت املشورة تتسع فيستشريون العامة يف القضااي لات الصفة العامة، 
 وعها.املتخصصة، إلن تتسع دائرة الشورى وتضيق حسب موض

ال  هل الذكر إن كنتمأفاسألوا ىل: "وإن كان االجتاه األول قد أشار إىل أن أهل الشورى هم أهل الذكر كما يف قوله تعا
من غري املنطقي لفقهاء، فهل الذكر هم اأب، فإنه ميكن تفسري هذه اآلية مبنظورين، األول: إن كان املقصود 7األنبياء:  –تعلمون" 

ن ر الثاين: إن كاما املنظو هم، أىف األمور العلمية أو العسكرية أو موضوعات ال تدخل يف نطاق عمل أن نستشري رجال الدين
فللفقهاء،  ، إن كان دينياً ملشار فيهضوع ااملقصود أبهل الذكر كل متخصص يف جماله والدائرة هنا أوسع، فإن املشورة هنا تتبع املو 

 مقتصرة املشورةن ه األول أالجتالمتخصصني كل حسب جماله، وليس كما ي عم اوإن كان علميًا فللعلماء، وإن كان عسكراًي فل
 على أهل الذكر أي رجال الدين.

اثية ل مع اآلراء الرت ح التعامث أصبومن الواضح اخللط لدي االجتاه األول بني القواعد الشرعية والقواعد الفقهية، حبي
آراء تقبل   خترش عن كوهناني أهنا الحة، يف واملن هة عن اخلطأ، وصار ينظر إليها بقدسيقدميًا وحديثًا وكأهنا من القواعد املن لة 

 الصواب كما تقبل اخلطأ.
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باب الن ول، وال أيضًا أسو ايت، آومن جانب آخر فإن اآلايت القرآنية تُةَفسر وتُفهم يف ضوء ما قبلها وما بعدها من 
ر ، واآل يصح أن ُيسَتقطع ج ءًا من اآلية الستخدامها يف َفسِّ

ُ
،  43: رتني، النحل آيةردت يف سو ية و مع  خيدم أيديولوجية امل

كر إن كنتم ال ا أهل الذ وحي إليهم فسألو ن، واآليتان مكيتان واآلية كاملة "وما أرسلنا قبلك إال رجااًل 7وسورة األنبياء آية : 
 تعلمون" . 

تحدثون ليهم، وأهنم ال يإال أوحى إبياء ن هللا ع  وجل مل يرسل أنومع  اآلية يف ضوء ما قبلها وما بعدها يف السورتني، أ
ليهم ام فانون يسري عكلون الطعال أيمن أهوائهم ولكن ما أمرهم هللا تعاىل به ، وهم رجال من بين البشر وليسوا مبالئكة، رج

 يعلم أمر اله إن كان يخرب ك لاملوت ، صادقون خملصون فيما أمرهم هللا به، ومن يتشكك يف للك يسأل أهل الذكر عن لل
 األنبياء.

فاع الرسول صلى دشارة إىل إ " ،ويف هذه اآلية خطاب إمي للرسول صلى هللا عليه وسلم ألنه يقول "وما أرسلنا قبلك
ب اعلماء أهل الكت ْم ؟، هلْن هُ مَ هللا عليه وسلم أمام من يتشكك يف للك، أبن يسأل املتشكك أهل الذكر، ومل حيدد القرآن 

ه  رسول فقهاء، ألن أايم اليفيكن  حىت يصدق املتشكك كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟، من الواضح أن املقصود هؤالء فلم
ان ري موضعه، وإن كمون" ىف غ تعلكان موجوداً، وهذا جيعل االستدالل جب ء من اآلية أن أهل الشورى "أهل الذكر إن كنتم ال

 يه.فع املشار ملوضو اع  لالستدالل على أن أهل الشورى هم أهل االختصاص حسب مدلوما العام صاحل من حيث امل

خر الستخالص رأي اآل هو طلبو خمتلفان ملبدأ واحد من حيث املع  أو املدلول،  امسانإلن فالشورى والدميقراطية 
يب الفًا له، فأسالد غريه خمنُعِّ  أصوب اآلراء بصدد موضوع ما ، وليس هناك طريقة أو نظام حمدد يف الشورى حبيث نستطيع أن

احد ابختالف ة يف ال مان الو ن ، خمتلفال ماواملالبسات و وطرائق تطبيق املبدأ أو املنهج خمتلفة يف اجملتمع الواحد ابختالف الظروف 
 املكان واجملتمعات حسب العادات والتقاليد والدين والثقافة.

، فالعربة  ربيًا أم أجنبياً عان امسه واء كسواألساليب والطرق املختلفة تؤدي يف النهاية إىل حماولة تطبيق املبدأ أو املنهج 
اولة حتقيق يس هناك داع حملتمع، فليف اجمل بتطبيقه وحتقيق األهداف املرجوة منه بغية حتقيق العدالةليست بلغة اسم املبدأ ، ولكن 

 الذات من خالل تقليل اآلخر ، ولكن حتقيق الذات من خالل إصالح عيوهبا وتقوية هويتها.
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