
 

٣٠٣

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ا الرمحن الرحيمبسم
مقدمة

تجمــع شـاملة،حقیقــةاإلسـالم، فوتأصـیالً عالقـة وثیقــة بالسیاسـة تأسیســاً لإلسـالم
بــــین شــــؤون النــــاحیتین المادیــــة والروحیــــة، وتتنــــاول أعمــــال اإلنســــان فــــي حیاتــــه الدنیویــــة 

بــــین األمــــرین، وال تعتــــرف بــــالتمییز بینهمــــا، إال مــــن حیــــث اخــــتالف تمــــزج…واألخرویــــة
فیؤلفــان كــًال، أو وحــدًة منســقة، وهمــا متالزمــان ال یمكــن أن همــاات النظــر، أمــا ذاتیتوجهــ

. )١(ُیتصور انفصال أحدهما عن اآلخر

نظامـًا للبشـروأسـسوشـامًال لكـل جوانبهـا. لحیـاة،منهجًا كامًال لاإلسالممثللقد
رعللعبـادات، وشـكامًال للعقیدة، وشرع لهم نظاما كامال لألخالق، وشرع لهم نظاما كـامال

القـول بالفصـل بـین إنلـذا فـ؛)٢(لهم نظمًا متعددًة للمعـامالت تغطـي جوانـب الحیـاة جمیعـاً 
الدین والسیاسة قول غیر صحیح نظریًا، وغیر واقع عملیًا مع فهم معنى(الدین) على أنـه 

. )٣(الشریعة الحاكمة لمعامالت الناس الدنیویة

الكامــل، وذلــك فــي هجــهریعته الســمحة، ومنأمرنــا اهللا تعــالى بــأن نتمســك بشــوقــد
َق ِبُكـْم َعـن َوَأنَّ قوله اهللا  تعـالى: (( َهـَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقیمًا َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا السُّـُبَل َفَتَفـرَّ

ــاُكم ِبــِه َلَعلَُّكــْم َتتَُّقــوَن) ــاوقــال ســبحانه وتعــالى: ((،)٤()َســِبیِلِه َذِلُكــْم َوصَّ نِّــي َیــَفِإمَّ ْأِتَینَُّكم مِّ
ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفال َیِضلُّ َوال َیْشَقى  َوَمْن َأعرَض َعن ِذْكرْي َفِإنَّ َلُه َمِعْیَشًة َضْنكًا 

. )٥())َأْعَمىِقَیاَمةِ َوَنْحُشُرُه َیوَم الْ 

أجــل مــا تقــدم جــاء هــذا البحــث محاولــة لتســلیط الضــوء علــى أهمیــة النظــام مــن
في اإلسالم وضرورة إیضاح مصادره التي یحاول بعـض متنـوري عصـرنا النـأي السیاسي



 

٣٠٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

المزاعم، وٕاذا كان الباطل ال یمّل من تكرار باطله وٕالباسـه األثـواب البراقـة فعنها بمختل
المختلفة لیشرعن باطله، فلما ال نعمل مرارا وتكـرارا إلظهـار الحـق الـذي نحملـه فـي لبـوس 

لعصر الراهن.عصریة تتالئم مع متطلبات ا

وقـــد املـــت علـــي المنهجیـــة ان اقســـم بحثـــي  علـــى مقدمـــة وثالثـــة مباحـــث  وثبـــت 
بالمصادر والمراجع المستخدمة في البحث ،وذكرت في الخاتمة اهم النتائج التي توصلت 

الیها من خالل دراستي .  

أن أكون وفقـت فـي عـرض مباحـث هـذا الموضـوع وٕاعطائـه حقـه ومسـتحقه أرجو
التوثیـق والعــرض، فـإن أصــبت فهــو محـض فضــل مـن اهللا تعــالى، وٕان كــان مـن التنظیــر و 

غیر ذلك فالتقصیر مني واهللا بريء منه!  

الباحث



 

٣٠٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

: مطالب متهيديةاألولاملبحث

السياسي لغة واصطالحاً النظام: األولاملطلب

یاســـي مركـــب توصـــیفي والبـــد لكـــي یـــتم تعریفـــه كمركـــب أن نعمـــد إلـــى السالنظـــام
.،وعلى النحو االتيمعرفته بعد التركیبإلىتحلیل أجزائه ونفككه من تركیبه وصوال 

النظامتعریف: أوال

نظــام،فهـوغیــرهأولؤلـؤبــهُیـنظمخــیطوكـلاللؤلــؤ،بـهُیــنظمالـذيالخــیط: لغـةالنظـام
قرنتـهشيءوكلطریقته،تستقیمالأينظام؛ألمرهلیس: یقالومالكه،أمركلونظام
والخــــرزالجـــوهرمـــنالعقـــد: والنظـــامنظمتـــه،فقـــدبعـــضإلـــىبعضـــهضـــممتأوبـــآخر

والمتعلــقوالهــديلهـملیسأينظام؛ألمرهمولیسوالسـیرة،الهدي: والنظامونحوهما،
. )٦(عادةأيواحد؛نظامعلىزالومااستقامة،

إلــىبعضــهاالمضــموماألشــیاءعلــىلغــةُیطلــق»النظــام«لفــظبــأنیتضــحتقــدمممــا
: الضــمذلــكفــيیراعــىأنعلــىاألشــیاء؛لتلــكالجــامعالشــيءعلــىیطلــقكمــابعــض،
یعتریـهالالـذيواالطـرادعـوج،الیصـحبهاالتـيواالسـتقامةتنـافر،فیـهلـیسالـذيالترابط
.ُخْلف

حاالسیاسة لغة واصطال:ثانیا

ة لتعطـــي مـــدالیل مهمـــة نبرزهـــا تنوعـــت هـــذه المـــادة فـــي معـــاجم اللغـــلغـــة:السیاســـة: أ
یأتي:فیما



 

٣٠٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

أن السیاسـة مـن :جاء في تاج العـروس واإلصالح،هي األمر والنهي السیاسة
كلمة سست الرعیة سیاسة: أمرتها ونهیتها، فالسیاسة القیـام علـى الشـيء بمـا یصـلحه مـن 

.)٧(األمر والنهي
وهــو الریاســة أو القیــام بهــا ((یقــال ساســوهم سوســًا، :السیاســة بمعنــى آخــريوتــأت

.)٨(وٕاذا رأسوه، وقیل: سوسوه وأساسوه، وساس األمر سیاسة: قام به))
السیاسة بمعنى فعل الحّكام  في رعایة أمور الناس، والقیـام بمـا یصـلحهموتأتي،

،كما یفعل األمـراء والـوالة بالرعیـةوكان بنو إسرائیل یسوسهم أنبیاؤهم، أي یتولون أمورهم
.)٩(واألمراء هم: الحّكام في الدولة

ـــین: :وقیـــل ـــى اللغـــة الیونانیـــة، وهـــي مـــن كلمت إن أصـــل كلمـــة السیاســـة یرجـــع إل
هذه الكلمات لها معان عدیدة لكنها ،تیكا " و" بولیتیكیه "ی"بولیس " و " بولیتایا " أو " بول
بلــدة أو المدینــة، والمقاطعــة، أو أنهــا تعنــي كــذلك: تجّمــع متشــابهة. فـــ "بــولیس" معناهــا ال

: الدولـة، وتعنـي: تعني) فإنهاPoliteiaالسكان الذین یؤلفون المدینة. وأما "بولیتایا": أو (
ــــى حــــق  ــــة، وتعنــــي أیضــــا: المواطنــــة (بمعن الدســــتور، أو النظــــام السیاســــي، أو الجمهوری

س، أي األمـور المدنیـة، وهـي كـل مـا یتعلـق المواطنین). أما "بولیتیكا" فهي جمع بولیتیكو 
فهـي العلـم Politikeبالدولة وبالدستور وبالنظام السیاسـي وبالسـیادة. وأمـا "بولیتیكیـه" أي 

.)١٠(السیاسي
فعرفـه بأنـه معنـى االصـطالحيویرى صاحب المنجد ان المعنى اللغـوي موافـق لل

واآلجل، وهـي أیضـا تعنـي: إلى الطریق المنجي في العاجل بإرشادهماستصالح الخلق ((
.)١١())فن الحكم وٕادارة أعمال الدولة الداخلیة والخارجیة



 

٣٠٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

اصطالحاً:السیاسة: ب
، منهـا أن السیاسـة هـي: تنظـیم ات عـدةتعریفبسةاصطالحًا، فقد عّرفت السیاأما

المبــادئ التــي هــي هــو علــم حكــم الدولــة، أو :أمــور الدولــة وتــدبیر شــؤونها. فعلــم السیاســة 
یهــا الحكومــات فــي عالقاتهــا بــالمواطنین وبالــدول األخــرى. أو أنهــا: مجموعــة مــن تقــوم عل

القواعـــــد واألجهـــــزة المتناســـــقة والمترابطـــــة التـــــي تـــــنظم الحكـــــم وطریقـــــة ممارســـــة الســـــلطة 
أیضا: فن في حكم الجماعـة، وقـد عرفتهـا الموسـوعة األلمانیـة بأنهـا: فـن وهي.)١٢(للحكم

ـــة للجماعـــة ـــة التعامـــل بالمصـــالح الكلی ، وصـــوال إلـــى هـــدف الســـالم والرخـــاء العـــام، ورعای
.)١٣(لحاجات الناس من أجل تحقیق السعادة

ـــاك  تعریفـــاتان ومنهـــا: ؛ منهـــا: نســـانيللنظـــام السیاســـي فـــي الفكـــر االعـــدةهن
مجموعة من القواعد واألجهزة المتناسقة المترابطة فیما بینها، تبـیِّن نظـام الحكـم ووسـائل «

ا وطبیعتها ومركز الفـرد منهـا، وضـماناته قبلهـا، كمـا تحـدد عناصـر إسناد السلطة وأهدافه
القوى المختلفة التي تسیطر على الجماعة وكیفیة تفاعلها مع بعضـها، والـدور الـذي تقـوم 

القواعـــد األساســــیة التـــي یتعــــارف علیهـــا ســــكان كـــل دولــــة، «. ومنهــــا: )١٤(»بـــه كــــل منهـــا
ألجهزتهــــا اإلداریـــــة عنـــــد مباشـــــرتها واختیــــارهم لشـــــكل الحكـــــم فیهــــا، والســـــلطات المخولـــــة

.)١٥(الختصاصها، وسلطات الحاكم في عالقته بهم، ومدى حقوقهم والتزاماتهم قبل الدولة

البد من اإلشارة إلى أنه مـع عـدم  ورود لفـظ (السیاسـة)  فـي كتـاب اهللا تعـالى، إال وهنا
كثیـــرا مـــا تتحـــدث عـــن اذ اآلیـــات القرآنیـــةأن ذلـــك ال یعنـــي أنـــه ال یتضـــمن األمـــور السیاســـیة، 

عن الصالح واإلصالح واألمر والنهي والحكم وغیر ذلك من المعـاني التـي تـرادف لفـظ مفردات 
(السیاسة) وتریدها بالمعنى ال باللفظ، كما أنه لـم یحـدد سیاسـة معینـة، ولـم یتطـرق إلـى تفاصـیلها 

. )١٦(بهاالتي یجب على المسلمین في كل العصور االلتزام 



 

٣٠٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

كانــت: (()وســلموالــهصــلى اهللا علیــه (فــي الســنة، فقــد جــاء قولــهوكـذلك الحــال 
(صـلى اهللا علیـه لـهوقو ،)١٧())بنو إسرائیل تسوسهم األنبیاء، كلما هلـك نبـي خلفـه نبـي

. )١٨()) أي: تتولى أمورهم كما یفع األمراء والوالة بالرعیةاألنبیاءتسوسهم): ((وسلمواله

الح المتقدمین تتمحور حول معنیین:یمكن إیجاز أن السیاسة في اصطوبهذا

معنــى عــام، وهــو تــدبیر أمــور النــاس وشــؤون دنیــاهم بشــرائع الــدین، ولهــذا االول:
فــي حراســة )وســلموالـهاهللا علیــه صــلىنیابــة عــن رسـول اهللا (:فهـم یعرفــون الخالفــة بأنهـا
الدین، وسیاسة الدنیا به.

األحكام والقرارات، زجرًا نممعنى خاص، وهو ما یراه اإلمام أو یصدره :والثاني
عن فساد واقع، أو وقایة من فساد متوقع، أو عالجًا لوضع خاص.

:  عدةمعانمنهاوأرادوامصنفاتهمفي»السیاسة«لفظالفقهاءاستخدموقد

فــيبالعــدلوالحكــمواألمــوال،الوالیــاتفــياألمانــاتبــأداءالمتعلقــةالشــرعیةاألحكــامـــ١
. اآلدمیینحقوقوفي،وحقوقهاهللاحدود

إلـــىأقـــربمعـــهالرعیَّـــةتكـــونالتـــياألمـــورمـــنفیـــهمجتهـــدیناألمـــروالةیســـّنهمـــاــــ٢
والالشـرعیة،المقاصـدیحقـقأنهداممانصبذلكیردلموٕانالفساد،عنوأبعدالصالح
.المرسلةبالمصالحالعملیعنيماوهوالتفصیلیة،الشرعأدلةیخالف

)١٩(. والتأدیبوالزجرالتعزیزـ٣

تحتهــایــدخلكلمــةعنــد المتقــدمین السیاســةأنإلــى:تقــدممــاكــلمــنونخلــص
العملیؤديباجتهاد،مأخاصبدلیلیثبتمامنهاسواءالشرعیة،األحكاممنمجموعة



 

٣٠٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ولــمعــنهم،والفســادالشــردفــعوٕالــى،المســلمینلجماعــةوالصــالحالخیــرجلــبإلــىبهــا
أوالدولـةشـكلحیـثمـناإلسـالمیة؛بالدولـةالمتعلقـةاألحكامعلىاراالقتصتعنيتكن

علــىالقــائمینوشــروطوانتقالهــا،ثبوتهــاوكیفیــةومصــدرهافیهــاالســلطةطبیعــةأونوعهــا
بــینالمتبادلــةوالواجبــاتوالحقــوقعــزلهم،أوتعییــنهمحــقلهــاالتــيوالجهــةالدولــةرأس

)٢٠(.بالدولةالمتعلقةحكاماألمنذلكوغیروالمحكومین،الحكام

مــامنــهُیفهــمبینمــا اقتصــر مفهــوم السیاســة  فــي العصــر الحــدیث لیكــون مــدلوال 
: منهـاالمعاصـر؛االصـطالحفـيللسیاسـةعـدةتعریفـاتوردتوقـدالـدول،بحكـمیتعلق

. )٢١(»الخارجیةعالقاتهاوٕادارةدولةحكمبفنیتعلقماكلمعرفة: السیاسة«

ونظــاماألساســي،وقانونهــاالدولــة،نظــامدراســةملســة علمــا یشــفأصــبحت السیا
الدولـــة،فـــيالـــداخليالنظـــامالدراســـةهـــذهتشـــملكمـــا.. التشـــریعيونظامهـــافیهـــا،الحكـــم

شـــؤونإدارةفـــيــــالسیاســـیةكـــاألحزابــــالداخلیـــةالتنظیمـــاتتســـتخدمهاالتـــيواألســالیب
.  )٢٢(الحكممقاعدإلىللوصولأوالبالد

السیاســـي اإلســـالمي فنقـــول: هـــو أحـــد فـــروع الفكـــر لنظـــامممـــا تقـــدم نـــوجز تعریفـــا ل
خاللهــامــنیــتمالتــيالمتناســقةاإلجــراءاتأوالخطــواتمجموعــةیمثــلالــذياإلســالمي،

كیفیـةعلـىلقبأنهإلىبالنظرتعریفهأردناوٕاذا. صالحةبطریقةوتسییرهااألمورتدبیر
مؤسســــاتأوهیئــــاتمــــنعنهــــاینــــتجومــــااألحكــــاموعــــةمجمهــــو: نقــــولالدولــــة؛حكــــم

علیهـــاوالمحافظـــةوٕادارتهـــاالدولـــةإقامـــةحیـــثمـــناإلســـالمیةبالدولـــةمتعلقـــةوتنظیمـــات
. )٢٣(غایتهاوتحقیق
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من أشـكال التفكیـر والتأمـل العقلـي فـي الظـاهرة السیاسـیة شكلأنهیتضحوبهذا
كر اإلســالمي فــي ضــوء القــراءة الشــمولیة فــالف،)٢٤(المتجســدة عملیــا فــي الســلطة السیاســیة

التي أتى بها في التأسیس للعالقة بین المسـلم وأخیـه المسـلم فـي المجتمـع المسـلم،  أرسـى 
التــي تتغیــر أنماطــه وهیئاتــه ومعــالم النظــام، وأطــره العامــة بعیــدا عــن تحدیــد شــكل معــین 

ام السیاســي هــو مــا یكفــل  بتغیــر األزمــان واألمــاكن واألعــراف والتقالیــد! فالشــكل العــام للنظــ
)٢٥(تنظیم العالقة بین الفرد والسلطة بما یتفق مع القائمین بها.

اإلسالميالفكرحقيقةالثاني: املطلب

ة  كمصطلح متداول فـي األروقـة المعرفیـة للداللـة توحقیقالفكر یمكن تحدید ماهیة 
بها اإلنسان بوصفه كائنا عاقال نتائج عملیات التفكیر والتأمل العقلي التي یقوم (:انهعلى

ـــال،)٢٦(مفكـــرا) ـــب ویتمظهـــر فـــي صـــور متعـــددة و فكرف ـــاج یتقول شـــكال مختلفـــة وصـــیغ انت
متباینــة، وهــو بحســب التعریــف آنــف الــذكر ثمــرة مــن ثمــرات العقــل اإلنســاني الــذي یؤســس 

.)٢٧(لبناء الحضارة بغض النظر عن توصیفها من ناحیة الحسن والقبح

یكـون الفكـر صـبغة ترتسـم فیهـا مجموعـة اآلراء والمبـادئ واألفكـار وبهذا التوصـیف
الســائدة لــدى مجموعــة بشــریة معینــة، وخــالل مــدة زمنیــة محــددة، وألن اإلنســان فــي معظــم 

عــن القــیم والثقافــات واألفكــار یــراألحــوال هــو رد فعــل لعصــره، فــان فكــر اإلنســان هــو تعب
)٢٨(راته تجاه الكون واإلنسان والحیاة.والنظریات القائمة في مجتمعه، التي تؤطر تصو 

فحینمـا ،ویلحظ عـدم اقتصـار مفهـوم الفكـر علـى بعـض مصـادیقه؛ ألنـه مفهـوم عـام
علیـه(ما أنتجه فكر المسلمین منذ مبعث رسـول اهللاكلّ :یقال  الفكر اإلسالمي فنعني به 

اهللا ســبحانه وتعـــالى إلـــى الیــوم مــن المعـــارف الكونیــة العامــة المتصـــلة بــ)الصــالة والســالم
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المعــارف كاإلنســان، والــذي یعبــر عــن اجتهــادات العقــل اإلنســاني فــي تفســیر تلــو والعــالم
)٢٩(العامة في إطار المبادئ اإلسالمیة عقیدة وشریـعة وسـلوكا.

ووفــق هــذا التعریــف نؤســس لقاعــدة عامــة، وهــي أن كــّل فكــر بشــري نــتج عــن فكــر 
ســالم الثابتــة القاطعــة فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة مســتقل، ولــم ینطلــق مــن مفــاهیم اإل

.)٣٠(الصحیحة، ال یمكن وصفه بأنه فكر إسالمي

مكـــونین أساســــیین: ((جــــاءت محـــددات هـــذا المصــــطلح مراعیـــة  اإلطـــارفـــي هـــذا 
الفكــر، وصــفة اإلســالمیة، وكلمــة الفكــر كلمــة ملتبســة بعــض الشــيء، فقــد ینطلــق الــبعض 

فكـر بمعـزل عـن الممارسـة، أو بمعـزل عـن الـنظم التـي تتفاعـل معـه... في الحدیث عـن ال
صــفة اإلســالمیة فهــي أیضــا صــفة ملتبســة فــي عقــول الــبعض، فهــذه الصــفة أتــرتبط مــاأ

أم أنها تتصل بمجـال -أي انه البد أن تكون مرجعیة الفكر مرجعیة إسالمیة-بالمرجعیة
.)٣١(التراث اإلسالمي)التفكیر، الذي هو الحضارة اإلسالمیة، أم ترتبط ب

ضرورة عدم تسـمیة القـرآن الكـریم :وهنا البد من اإلشارة إلى أمر بالغ األهمیة وهو
ـــة بـــالوحي. وذلـــك الرتبـــاط )٣٢(والســـنة الشـــریفة تراثـــا، وٕانمـــا نســـمیها أصـــوال تأسیســـیة منزل

ســـنة التـــراث بمـــا هـــو متحـــرك ومتغیـــر وتلـــك ســـمة االجتهـــادات واألفكـــار بیـــد أن القـــران وال
ــــوحي، قرآنــــا أو ســــنة صــــحیحة،  ــــت اإلســــالمیة هــــي ال الصــــحیحة لیســــت كــــذلك؛  فالثواب

.)٣٣(رف المختلفةاوالمتغیر هو الواقع ومنتجاته من المع
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الثاني: مصادر الفكر السياسي اإلسالمياملبحث

قیمــة أیــة فكــرة تنبــع مــن المصــدر الــذي یؤســس أنمــن األهمیــة بمكــان اإلشــارة إلــى 
تبلــور مــن خاللــه معطیاتهــا وتطبیقاتهــا، ومــن خــالل النظــر فــي مرتكــزات الفكــر وتعلیهــا

السیاسي في اإلسالم نجد أن أهم مصادر الفكر السیاسي اإلسالمي هي:

األول: القرآن الكریم والسنة الشریفةالمطلب
التشــریع األساســیین فــي اإلســالم وقــد مصــدريالقــران الكــریم والســنة النبویــة یعــد
أنمن مكانتـه وقیمتـه، یكفـي أن نعـرف بـتعليو بالعقل،النصوص التي تنوهاشتمال على

. وأمـا اآلیــات )٣٤(سـبعین مــرةأكثـر مــنمشـتقات كلمـة " العقــل " تكـررت فــي القـرآن الكــریم 
النظـر والتفكـر والتـدبر والتبصـر فـي آیـات اهللا لـىالتي تتصل بالعملیـات العقلیـة وتحـث ع

لتـــاریخ، وأحكـــام التشـــریع، وتتوجـــه بالخطـــاب ألولـــي فـــي األنفـــس واآلفـــاق، وفـــي حـــوادث ا
األلباب فقد بلغت من الكثرة حدا أعطى اإلسالم میزة بین كل المذاهب والشرائع.

، ) وســلموالــه صــلى اهللا علیــه (تلمســنا شــاهدا علــى ذلــك فــي أحادیــث النبــيوٕاذا
ـــم وتبـــین فضـــله ومكانتـــه، وترســـم مـــنهج البحـــث والنظـــر،  ـــى العل ـــدعو كـــالتي تحـــث عل وت

تأخــذ مســاحة أوســع  فــي كتــب الحــدیث الشــریف، وتجعــل لوجــدناهاالفقــهللتبصــر والفهــم و 
دین العلم والعقل كـما أنه دین الفطرة التي فطر اهللا الناس علیها.-بحق-اإلسالم

األحكـام األساسـیة التـي علـىالكـریم القـرآنشـتملیتعلق بموضـوع بحثنـا فقـد اوفیما
القـرآن الكـریم حـددفقـد ،لة مـن الناحیـة االجتماعیـة واالقتصـادیة والسیاسـیةتقوم علیها الدو 

األسس واألصول العامة والمبادئ الكلیة للنظام السیاسي فـي المجتمـع اإلسـالمي دون أن 
یتعــرض للتفصــیالت والفــروع، إذ تــرك هــذا الجانــب للعقــل البشــري یفكــر فیــه بحیــث یصــل 

بتنظــیم شـــؤون الحیــاة فــي المجتمـــع علــى ضـــوء إلــى شــكل النظـــام السیاســي الــذي یســـمح 
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المصلحة العامة ومقتضیات الظروف من حیث الزمان والمكان وبما یتالءم مـع ظـروف 
.)٣٥(الحیاة وتطورها

فالقرآن الكـریم لـم یتطـرق لبیـان طبیعـة الحكـم وال لطـرق انتخـاب ولـي األمـر (رئـیس 
س، وال لكیفیة انتخاب أهـل الشـورى (أو في الرئیافرتتو أنالدولة) وال للشروط التي یجب 

ما یتغیـر بتغیـر الحیـاة فیمـا یتعلـق بالنظـام الدسـتوري وعالقـة لكلأهل الحل والعقد) و ال 
الحاكم بالمحكوم والحقوق والواجبـات بـین الراعـي والرعیـة، أمـا دور السـنة النبویـة الشـریفة 

االرتبـاط الوثیـق بـین دتأوجـفقـد، بوصفها مصدرا من مصادر الفكر السیاسي اإلسـالمي
ـــة  ـــدة الدینی ـــامور وجوانـــب فالجانـــب االول السیاســـة، فالرســـالة اإلســـالمیة تمیـــزت والعقی ب

لعقیــــدة بامــــا یمكــــن ان نطمــــح علــــى تســــمیته رســــالة شــــاملة، هــــذا الشــــمول جعــــلبأنهــــا:
السیاســیة جــزءا مــن العقیــدة العامــة. وهــذا توجیــه جدیــد فــي التفكیــر بالنســبة لحیــاة العــرب، 

العقیدة السیاسیة انعكس علیها شيء من القدسیة. ومن نتتجلى أهمیة هذا التوجیه في أو 
هنا أصبحت مخالفة العقیدة السیاسیة خروجا على العقیدة الدینیة. أما الجانب الثـاني مـن 
التأثیر فهو أن الرسالة اإلسالمیة القدسیة أوجدت ارتباطا مـا بـین العمـل السیاسـي والعمـل 

فلـم یعــد هنـاك شــك فـي أن النظــام الـذي أقامــه الرســول (،)٣٦(ناحیـة التطبیقیــةالـدیني مــن ال
مــن وجهــة مظهــره إلیــهنظــر إذا–والمؤمنــون معــه فــي المدینــة )الصــالة والســالمعلیــه(

یوصــف بأنــه سیاســي أنیمكــن –وقــیس بمقــاییس السیاســة فــي العصــر الحــدیث العملــي
منع ان یوصف في الوقت نفسه بأنـه دینـي بكل ما تؤدیه هذه الكلمة من معنى، وهذا ال ی

كانـت وجهــة االعتبــار هــي النظــر إلــى أهدافـه ودوافعــه واألســاس المعنــوي الــذي یرتكــز إذا
.)٣٧()علیه



 

٣١٤

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

إن صفة اإلصالح السیاسي له معنى متداخل بالعقیدة والعمل الدیني، وهـذا شـيء 
ي توجیهـا یقتـرن بصـفة الخیـر جدید في التفكیر العربي، ثم أن اإلسالم وجه العمل السیاس

مـــن تـــأثیر الرســـالة بوصـــفها قـــوة قدســـیة فهـــو أنهـــا اآلخـــر وخدمـــة المجتمـــع. أمـــا الجانـــب
أوجــدت ارتباطــا وعالقــة بــین القیــادة الدینیــة والقیــادة السیاســیة، وقــد ظهــر هــذا فــي اتجــاه 

جمـع الـذي)وسـلموالـهاهللا علیـه صـلى(الصحابة األوائل الذین سـاروا علـى نهـج الرسـول
بین مفهوم القیادة السیاسیة والقیادة الدینیة، وقد كان هذا له اثر في مفهوم السیاسة نظریا 
وتطبیقیــا بحیــث أســهم فــي خلــق اســتقرار فــي الدولــة وفــي خلــق وحــدة القیــادة التــي جــاءت 

ا فیتجلـى تأثیرهـالمهم والذي البد من التنویـه بـه،الجانب أما)٣٨(نتیجة الرتباط السیاسة بالدین.
تتمثل بالشعور والتفكیر جدیدةفي أن الرسالة اإلسالمیة حولت العقلیة العشائریة والقبلیة إلى عقلیة 

إلى مستوى التفكیر الموحد، وبذلك تكون القوى القدسیة ركنـا أساسـیا على المستوى العربي ووصوالً 
)٣٩(من أركان القوى المكونة للفكر السیاسي الـعربي اإلسالمي.

ني: االجتهادالثااملطلب

قوالب جامدة، كما أنها لیستأنها هواالسالمیة الشریعةمن أهم ما تمتاز به إن
جیل من األجیال مقتصرة على ، كما أنها لیست كلها احكامًا نهائیةلیست كلها احكامًا 

مجال معین من مجاالت حیاة اإلنسان، بل هي مقتصرة علىوعصر من العصور، أو 
ر في جمیع أبعادها على مدى تاریخ البشریة اآلتي وعلى مدى منهج عام لحیاة البش

.)٤٠(عمر الدنیا
الدخول في تعریف هذه المصطلح الذي له كبیر األهمیة في حیاة المسلمین وقبل

البد من التنویه هنـا إلـى أن هـذا المصـطلح قـد عـرف مبكـرا عنـد المدرسـة السـنیة ،الفكریة
إّن ،اذاالمامیـة المدرسـةالصالة والسالم بخـالف باعتبار أنه وجد وظهر من النبي علیه 



 

٣١٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

ــًا لرســالة فــي الفكــر االمــامي(علــیهم الســالم) البیــتأهــل یمثلــون امتــدادًا تشــریعیًا وقیادّی
(صــلى اهللا )  كمــا ورد ذلــك فیمــا اســتفاض مــن النبــيوســلم(صــلى اهللا علیــه وآلــهالنبــي

ا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي (إنـي تـارك فـیكم مـ:) من حـدیث الثقلـینوسلمعلیه وآله
أحـدهما أعظـم مـن اآلخـر، كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن السـماء الـى األرض، وعترتـي أهــل 

.)٤١(بیتي، ولن یتفرقا حتى یردا علّي الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیهما)

االجتهــاد عنــد الشــیعة اإلمامیــة كمدرســة ذات معــالم واضــحة لــم یظهــر إّال أنإالّ 
(علـیهم السـالم)، حیـث مّسـت الحاجـة البیـتأهـلأئمـةالثـاني عشـر مـن مـاماإلبعد غیبة 

م مـن حاجـة أو یكـاتبونهم أو هـفیما تعرض لاألئمةإلى ذلك، وأما قبل ذلك فكانوا یسألون 
.أصحابهمیسألون الموثقین من 

اســتمرت حركــة االجتهــاد فــي المدرســة الســنیة فــي نمــو واتســاع، وظهــر فــي وقــد
، ویمـــثلهم االحنـــافالـــرأيأصـــحاب: تیـــار أهمهـــامـــذاهب مختلفـــة مـــن داخلهـــا اتجاهـــات و 

كبــار الفقهــاء مــن أمثــال أبــي حنیفــة ان االتجاهــانالحــدیث، واســتقطب هــذأصــحابوتیــار 
والشافعي، وأنس ابن مالك، وأحمد بن حنبل واألوزاعي، والثوري... وغیرهم.

القــــرن الرابــــع منــــذ أوائــــلهمللشــــیعة فقــــد تطــــورت حركــــة االجتهــــاد عنــــدوبالنســــبة
الهجــري تطــورًا نوعیــًا، ودخلــت  فــي دور التوســع والتــدقیق فــي القــرن الخــامس علــى أیــدي 
ـــــن  ـــــن محمـــــد ب ـــــد محمـــــد ب ـــــال الشـــــیخ المفی ـــــة مـــــن امث ـــــار مـــــن مدرســـــة االمامی فقهـــــاء كب

.)٤٢(هـ٤٦٠ت، والشیخ الطوسيهـ٤٣٦ت، والسید المرتضىهـ٤١٣تنعمان



 

٣١٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

العملیــات الفكریـــة التـــي یجریهـــا الفكـــر فـــي بمعنـــاه العـــام یشـــمل جمیـــع واالجتهــاد
سـبیل التوصـل إلــى الحكـم بغیـاب الــنص ومـن هنـا جــاء تعریفـه بأنـه مــأخوذ فـي اللغـة مــن 

.)٤٣(من الجهد والطاقةافتعالبذل الوسع والمجهود وهو 

فتعــال مــن الجهــد... وهــو فــي عــرف "اوقــد عــرف المحقــق الحلــي االجتهــاد بأنــه:
ـــذل الجهـــد فـــي اســـتخ اســـتخراجیكـــوناالعتبـــاروبهـــذاالشـــرعیة،راج االحكـــامالفقهـــاء ب

.)٤٤("اجتهاداً شرعلاأدلةمناألحكام

اسـتفراغ الوسـع فـي النظـر فیمـا هـو مـن بانهاالجتهاد: عن العالمة الحليویقول 
.)٤٥(ةالمسائل الظنیة الشرعی

قــد تكــرر لفــظ الجهــد والجهــد فــي الحــدیث هــو بــالفتح المشــقة :األثیــرابــنیقــولو 
وقیل المبالغة والغایة بالضـم الوسـع والطاقـة وهمـا لغتـان فـي الوسـع والطاقـة ومـن المفتـوح 

أي الحالة الشاقة.)٤٦(حدیث الدعاء (أعوذ بك من جهد البالء)

الظاهر ان المــراد مــن االجتهــاد المصــطلح هــو ، فیعّرفــه بأنــه:المحقــق العراقــيامــا 
ألن االجتهاد هو االسـتنباط الفعلـي مـن ،االستفراغ الفعلي في تحصیل المعرفة باالحكام

ال یقــال: علــى ذلــك وال یكفــي فیــه مجــرد الملكــة الموجبــة للقــدرة علــى االســتنباط،،االدلــة
، ولـــم یســـتنبط بعـــد حكمـــًا مـــن یلـــزم عـــدم صـــدق المجتهـــد علـــى مـــن لـــه ملكـــة االســـتنباط

، والتـاجرمـن الكاتـب، كما نلتزم في غیـره فانه یقال: انه ال بعد في االلتزام به.األحكام
.)٤٧(ل، فنقول انه من باب العنایة والتنزیوعلى فرض صدق عنوان المجتهد علیه

هــو تحصــیل الحجــة علــى الحكــم الشــرعي عــن ملكــة :وعــن المحقــق االصــفهاني
)٤٨(...استنباط الحكم ولو لم یستنبطه فعالً 



 

٣١٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

،)٤٩(إمام الحرمین فقال: (وأما االجتهاد فهو بذل الوسـع فـي بلـوغ الغـرض)وعرفه
وبهذا المعنى عرفه اإلمـام الغزالـي بقولـه: (عبـارة عـن بـذل المجهـود، واسـتفراغ الوسـع فـي 

للفـــظ فـــي عـــرف فعـــل مـــن األفعـــال وال یســـتعمل إال فیمـــا فیـــه كلفـــة وجهـــد... لكـــن صـــار ا
فــي طلــب العلــم بأحكــام الشــریعة. واالجتهــاد التــام: أن دالعلمــاء مخصوًصــا ببــذل المجهــو 

.)٥٠(یبذل الوسع في الطلب بحیث یحسُّ من نفسه بالعجز عن مزید طلب)

اآلمدي فقال: (وأما في اصطالح األصـولیین، فمخصـوص باسـتفراغ الوسـع وعّرفه
ة على وجه یحّس من النفس العجز عن المزید في طلب الظن بشيء من األحكام الشرعی

وهو قریب جًدا من تعریف اإلمام الغزالي.،)٥١(فیه)

ابـــن قدامـــة: (وهـــو فـــي عـــرف الفقهـــاء مخصـــوص ببـــذل المجهـــود فـــي العلـــم وقـــال
.)٥٢(بأحكام الشرع)

إًذا أن یستفرغ المجتهد وسعه ویبذل جهده مـن أجـل الوصـول إلـى الحكـم فاالجتهاد
الشرعي. 

إنما یكون في األحكام التي لـم یـرد فیهـا االجتهادینبغي أن یلحظ هنا هو أن ومما
دلیل قطعي الثبوت قطعي الداللة، وفي هذا الصـدد یشـیر الغزالـي بـالقول: (والُمجَتهـُد فیـه 

وهـــذا یعنـــي أن االجتهـــاد موضـــعه األمـــور ،)٥٣(كـــل حكـــم شـــرعي لـــیس فیـــه دلیـــل قطعـــي)
جتهـاد مســائل السیاسـة الشــرعیة ألنهــا كمـا قیــل: (مــا فـإن مــن مجــاالت االعلیــهالظنیـة،  و 

ولكان فعًال یكون معه الناس أقرب إلى الصالح وأبعـد عـن الفسـاد، وٕان لـم یصـنعه الرسـ
.)٥٤(وال نزل به وحي)،علیه الصالة والسالم



 

٣١٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

االجتهاد في مسائل السیاسة الشرعیة باب واسع ألن مبناها على المصلحة وباب
حقیق مقاصد الشرع، وحقیقتهـا جلـب المصـالح وتكمیلهـا، ودرء المفاسـد العامة، ومبتغاها ت
وتقلیلها، واهللا اعلم.

الفـــرد مجتهـــدا وقـــد أوجـــز علمـــاء الشـــریعة لیكـــونینبغـــي تـــوافر شـــروط معینـــة لكـــن
:)٥٥(شرائط االجتهاد وفصلوا القول فیها، ولعل من أبرز تلك الشروط

لكتاب والسـنة واإلجمـاع واستصـحاب الحـال إحاطته بمدارك الشرع وهي: األصول: ا:أوالً 
والقیـاس التــابع لهـا، ومــا یعتبــر فـي الحكــم فـي الجملــة، وتقــدیم مـا یجــب منهـا. وهــذا یعنــي 
معرفــة نصــب األدلــة وشــروطها التــي بهــا تصــیر البــراهین واألدلــة منتجــة، ومعرفــة اللغــة 

فة الناسخ والمنسوخ والنحو بالقدر الذي یفهم فیه خطاب العرب لفهم الكتاب والسنة. ومعر 
من الكتاب والسنة وهي آیات وأحادیث محصورة.، ومعرفة الروایة، وتمییز الصحیح منها 

عن الضعیف، والمقبول عن المردود.

إحاطتــه بمــدارك الشــرع فهــذا ال یعنــي المعرفــة بمــا فیهــا معرفــة تامــة :نقــولوحینمــا
وٕانماالقرانفيماجمیعمعرفةطیشتر الأنهالعلماءوضحالقرانففي؛ویبلغ الغایة فیها

بـلحفظهـاالیشـترطوكذلك)٥٦(،آیةخمسمائةقدروهيمنه،األحكامبهتتعلقمامعرفة
.إلیهاالحاجةوقتموضعهامناآلیةطلبویستطیعبمواضعها،عالًمایكونأن

دوناألحكــــامأحادیــــثیعــــرفأنللمجتهــــدالضـــروريفمــــنللســــنةبالنســــبةوهكـــذا
أصـــلعنـــدهیكـــونأنبـــلبحفظهـــاملـــزمغیـــرأنـــهیعنـــيوهـــذا.اآلخـــرةوأحكـــامالمـــواعظ
ـــهوینبغـــياألحكـــامأحادیـــثلجمیـــعمصـــحح ـــكمـــنالضـــعیفمـــنالصـــحیحمعرفـــةل تل
.)٥٧(األحادیث



 

٣١٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

إسـقاطفـيسـبباتكـونصـفةةیـآو المعاصـيواجتنـابالعدلسماتفیهتتوافرأن:اثانیً 
.)٥٨(الناسعیونمنمنزلته

روط متى ما توافرت في الفـرد المسـلم فهـو مـن یسـتحق توصـیف(الفقیه) الشوهذه
الذي في مكنته استخراج واستنباط األحكام من النصوص الشـرعیة قرآنـا أو سـنة أو آثـارا، 

لذلك فاالجتهاد مسلك قویم لالستنباط في األحكام المتجددة باختالف األزمان واألماكن.

.السياسةبني الدين والعالقة: الثالثاملبحث

فــإذا ؛والعالقــة بینهمـا طردیــةاإلســالموالسیاســة مرتبطـان ارتباطــا وثیقــا فـي الـدین
وسقوطها، ومـن ثـم سـیؤدي خرابهاضعفت السیاسة في األمة، فإنها ستؤدي بالنتیجة إلى 

الدنیا مزرعة نإذ أ؛ذلك إلى خراب جمیع ما یترتب علیها من األمور الدنیویة واألخرویة
تم الــدین إال بالــدنیا، والملــك والــدین توأمــان، فالــدین أصــل، والســلطان حــارس، اآلخــرة وال یــ

ومـــــا ال أصــــــل لـــــه فمهــــــدوم، ومــــــا ال حـــــارس لــــــه فضــــــائع، وال یـــــتم الملــــــك والضــــــبط إال 
. )٥٩(بالسلطان

الشــریعة ســتكون ناقصــة بــدون السیاســة وكــذلك إنحیــان التوحیــدي: ((أبــویقــول
. )٦٠(السیاسة ستكون ناقصة بدون الشریعة))

بــأن السیاســة مــن األمــور االجتهادیــة التــي لــیس فیهــا نــص قرآنــي :األئمــةویتفــق
صـــریح ال یحتمـــل فـــي تأویلـــه االخـــتالف، وال نـــص مـــن الســـنة صـــحیح الـــورود، قطعـــي 
الداللـــــة. یقـــــول إمـــــام الحـــــرمین: ((فإنـــــا لـــــم نجـــــد للمســـــائل القطعیـــــة فـــــي اإلمامـــــة ســـــوى 

المســائل مــن مســلك القطــع، ومــدرك الیقــین . فــإذا مــا خلــت أیــة مســألة مــن )٦١(اإلجمــاع))
في كـل عصـر مـن العصـور بمـا یحقـق ءفهي من األمور التي البد أن یجتهد فیها العلما
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مصلحتهم في عصرهم، وال یغلق الباب أمام من یأتي بعدهم.
مالحظة أن اإلسالم باشتماله على الـنظم المتنوعـة فانـه یؤسـس لالرتبـاط وینبغي

ة؛ فنجــد االرتبــاط بــین النظــام االقتصــادي والنظــام العقــدي، أو بــین الوثیــق بــین الــنظم كافــ
النظام األخالقي وبقیة األنظمة لیكـون بحـق دینـا شـامال وملبیـا لكافـة احتیاجـات الفـرد فـي 
كل زمان ومكان، وال شك أن الحدیث عن جمیع هذه األنظمة لیس في مكنتنا تحقیقه في 

ُله! وعلیه ال بأس هنا وفي هیدرك كلهذا الوقت وبحدود هذا البحث؛ لكن ما ال الیترك جُّ
نا عن الدین وعالقته بالنظـام السیاسـي أن نلمـح إلـى أن أهـم مرتكـزات الـدین ثمعرض حدی

یتمثـــل فـــي نظامـــه األخالقـــي، ومـــن خـــالل هـــذا النظـــام تتجلـــى عظمـــة الصـــلة بـــین الـــدین 
قــل والحنكـــة والحیلـــة ((إن السیاســة مرتبطـــة بالعیقـــول الــدكتور برهـــان غلیـــون:،والسیاســة

فالسیاسـة ،)٦٢(والخداع، كما هي في الحـرب، حیـث ال یمكـن ربطهـا بـاألخالق أو الـدین))
عنـــد بعضـــهم هـــي: عبـــارة عـــن مرتـــع للكـــذب وذلـــك ألن السیاســـة كثیـــرا مـــا تتســـرب إلیهـــا 
ســلوكیات ال تمــّت إلــى األخــالق بصــلة، ومــع ذلــك فــإن الحیلــة والنفــاق والكــذب هــي مــن 

مــــننبغـــي أن یتحلــــى بهــــا السیاســـیون، وٕان األمانــــة والصـــفات اإلنســــانیة الوســـائل التــــي ی
نعم إننا ال ننكر أن هناك من السیاسات ما خـرج ،)٦٣(أسباب سقوط الملوك عن عروشهم

كــذلك، إذ لكــل هــي عــن األخــالق الكریمــة وعــن الشــریعة، لكننــا ال نحكــم بــأن كــل سیاســة 
الختیــار، وتقهــر باالضــطرار، كمــا أن فــاألخالق هــي غرائــز كامنــة تظهــر با،قاعــدة شــواذ

.)٦٤(للنفس أخالقًا تحدث عنها بالطبع، ولها أفعال تصدر عنها باإلرادة

اعلم أن اإلنسان مطبوع على أخالق قل ما حمد جمیعها، أو ((یقول الماوردي: 
ویقــــول  الباحــــث ،)٦٥(ذم ســــائرها، وٕانمــــا الغالــــب أن بعضــــها محمــــود وبعضــــها مــــذموم))

إن: ((األخالق عبارة عن الخیـر والشـر، نوایـا وأفعـال، وأعمـال فـرد بولینریموندالفرنسي
معین بذاته، أو فـي عالقتـه مـع أفـراد آخـرین، فهـي مجموعـة ـ متماسـكة أحیانـا، ومجتمعـة 
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أحیانا أخـرى مـن التقالیـد والعـادات والطبـائع وطـرق العـیش واألحاسـیس واآلراء المكتسـبة 
.)٦٦(واألعمال المنجزة))

وجــدنا معنــى األخــالق فــي أغلــب الكتــب السیاســیة عنــد المفكــرین المســلمین هكــذا
علـى اخـتالف عصــورهم، واخـتالف مــذاهبهم ومشـاربهم، علـى أن السیاســة واألخـالق همــا 

جزء ال یتجزأ. 

یقــول ابــن خلــدون: ((إن السیاســة المدنیــة فــي تــدبیر المدینــة تحتــاج إلــى األخــالق 
.)٦٧(یكون فیه حفظ النوع وبقاؤه))والحكمة؛ لیحمل الجمهور على منهاج

طـابع أخالقـي تللسـالطین والخلفـاءً  ذابعـض االئمـة بـرامج سیاسـیة وضعوقد 
ودرر السـلوك فـي ومـن هـذه الكتب:(نصـیحة الملـك)،  م ،كتـابهبعـضبشكل نصائح في
ــــك و  ــــي االعتقــــادسیاســــة المل ــــث أن هــــذا البــــرامج واالحكــــام الســــلطانیة االقتصــــاد ف ، بحی

على تحقیق الهدف المنوط بهم بوصفهم حكامًا عادلین، حیث أن الحكـم وسـیلة ساعدهمت
یقـول: ((إن فنجـدهال غایة، فالقصد منه هو: رفاهیة الشعوب وسعادتهم في ظل العدالـة،

العــدل هــو عبــارة عــن جملــة الفضــائل، فإنــه مهمــا كــان بــین الملــك وجنــده ورعیتــه ترتیــب 
كــون الجنــد ذوي قــوة وطاعــة، ویكــون الرعیــة ذوي محمــود، یكــون الملــك بصــیرا قــاهرا، وی

. ثــم بــین الغزالــي أن العــدل الــذي یقصــده  فــي السیاســة هــو: )٦٨(ضــعف ســلس االنقیــاد))
ترتیب أجزاء المدینة، وحل المشاكل التي حـدثت فیهـا، وترتیـب أجـزاء الـنفس؛ حتـى تكـون 

مطلـوب مـن االجتمـاع المدینة في ائتالفها وتناسب أجزائها وتعاون أركانها على الفرض ال
. )٦٩(كالشخص الواحد، فیضع كل شيء موضعه
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ابــن قــیم الجوزیــة: ((السیاســـة مــا كــان فعــال یكــون النــاس معــه أقــرب إلــى یقــول
الصالح، وأبعد عن الفساد، وٕان لم یضعه الرسول، وال نزل به وحي، فأي طریق اسُتخرج 

لـم یكـن و هـو الطریـق للعـدل، هـذا تعریـف السیاسـة عنـده، و ،)٧٠(به العدل فهو من الـدین))
دل،ُیفهم أن ممارسة السیاسـة بعیـدة عـن الوصـول إلـى معنـًى أخالقـي سـاٍم، هـو إقـرار العـ

ویعـــد أن العـــدل هـــو مـــدار السیاســـة. وهـــذا یتفـــق مـــع قـــول الغزالـــي الســـابق ذكـــره مـــن أن 
السیاسة یجب أن تكون عادلة. 

ام والنظام من الذرائع إلى إمام الحرمین: ((جرت الدنیا من الدین مجرى القو یقول
عــــن األعــــرابتحصــــیل مقاصــــد الشــــرائع، ومــــن العبــــادات الرائقــــة الفائقــــة المرضــــیة فــــي 

،)٧١(المقاصـــد الكلیـــة فـــي القضـــایا الشـــرعیة أن مضـــمونها دعـــاء إلـــى مكـــارم األخـــالق))
ویقــول المــاوردي: ((شــریف األخــالق ثمرتــه شــریف األفعــال، وشــریف األفعــال ال یتصــرف 

. )٧٢())اً ریف األخالق سواًء أكان ذلك َطبعًا أم َتَطّبعفیه إال ش

وبهـــذه النقـــوالت عـــن ائمـــة االســـالم تتضـــح مكانـــة السیاســـة فـــي االســـالم وانهمـــا 
وما یتخیله البعض من وجود فصام بینهما مرتبطان االرتباط الوثیق الذي ال انفصام فیه،

الدین ومعرفة كلیات الشریعة.فانما منشأ ذلك عقولهم التي لم توفق الى استیعاب حقائق 
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اخلامتة

هللا رب العالمین، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن الحمد
وااله، وبعد:

هذه الرحلة الماتعة البد من وقفة نوجز فیها أهم النتائج التي خرج بها بحثنـا بعـد بعد
أن اكتملت صورته كما رسمناها له، وعلى النحو اآلتي:

لقد أسس اإلسالم مرتكزات النظـام السیاسـي انطالقـا مـن نظرتـه الشـمولیة للحیـاة -١
األفـــراد بعضـــهم بـــبعض ومـــع حـــاكمیهم فـــي المجتمـــع اتالتـــي تـــرتبط فیهـــا عالقـــ

المسلم.

صـحیح غیـرقـوالوعـّدهأبـرز البحـث بطـالن مقولـة الفصـل بـین الـدین والسیاسـة -٢
ن) علــــى أنــــه الشــــریعة الحاكمــــة نظریــــًا، وغیــــر واقــــع عملیــــًا مــــع فهــــم معنى(الــــدی

.لمعامالت الناس الدنیویة

هذا األمـر  وأنالبحث إلى عدم ورود لفظ (السیاسة)  في كتاب اهللا تعالى، أشار-٣
السیاسة وحسبما أسس لهـا البحـث النیعني أنه ال یتضمن األمور السیاسیة، ال

والحكــم واإلصــالح واألمــر والنهــي الصــالحلغــة واصــطالحا التخــرج عــن معــاني 
وغیر ذلك من المعاني التي ترادف لفظ (السیاسة) وتریدها بالمعنى ال باللفظ.

كـّل أن:وقـرر قاعـدة مهمـة وهـي،تعرض البحث لتحدید معنى الفكر اإلسـالمي -٤
فكر بشري نتج عن فكر مستقل، ولم ینطلـق مـن مفـاهیم اإلسـالم الثابتـة القاطعـة 

ة، ال یمكن وصفه بأنه فكر إسالمي!في القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیح
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البحــث أهمیــة المصــادر التشــریعیة للنظــام السیاســي فــي محاولــة إلیجــاد أبــرز-٥
الصلة الوثیقة بالدین بعیدا عن شبه من یزعم االنفصال بینهما. 

خــالل اســتعراض األقــوال نأثــرى البحــث مقولــة االرتبــاط بــین الــدین والسیاســة مــ-٦
وضــرورة أن تكــون المدنیــة وتــدبیرها هــذه الحقیقــة!التــي تــم ســردها للتأكیــد علــى

مبنیا على االخالق والحكمة وهي عماد الدین.
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).١٢/٧٥٨نظم، (

دار الفكــر، دمشــق، ،العـروساجتــهـــ)، ١٢٠٥(محمـد بــن محمــد الحسـیني مرتضــى الزبیـدي) (ت: الزبیــديینظـر: )٧(
.١٦٩، ص٤(د: ت) جـ 

)٦/١٠٨(،سابقمصدر،العربلسان،منظورابن٨(

)٦/١٠٨(،نفسهالمصدر)٩(

.٦م، ص١٩٨٣ترجمة محمد برجاوي، منشورات عویدات، بیروت:،السیاسة،علمبریلومارسیلینظر،)١٠(



 

٣٢٥

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٣٦٢ص،٣٨طم،٢٠٠٠في اللغة واإلعالم، دار المشرق، بیروت، المنجد)١١(

).١/٦٧٩(دار الكتاب بیروت، (د: ت)، ،الفلسفيالمعجم،.جمیل صلیبادینظر:)١٢(

.٢٢صاعالم للطباعه،القاهره،النظام السیاسي في اإلسالم،،. عبد العزیز عّزت الخّیاطدنقال عن: )١٣(

.)١١(صالنظم السیاسیة ،د/ثروت بدوي، )١٤(

).٥(ص النظم السیاسیة والحریات العامة أبو الیزید على المتیت،.د)١٥(

، ٢٢م، ص١٩٧،٢٠٠٤مجلـة البیـان العـدد ،الشـرعیة تعریـف وتأصـیلالسیاسـة،بن شاكر الشـریفمحمدینظر: )١٦(
٢٣.

الطبعــة الثالثـة، حققــه: د.مصــطفى ،البخــاريصـحیحهـــ)، ٢٥٦(أبــو عبـد اهللا محمــد بــین إسـماعیل) (ت: البخـاري)١٧(
).٣/١٢٧٣()، ٣٢٦٨م، الحدیث رقم: (١٩٨٧كثیر، بیروت، دیب البغا، دار ابن

).٦/١٠٨مصدر سابق(لسان العرب،،المنظورابن)١٨(

، إعــالم المــوقعین عــن رب العــالمین، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، المكتبــة الجوزیــةبــن القــیماینظــر: )١٩(
).٤/٣٧٢العصریة ـ صیدا، لبنان(

دار الغــرب االســالمي معــین الحكــام فیمــا یتــردد بــین الخصــمین مــن األحكــام، ،طرابلســيینظــر: عــالء الــدین ال)٢٠(
) .١٦٩(ص ٢٠٠٨بیروت،

).١١(ص مصدر سابقترجمة محمد برجاوي، ،مارسیل بریلو،علم السیاسةینظر:)٢١(

).٦٦١(صمصر،م١٩٦٨. ٣أحمد عطیة اهللا، القاموس السیاسي، دار النهضه العربیة، ط )٢٢(

النظم السیاســـیة أبـــو الیزیـــد علـــى المتیـــت،.دو)، ١١(صالنظم السیاســـیة ،مصـــدر ســابق،د/ثـــروت بـــدوي،رینظــ)٢٣(
).٥(ص والحریات العامة 

،، ٢٠٠٤ینظـر: عــامر حســن فیـاض، وعلــي عبــاس مــراد، مـدخل إلــى الفكــر السیاســي القـدیم والوســیط، دار الفكــر، بنغــازي، )٢٤(
.  ٢١ص



 

٣٢٦

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٦، ص١٩٧٣عبد العزیز الغنام، تاریخ الفكر السیاسي، دار النجاح، بیروت، ینظر: إبراهیم دسوقي اباضة و )٢٥(

.١٦عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد، مدخل إلى الفكر السیاسي القدیم والوسیط، ص)٢٦(

.  ١٦صسه،نفالمصدرینظر:)٢٧(

العلـوم السیاسـیة، جامعـة بغـداد، فكرت رفیق شفیق، األصولیة، دراسة نظریة، أطروحة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة ینظر:)٢٨(
.٩٦، ص١٩٩٨

.٧، ص١٩٨٧، ١محسن عبد الحمید، الفكر اإلسالمي تقویمه وتجدیده، مطبعة الخلود، بغداد، طینظر:)٢٩(

.٧ص،سابقمصدرمحسن عبدالحمید ،الفكر االسالمي،  )٣٠(

تــه التداولیــة، عقــدتها مجلــة قضــایا إســالمیة مفهوماتــه ومجاالاصــرســیف الــدین عبــد الفتــاح، فــي نــدوة الفكــر اإلســالمي المع)٣١(
.١٢٤، ص٢٠٠٤، بغداد، ٢٦، العدد ٨معاصرة، مركز دراسات فلسفة الدین، السنة 

.١٢٥–١٢٤صالمصدر نفسه،)٣٢(

ســیف الــدین عبــد الفتــاح وآخــرون، نــدوة الفكــر اإلســالمي المعاصــر مفهوماتــه ومجاالتــه التداولیــة، مصــدر ســابق، ینظــر:)٣٣(
.١٠٤ص

.فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس اللفاظ القران الكریم ،ینظر:)٣٤(

ــیم، الــنظم السیاســیة العربیــة المعاصــرة، ینظــر:)٣٥( ، ١٩٨٨نشــر جامعــة قــاریونس لیبیــا،عطــا محمــد صــالح و فــوزي احمــد ت
.٢٢٠ص

،١٩٧٩والنشـر االهلیــه،دار الطبــعالعربــي اإلسـالمي بـین ماضــیه وحاضـره، سیاسـيفاضـل زكــي محمـد، الفكــر الینظـر:)٣٦(
.٢٣ص

.٢٧، ص١٩٧٧، ٧محمد ضیاء الدین الریس، النظریات السیاسیة اإلسالمیة، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط)٣٧(

.٢٤صمصدر سابق ،الفكر السیاسي العربي اإلسالمي بین ماضیه وحاضره، ،فاضل زكي محمدینظر: )٣٨(

.٢٥، صالسابقالمصدر،فاضل زكي محمد)٣٩(



 

٣٢٧

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

:حركة االجتھاد عند الشیعة األمامیةالشیخ عدنان فرحان،: ینظر)٤٠(

01/01.htm-aqaed/shaban-shia.org/html/ara/books/lib-http://www.al

الحـاكم فـي المسـتدرك "عـن زیـد بـن أرقـم مرفوعـًا. ورواه اإلمـام )؛ وكـذا٣٧٨٨أخرجه الترمذي وقـال "حسـن غریـب" بـرقم ()٤١(
) عن ابي سعید ایضًا. ١/١٣٥) عن ابي سعید الخدري؛ والطبراني في الصغیر (١٠٧٢٠احمد في مسنده برقم (

.٢٢، ص٢٠٠٥مرتضى مطهري، درر العقل في االجتهاد،جمعیة المعارف االسالمیة، طهران، ینظر: )٤٢(

).٢/٢٤١(العرب، لسان،نظورأبن مینظر:)٤٣(

مؤسسـة آل البیـت ، ١ط، ): معـارج اُألصـول، تحقیـق: السـید محمـد حسـین الرضـوينجم الدین جعفر بن الحسـنالحلي ()٤٤(
.١٧٩ص)،هـ١٤٠٣قم، (،الحیاء التراث

دار ،٢، طین البقـالالحّلي (العالمة ابو منصور جمال الدین): مبـادئ الوصـول الـى علـم االصـول، تحقیـق: عبـد الحسـ)٤٥(
.٢٤٠)، صم١٩٨٦/هـ١٤٠٦بیروت، (،االضواء

.٦٣٤٧رقم الحدیث في صحیحه أخرجه البخاري )٤٦(

مؤسسـة النشـر التابعـة لجامعـة ،١البروجردي (الشیخ محمـد تقـي): نهایـة األفكـار، تقریـرًا لـدرس الشـیخ ضـیاء العراقـي، ط)٤٧(
.٤/٢١٧)، هـ١٤٠٥، (قم،المدرسین

ـــــــــــــــــــي اُألصـــــــــــــــــــول )الشـــــــــــــــــــیخ محمـــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــینني (االصـــــــــــــــــــفها)٤٨( ـــــــــــــــــــد«: بحـــــــــــــــــــوث ف ،»االجتهـــــــــــــــــــاد والتقلی
.٣ـ)، صه١٤٠٩قم، (،مؤسسة النشر التابعة لجامعة مدرسین،٢ط

.٣٧١م، ص٢٠٠٥-، ٢عبد الملك الجویني،الورقات،، بشرح: عبد الرحمن الفزاري،، دار البشائر اإلسالمیة، ط)٤٩(

، ١ن علـم األصـول، تحقیـق: محمـد سـلیمان األشـقر، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، طمحمد بن محمد الغزالي،المستصـفى مـ)٥٠(
).٢/٣٨٢م، (١٩٩٧

علـــــي بـــــن محمـــــد اآلمـــــدي،اإلحكام فـــــي أصـــــول األحكـــــام، تعلیـــــق: عبـــــد الـــــرزاق عفیفـــــي، دار الصـــــمیعي وابـــــن حـــــزم، )٥١(
).  ٤/١٩٧م، (١،٢٠٠٣ط

).٨/١٠م، (١،١٩٩٦ر، دار العاصمة، طد.عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظ)٥٢(



 

٣٢٨

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

).٢/٣٩٠(مصدر سابقالغزالي، المستصفى،محمد )٥٣(

أبــو عبــد اهللا محمــد بــن قــیم الجوزیــة، الطــرق الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیةتحقیق: الــدكتور محمــد جمیــل، مطبعــة )٥٤(
.١٧المدني، القاهرة، ص

).  ٢٩-٨/٢٤(االتحاف،مصدر سابق الكریم النملة،)د ٣٨٨-٢/٣٨٢،(مصدر سابقالمستصفى،الغزالي ،ظر:نی)٥٥(

٠فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس اللفاظ القران الكریم ،مصدر سابق،صظر:ین)٥٦(

).٨/٢٦،(مصدر سابقإتحاف ذوي البصائر،د.عبد الكریم النملة،ینظر:)٥٧(

.)٨/٢٦(المصدر نفسه)٥٨(

).١/١٧كتبة كریاطا ،اندونیسیا،(مإحیاء علوم الدین،،حامد الغزاليأبوینظر: )٥٩(

).٢/٣٣مكتبة الحیاة،بیروت(حیان التوحیدي،اإلمتاع والمؤانسة، أبو)٦٠(

الطبعــة األولـى، حققــه: د. فـؤاد عبــد المــنعم و د. ،األمــم والتیـاث الظلــمغیـاثعبـد الملــك بـن عبــد اهللا الجــویني ، )٦١(
.٤٢م، ص١٩٧٩مصطفى حلمي، دار الدعوة، االسكندریة، 

.٥١م، ص٢٠٠٤الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق، ،السیاسي في اإلسالمالنظام،. برهان غلیوندینظر: )٦٢(

.٢٥٣الفكر السیاسي عند الباطنیة وموقف الغزالي منه، ص،عرفات القاضيأحمد)٦٣(

النظـر تسـهیلهــ)،٤٥٠(أبو الحسن علي بن محمـد بـن حبیـب البصـري البغـدادي المـاوردي) (تالماورديینظر: )٦٤(
الطبعــة األولــى، حققــه: محیــي هــالل الســرحان و د. حســن الســاعاتي، دار ،وتعجیــل الظفــر فــي أخــالق الملــك وسیاســة الملــك

.٥م، ص١٩٨١بیروت، -النهضة العربیة

م، ١٩٨٧الریـــاض، -درر الســـلوك فـــي سیاســـة الملـــك، الطبعـــة األولـــى، دار الـــوطنالمـــاوردي،ابـــو الحســـن علـــي )٦٥(
.٥٦ص

(66) Raymond Polin, Ethique et Politique, Sirey, Paris, 1968, p. 101.

.٣٨مقدمة، ص،خلدونابن)٦٧(



 

٣٢٩

م٢٠١٤أیلول ٣٠ــ ھـ١٤٣٥ذي الحجة ٦) ٣٩(العدد 

.٨٠ص،٢٠٠٤دار الفكر ،بیروت،میزان العمل،،حامد الغزاليأبو)٦٨(

.٨١ص،نفسهالمصدرینظر: )٦٩(

.)١/١٧رة، (مطبعة المدني ،القاهالطرق االحكمیة في السیاسة الشرعیة، ،قیم الجوزیةابن)٧٠(

.١٣٣صمصدر سابق،األمم والتیاث الظلم،غیاثالجویني،عبد الملك )٧١(

.٥٧صمصدر سابق،درر السلوك في سیاسة الملوك،الماوردي،ابو الحسن علي )٧٢(

واملراجعاملصادر

.القران الكریمبعد 

.١٩٧٣بیروت، إبراهیم دسوقي اباضة وعبد العزیز الغنام، تاریخ الفكر السیاسي، دار النجاح،.١
إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، المكتبـة العصـریة ـ صـیدا، ،الجوزیةابن قیم.٢

لبنان.
بن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق: الدكتور محمد جمیل، مطبعة المدني، القاهرة،.ا.٣
النظــر وتعجیــل الظفــر فــي أخــالق الملــك تســهیلب البصــري البغــدادي المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــ.٤

بیــروت، -الطبعــة األولــى، حققــه: محیــي هــالل الســرحان ود. حســن الســاعاتي، دار النهضــة العربیــة،وسیاســة الملــك
م.  ١٩٨١

الریــاض، -الــوطندرر الســلوك فــي سیاســة الملــك، الطبعــة األولــى، دارالمــاوردي،ابــو الحســن علــي محمــد بــن حبیــب .٥
.م١٩٨٧

حققـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت ،مسـلمصحیحأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري، .٦
.(د: ت)

العرب، دار صادر بیروت،(د: ت).لسان، ابن منظورأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم.٧
الطبعة األولـى، حققـه: د. فـؤاد عبـد ،األمم والتیاث الظلمغیاثلجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف ا.٨

م.١٩٧٩المنعم و د. مصطفى حلمي، دار الدعوة، االسكندریة، 
حققــه: محمــد عبـد القــادر عطــا، مكتبــة ،البیهقـي الكبــرىســننأبـو بكــر أحمــد بـن الحســین بــن علــي بـن موســى البیهقــي، .٩

م،.١٩٩٤دار الباز، مكة المكرمة، 
.  ٢٠٠٨،مكتبة كریاطه،اندونیسیا،إحیاء علوم الدین،حامد الغزاليوأب.١٠
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.   ٢٠٠٤،دار الفكر،بیروت،میزان العمل،حامد الغزاليأبو.١١
.  ٢٠٠٥،دار مكتبة الحیاة،بیروت،حیان التوحیدي،اإلمتاع والمؤانسةأبو.١٢
: د. مصــطفى دیــب البغــا، دار ابــن الطبعــة الثالثــة، حققــه،البخــاريصــحیح، البخــاريبــین إســماعیلمحمــدأبــو عبــد اهللا .١٣

م،١٩٨٧كثیر، بیروت، 
،دار االضـواء،٢، طمبادئ الوصول الى علم االصـول، تحقیـق: عبـد الحسـین البقـال، الحّليابو منصور جمال الدین.١٤

).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦بیروت، (
الفكر السیاسي عند الباطنیة وموقف الغزالي منه. ،عرفات القاضيأحمد.١٥
م ـ مصر.١٩٦٨. ٣ط مصر،القاموس السیاسي، دار النهضه العربیة،أحمد عطیة اهللا،.١٦
م. ٢٠٠٤الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق، ،السیاسي في اإلسالمالنظام،برهان غلیون.١٧
م).١٩٨٩ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة القاهرة (.١٨
دار الكتاب بیروت، (د: ت).،الفلسفيالمعجم،جمیل صلیبا.١٩
سـیف الــدین عبـد الفتــاح، فـي نــدوة الفكـر اإلســالمي المعاصـر مفهوماتــه ومجاالتـه التداولیــة، عقـدتها مجلــة قضـایا إســالمیة .٢٠

.٢٠٠٤، بغداد، ٢٦، العدد ٨معاصرة، مركز دراسات فلسفة الدین، السنة 
.٢٠٠٤غازي، عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد، مدخل إلى الفكر السیاسي القدیم والوسیط، دار الفكر، بن.٢١
.،دار السالم،القاهره،(د،ت)النظام السیاسي في اإلسالم،عبد العزیز عّزت الخّیاط.٢٢
م.١،١٩٩٦عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، دار العاصمة، ط.٢٣
، ٢ســـالمیة، طعبـــد الملـــك الجـــویني، الورقـــات، بشـــرح: عبـــد الـــرحمن الفـــزاري، دراســـة: ســـارة الهـــاجري، دار البشـــائر اإل.٢٤

.م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
٢٥.،-shia.org/html/ara/books/lib-http://www.al

01/01.htm-aqaed/shaban.
.١٩٨٨،جامعة قار یونس،لیبیا،السیاسیة العربیة المعاصرةعطا محمد صالح و فوزي احمد تیم، النظم.٢٦
.٢٠٠٥،دار الغرب االسالمي معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكامعالء الدین الطرابلسي،.٢٧
، ١علـــي بـــن محمـــد اآلمـــدي،اإلحكام فـــي أصـــول األحكـــام، تعلیـــق: عبـــد الـــرزاق عفیفـــي، دار الصـــمیعي وابـــن حـــزم، ط.٢٨

م،٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
.١٩٧٩،دار الطبع والنشر االهلیة،فاضل زكي محمد، الفكر السیاسي العربي اإلسالمي بین ماضیه وحاضره.٢٩
فكــرت رفیــق شـــفیق، األصــولیة، دراســـة نظریــة، أطروحـــة دكتــوراه غیـــر منشــورة، كلیـــة العلــوم السیاســـیة، جامعــة بغـــداد، .٣٠

١٩٩٨.
م. ١٩٨٣ویدات، بیروت:عوراتترجمة محمد برجاوي، منش،السیاسة،علمبریلومارسیل.٣١
م.٢٠٠٠، دار المشرق، بیروت، ٣٨في اللغة واإلعالم، ط المنجدمجموعة مؤلفین، .٣٢
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.١٩٨٧، ١محسن عبد الحمید، الفكر اإلسالمي تقویمه وتجدیده، مطبعة الخلود، بغداد، ط.٣٣
م.١٩٧،٢٠٠٤مجلة البیان العدد ،الشرعیة تعریف وتأصیلالسیاسة،بن شاكر الشریفمحمد.٣٤
دار الفكر، دمشق، (د: ت).،العروستاج، الزبیديمد بن محمد الحسیني مرتضى مح.٣٥
، ١محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم األصول، تحقیق: محمد سلیمان األشـقر، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ط.٣٦

م.١٩٩٧-هـ١٤١٧
مؤسســــة النشــــر التابعــــة لجامعــــة ،١نهایــــة األفكـــار، تقریــــرًا لــــدرس الشــــیخ ضــــیاء العراقـــي، ط،البروجــــرديمحمـــد تقــــي.٣٧

).هـ١٤٠٥، (قم،المدرسین
قـم، ،مؤسسـة النشـر التابعـة لجامعـة مدرسـین،٢ط،»االجتهـاد والتقلیـد«بحـوث فـي اُألصـول ،االصفهانيمحمد حسین.٣٨

ـ).ه١٤٠٩(
.،دار الفكر المعاصر،بیروتالنظام السیاسي في اإلسالم،محمد سلیم العّوا.٣٩
.م١٩٦٦الطبعة الرابعة، دار المعارف، ،السیاسیة اإلسالمیةلنظریاتا،محمد ضیاء الدین الریس.٤٠
.١٩٧٦جامعة بغداد، لى،الطبعة األو ،اإلسالمیةالنظم،منیر حمید البیاتي.٤١
مؤسسـة آل البیــت ، ١ط، معـارج اُألصـول، تحقیــق: السـید محمـد حســین الرضـوي،الحلــينجـم الـدین جعفــر بـن الحسـن.٤٢

.)ـه١٤٠٣قم، (،الحیاء التراث
43. Nicolas Tenzer, Philosophie politique, Paris, PUF, 1994.
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Abstract
The problem of the political system and its relationship to religion
in the islamic thought
Islam has a close relationship with politics, for Islam is a universal
truth , combine the affairs of both physical and spiritual asphers and
affairs of the human beings, and does not recognize the distinction
between the two, but in terms of the differing views, the two go hand
in hand can not be imagined separation from one another.
The foundations of human beings are complete system of doctrine ,
and proceeded to have a complete system of morality , and proceeded
to have a complete system of worship , and proceeded to their systems,
multiple transactions covering aspects of life all ; therefore, to say the
separation of religion and politics is not correct in theory , and not the
reality in practice with an understanding of the meaning ( of religion )
on that the law governing the transactions worldly people . From this
principle, I wrote a paper entitled The problem of the political
system and its relationship to religion in the islamic thought
showed the dilemma that exists between religion and political system
from the view of Islamic thought, the fact that the subject of important
topics that many where debate and discussion at the present time and to
highlight the importance of the political system in Islam and the need
to clarify the sources of which are trying some Mtnora our time
distancing them to various allegations , if falsehood does not get tired
of repeating his vain and to put it dresses glittering different
legitimizes vain , and when he does not work over and over again to
show the right that we carry in modern garment fit with the
requirements of the current era .


