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 مقدمة عامة:
يف ىذا اؼبقاـ إمبا تتعلق بتطور مفهـو السياسة الشرعية، دبا يشَت إىل اجتهاد جديد وذبديد  إف الفكرة اعبوىرية

بن تيمية حوؿ )السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية(، ىذا اماـ وب، برز ذلك أوؿ ما برز يف كتاب اإلمطل
يات وتوصيف طبيعتها بأهنا االىتماـ بالوالرىا بإمبا يعرب خبريطة موضوعاتو وبافتتاحيتو اليت صد  ىف أفكاره الكتاب 
مامة أو يف كتب علم دىا يف الكتابات اليت تتعلق باإليت قبواغبديث عن شروط ـبتلفة ليست ىي الشروط ال ،أمانات
 .ىف أبواب اإلمامة الكالـ

فاؼبقصود الواجب بالواليات إصالح دين اػبلق الذي مىت فاهتم خسروا خسراناً " :وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 ."مر دنياىممبيناً، ومل ينفعهم ما نعموا بو يف الدنيا وإصالح ما ال يقـو الدين إال بو من أ

الواجػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػماب الواليػػػػػػػػػػػػات أدا  ا مانػػػػػػػػػػػػات  ىلهػػػػػػػػػػػػا، واغبكػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػُت النػػػػػػػػػػػػاس بالعػػػػػػػػػػػػدؿ، فػػػػػػػػػػػػ ذا 
كمػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػاىل : " إف ا  يػػػػػػػػػػػأمركم أف ،  ا اؼبسػػػػػػػػػػػلمُت أف يطيعػػػػػػػػػػػوىم وينصػػػػػػػػػػػروىمفعلػػػػػػػػػػػوا ذلػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػاف حقػػػػػػػػػػػاً علػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػا  يعظكػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػو إف ا   تػػػػػػػػػػػتدوا ا مانػػػػػػػػػػػات إىل أىلهػػػػػػػػػػػا وإذا حكمػػػػػػػػػػػتم بػػػػػػػػػػػُت النػػػػػػػػػػػاس أف ربكمػػػػػػػػػػػوا بالعػػػػػػػػػػػدؿ أف ا  نعم 
كػػػػػػػػػاف ظبيعػػػػػػػػػاً بصػػػػػػػػػَتاً . يػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػذين عمنػػػػػػػػػوا أطيعػػػػػػػػػوا ا  وأطيعػػػػػػػػػوا الرسػػػػػػػػػوؿ وأو  ا مػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػنكم فػػػػػػػػػ ف تنػػػػػػػػػازعتم يف 
شػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػردوه إىل ا  والرسػػػػػػػػػػوؿ إف كنػػػػػػػػػػتم تتمنػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػا  واليػػػػػػػػػػـو ا خػػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػك خػػػػػػػػػػَت وأحسػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػأوياًل"  النسػػػػػػػػػػا ، 

 [.55عية 

يػػػػػػػػػػػة ا وىل يف والة ا مػػػػػػػػػػػور علػػػػػػػػػػػيهم أف يػػػػػػػػػػػتدوا ا مانػػػػػػػػػػػات : " قػػػػػػػػػػػاؿ العلمػػػػػػػػػػػا : ن لػػػػػػػػػػػت ا قػػػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػػػن تيميػػػػػػػػػػػة
إىل أىلهػػػػػػػػػػا، وإذا حكمػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػُت النػػػػػػػػػػاس أف وبكمػػػػػػػػػػوا بالعػػػػػػػػػػدؿ، ون لػػػػػػػػػػت ال انيػػػػػػػػػػة يف الرعيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن اعبيػػػػػػػػػػوش و ػػػػػػػػػػَتىم، 

ػػػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػػػيهم أف يطيعػػػػػػػػػػػػػوا أو  ا مػػػػػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػػػػػاعلُت لػػػػػػػػػػػػػذلك يف ق   ، إال أف يػػػػػػػػػػػػػأمروا دبعصػػػػػػػػػػػػػية ومفػػػػػػػػػػػػػازهتمكمهػػػػػػػػػػػػػم مهم وح  س 
 اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالق"..ا  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال طاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ؼب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ يف معصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ا ، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا دبعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػطره شػػػػػػػػػيخ اإلسػػػػػػػػػالـ ابػػػػػػػػػن تيميػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػد حدي ػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػا هبػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػماب  ،وفبػػػػػػػػػا وبسػػػػػػػػػن ذكػػػػػػػػػره ىاىنػػػػػػػػػا
الواليػػػػػػػػػػات واؼبسػػػػػػػػػػيوليات، حيػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػاؿ: " فيؤػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن و  شػػػػػػػػػػيياً مػػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػػر اؼبسػػػػػػػػػػلمُت مػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػتال  

ر عليػػػػػػػػػػو، وال يقػػػػػػػػػػدـ الرجػػػػػػػػػػ  لكونػػػػػػػػػػو و ػػػػػػػػػػَتىم، أف يسػػػػػػػػػػتعم  فيمػػػػػػػػػػا ربػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػده يف كػػػػػػػػػػ  موضػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػن يقػػػػػػػػػػد
طلػػػػػػػػػػب الواليػػػػػػػػػػة أو سػػػػػػػػػػبق يف الطلػػػػػػػػػػب، بػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػبباً للمنػػػػػػػػػػ ، فػػػػػػػػػػ ف عػػػػػػػػػػدؿ عػػػػػػػػػػن ا حػػػػػػػػػػق ا صػػػػػػػػػػل  إىل 

  َته  ج  قرابة بينهما أو رشوة يأخذىا منو من ماؿ أو منفعة فقد خاف ا  ورسولو واؼبتمنُت.

من حراؾ الشروط وتداخلها وتفاعلها م   مي ةمهمة ومت طرقا لكسإف ابن تيمية يف ىذا اؼبقاـ طرؽ أبوابا و 
الفمص والدرس وفتمت ؾباالت جديدة مناىج ـبتلفة من بعضها البعض، وىو أمر أنتج إشكاالت جديدة تطلبت 

خريطة موضوعاتو يف   ، وقرا ة أولية ىفكأمانات  من مدخ  الواليات "السياسة الشرعية"لالجتهاد والتؤديد يف موضوع 
 عن حقائق  اية يف ا نبية:كتابو إمبا تعرب 



رات فيما يتعلق باإلمامة اقتصر فًتة من ال من علا باب التع ي يالذ تجديد مفهوم السياسة الشرعية -والأ
 .والقضا 

يف  الفقو السياسي والفكر السياسيبُت  الكتابة يف ىذا اؼبوضوع الذي يص نتهؤو يف اػبط اعبديد الذي ا -ثانيا
أف تربز علا ساحة النقاش  يرتبط فيو التنظَت ب شكاالت واقعية يبكن الواليات.معاعبة موضوعات تعلقت ب

 .والبمث

جديدة هبب التطرؽ إليها والبمث فيها ضمن  أف ؾباالت   -ومن خالؿ معاعبتو اؼبتمي ة- مية قررابن تيإف  -ثالثا
تعرضو لباب اغبدود و  ،وىا مالحظة مهمة هبب التوقف عندىا وىي مظلة السياسة الشرعية. ؛ىذه اؼبظلة

 . ك َتة ىف ىذا اؼبقاـمتأخرا وليس متصدرا إمبا ضب  معان  

أف ابن تيمية قد أشار ومن  َت تصري  إىل أف السياسة الشرعية هبب أف ترتبط دبصادر ـبتلفة ليست ىي  -رابعا
يلة وأساليب ، يتض  ذلك من طريقة صيا تو للقضايا وا ساؼبصادر التقليدية اليت اعتاد عليها الفقها 

 . ج االقًتاب من تلك اإلشكاالت والىت جع  فيها مدخال لفقو الواق  وفقو التن ي ىاإلجابة ومنا

ية أي اإلصالح السياسي بن تيمية ؼبفهـو السياسة الشرعية حبقيقة اإلصالح بالراعي والرعاأف ربط االماـ  -خامسا
يف السياسة الشرعية؛ ىذا البنا  الذي تعرض لو بن تيمية بنا   اية يف ا نبية اىل  بذلك ، إمبا يشَتواجملتمعي

شك  وحبق طفرة يف التأليف يف ىذا اجملاؿ ضمن ىذا اؼبسار الذي حدده يف منهج نظر جديد للسياسة 
، اإلصالح كؤوىر ؼبفهـو السياسة اإلسالما ) القياـ علا ا مر دبا يصلمو ( ، ) ماكانت معو الشرعية 

 .أبعد عن الفساد ( متوالية اإلصالح شكلت فهما عميقا من جانب اإلماـ ابن تيميةا مور أقرب للصالح و 



        

                

       

       

        

      

      

 

 .نهج الفقو اؼبطلوب ىف ىذا اجملاؿونظن أف ذلك قد اتض  عند تلميذه اإلماـ ابن القيم ىف وصفو للشريعة وم
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م  يف السلطنة بالسياسة الشرعية أنو ىو اعبـ  ، وال ىبلو من القوؿ بو اماـ وقاؿ ابن عقي  يف الفنوف جرى يف جواز الع

، فقػػاؿ الشػػافعي ال سياسػػة إال مػػا وافػػق الشػػرع ، فقػػاؿ ابػػن عقيػػ  السياسػػة مػػا كػػاف فعػػاًل يكػػوف معػػو النػػاس أقػػرب إىل 

ا وافػػق الشػػرع أي مل وإف مل يضػػعو الرسػػوؿ وال نػػ ؿ بػػو وحػػي ، فػػ ف أردت بقولػػك إال مػػ الصػػالح وأبعػػد عػػن الفسػػاد ،

ىبالف ما نطق بو الشرع فصمي  ، وإف أردت ال سياسة إال ما نطق بو الشرع فغلط ، وتغليط للصمابة ، وىذا موض  

 م لة أقداـ ، ومضلة أفهاـ ، وىو مقاـ ضنك ، ومعًتؾ صعب ،

لشػريعة قاصػرة ال تقػـو دبصػا  فرط فيو طائفة فعطلوا اغبدود وضيعوا اغبقوؽ وجرؤوا أى  الفؤور علا الفساد وجعلػوا ا 

العباد ، ؿبتاجة إىل  َتىا ، وسدوا علا نفوسهم طرقاً صميمة من طرؽ معرفة اغبق والتنفيذ لو ، وعطلوىا م  علمهم 

 وعلػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتىم قطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػابق للواقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم منافاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع . 

افت مػا فهمػوه مػن شػريعتو باجتهػادىم والػذي أوجػب ؽبػم ذلػك نػوع ولعمر ا  إهنا مل تناؼ ما جا  بو الرسوؿ ، وإف ن

 تقصَت يف معرفة الشريعة ، وتقصَت يف معرفة الواق  ، وتن ي  أحدنبا علا ا خر ،

فلما رأى والة ا مور ذلك وأف الناس ال يستقيم ؽبم أمرىم إال بأمر ورا  ما فهمو ىتال  من الشريعة أحدثوا من أوضاع  

طوياًل وفساداً عريضاً ، فتفاقم ا مر وتعذر اسػتدراكو ، وعػ  علػا العػاؼبُت حبقػائق الشػرع زبلػيص النفػوس سياستهم شراً 

 من ذلك واستنقاذىا من تلك اؼبهالك

وأفرطػت طائفػة أخػرى قابلػت ىػذه الطائفػة فسػو ت مػن ذلػك مػا ينػايف حكػم ا  ورسػولو ، وكػال الطػائفتُت أتيػت مػن  

 بو رسولو وأن ؿ بػو كتبػو ، فػ ف ا  سػبمانو أرسػ  رسػلو وأنػ ؿ كتبػو ليقػـو النػاس بالقسػط تقصَتىا يف معرفة ما بعث ا 

وىو العدؿ الذي قامت بو ا رض والسماوات ، ف ذا  هرت أمارات العدؿ وأسفر وجهو بأي طريػق كػاف فػ م شػرع ا  

شي  مث ينفي ما ىو أ هر منها وأقوى ودينو وا  سبمانو أعلم وأحكم وأعدؿ أف ىبص طرؽ العدؿ وأماراتو وأعالمو ب

داللة وأبُت أمارة ، فال هبعلو منها وال وبكم عند وجودىا وقيامها دبوجبها ، ب  قد بُت سبمانو دبا شرعو من الطرؽ أف 

مقصوده إقامة العدؿ بُت عباده وقياـ الناس بالقسط ، فػأي طريػق اسػت رج اػا العػدؿ والقسػط فهػي مػن الػدين ليسػت 

، فال يقاؿ إف السياسة العادلة ـبالفة ؼبا نطق بو الشرع ب  موافقة ؼبا جا  بو ، ب  ىي ج   من أج ائو ، وكبن ـبالفة لو 

 نسػػػػػػػػػػميها سياسػػػػػػػػػػة تبعػػػػػػػػػػاً ؼبصػػػػػػػػػػطلمكم ، وإمبػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدؿ ا  ورسػػػػػػػػػػولو  هػػػػػػػػػػر اػػػػػػػػػػذه ا مػػػػػػػػػػارات والعالمػػػػػػػػػػات  . 

حبسب اؼبصلمة ىبتلف باختالؼ ا زمنة فظنهػا  واؼبقصود أف ىذا وأم الو ) من أفعاؿ اػبلفا  الراشدين ( سياسة ج ئية



مػػن  نهػػا شػػرائ  عامػػة الزمػػة ل مػػة إىل يػػـو القيامػػة ولكػػ  عػػذر وأجػػر ومػػن اجتهػػد يف طاعػػة ا  ورسػػولو فهػػو دائػػر بػػُت 

 ا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين . 

كلية اليت ال تتغػَت وىذه السياسة اليت ساسوا اا ا مة واضعافها ىي من تأوي  القرعف والسنة ، ولكن ى  من الشرائ  ال

 بتغَت ا زمنة من السياسات اعب ئية التابعة للمصا  فيتقيد اا زماناً ومكاناً .

وىذا كما لو كاف للناس عدة طرؽ إىل البيت وكػاف سػلوكهم يف تلػك الطػرؽ تػوقعهم يف التفػرؽ والتشػتيت ويطمػ  فػيهم 

از ذلػػك ، ومل يكػػن فيػػو إبطػػاؿ لكػػوف تلػػك الطػػرؽ العػػدو ، فػػرأى اإلمػػاـ صبعهػػم علػػا طريػػق واحػػد فػػًتؾ بقيػػة الطػػرؽ جػػ

 موصلة إىل اؼبقصود وإف كاف فيو هني عن سلوكها ؼبصلمة ا مة .

والذي اختص بو إياس و شري  من مشاركتهما  ى  عصرنبا يف العلم الفهم يف الواقػ  واالسػتدالؿ با مػارات وشػواىد 

 . "اً من اغبقوؽاغباؿ ، وىذا الذي فات ك َتاً من اغبكاـ فأضاعوا ك َت 

أصوؿ  بن القيم يف مقولة ذىبية وبدداىاىو  ؛الصيا ة االجتهادية والبم ية نوع من اعبهد اؼبطلوبأما عن اؼبنهج ف ف 
االرتباط ويعرب عما كبن فيو من ارتباط اؼبدخ  اؼبقاصدي بفقو الواق , ىده اؼبقولة الذىبية هبب ربويلها إىل سياقات 

 لتعام  م  صبلة الظواىر اإلنسانية واالجتماعية واغبضارية.يقوؿ بن القيم:حب ية ومنهؤية يف إطار ا
يبي  بو بُت  فقو يف أحكاـ اغبوادث الكلية وفقو يف نفس الواق  وأحواؿ الناس ".. فهنا نوعاف من الفقو .. ال بد منها:

وال هبع  الواجب  الواجب ،داؾ.فيعطي الواق  حكمو من واحملق واؼببط  مث يطابق بُت ىذا و الصادؽ والكاذب ، 
 .                     ـبالف للواق 

 ت حب ية  ليس بالقلي :قاإف ما يطالبنا بو ابن القيم ليس باليسَت, وما يرتبط بو من توجيهات وعمليات ومسا

بالفقو اغبضاري وما يرتبط بو  الفقو يف أحكاـ اغبوادث الكلية, وىو أمر أرشدنا إىل إمكانية تسميتو -
 أصوؿ الفقو اغبضاري ومتطلباتو.من 

االجتماعية واإلنسانية اليت   الفقو من نفس الواق  وأحواؿ الناس, وىو أمر يتعلق بفقو الواق  والظواىر    -    
 تعم  فيو وتستمق الدراسة والتملي  والتقومي.

واالنطالؽ اا إىل  قة ،ار والعقلية الفعقلية الكاشفة والعقلية الناقدة ، شك  عناصر اليالفقو الذي    -    
 ية.العقلية اإلهبابية البان

 إعطا  الواق  حكمو وحقو من الواجب تقويبا وتغيَتا أو تأثَتا.    -    
 حبيث ال هبع  الواجب ـبالفا للواق . إعطا  الواجب حقو من الواق  ،اعتبارا وفقها ولواـز ،     -    

ؽ ال والواق  والواجب من سيا عناصر الًتبية والًتقية ، والت لية والتملية ،اغبكمي ب انو الفقو الذي يتفاع  فيو الفقو
 وال يهم  الواجب فيو الواق . ينفلت فيو الواق  من الواجب ،

 لو بالواق  ومل نفعلو يف سياقاتو ،فيو وجب علينا أف نتعرؼ كيف أنبلنا تراثنا حينما مل نص نكبا ما ربطنا ىذا كلو دبا ذا
 ال عن طرائقنا السلوكية والًتبوية والتدبَتية. مساراتنا البم ية أو اؼبنهؤية ،فض ومل نو فو يف



   
 

بػُت اؼبقاصػد والسياسػة حػراؾ مػن العالقػات والتفػاعالت هبػب أال ينكػر، والنػا م  اؼبقاصد الشرعية والسياسػة الشػرعية :
، وبػػُت االسػػًتاتيؤيات والسياسػػات ،  بينهمػػا وصػػف كػػ  منهمػػا ب " الشػػرعية "، وىػػو ارتبػػاط بػػُت الكليػػات واعب ئيػػات

 ومن  امت ىف عقلو الكليات اضطربت ىف يده اعب ئيػات ، وبػُت اؼبػدخ  اؼبقاصػدى وذبديػد النظػر ىف السياسػة الشػرعية
 وص  ىذا أوانو .و ىف القضايا واؼبنهج ارتباط هبب است ماره 

جانب مدارس يف الفكر السياسي والًتاث طرأ  عليو كاف عمال بعد ذلك من ذا اؼبفهـو والتطور الذي ونظن أف ى
"، ةة المصادر المتنوعة في وحدة جامع"منظومالسياسي اإلسالمي لتعرب بذلك عن منظومة  اية يف ا نبية نسميها: 

بن خلدوف ومدرستو إمبا م   من خالؿ اؼبدخ  التارىبي واؼبدخ  العمران واؼبدخ  السنٍت افعلا ما نعتقد أف تطوير 
يف ا نبية استطاع أف وبقق من خالؽبا تطويرا وذبديدا هبب الوقوؼ عنده يف السياسة الشرعية وقدرات ىذا إشارة  اية 

اؼبفهـو باتساعو علا أف يستوعب تلك اؼبداخ  اعبديدة واؼبصادر اعبديدة ب  واؼبفاىيم اعبديدة، كذلك ف نو من خالؿ 
ور النصيمة السياسية بدت وكأهنا تكم  فقو السياسة ىذه اؼبداخ  اليت درست الًتاث السياسي للمسلمُت من منظ

الشرعية فتعطيو زطبا ـبتلفا ومسارا مهما يف بث روح ا خالقيات ومنظومة القيم ضمن ىذا اؼبسار اعبديد يف 
السياسات الشرعية، وردبا ذلك يتأتا من ذلك االرتباط القاط  بُت عملية اإلصالح وأخالقية النظر السياسي يف بنا  

ة متمي ة، وكذلك ف ف ىذا اؼبفهـو برز مرة أخرى ومن خالؿ وصف الشرعية ليعرب عن امكانات ذبديدية ؼبفهـو رؤي
السياسة ورد االعتبار إليها ضمن عمليات حب ية وتأليفات تراثيةػ، ب  إف الباب الذي انتشر يف ك َت من الكتابات وألف 

عرب بذلك عن القضية اليت ارا مهما يف قضايا موض  البمث ليسلو خصيصا من العالقة بُت اغباكم والسلطاف، اختط م
شاعت وىي قضية "الدخوؿ علا السالطُت"، و"العالقة بُت العامل والسلطاف"، لتؤع  من ىذا الباب بابا مهما من 

 ت وتأثَتىا علا الو ائف وا دوار.خالؿ التملي  والتعرؼ علا مآالت العالقا

، وانشداد السياسة الشرعية اىل  ايتها عالمة قوة ووضوح ، وأدعا أف  اغبكم الرشيد اية السياسة الشرعية ىا بلوغ 
 يهتم ذلك العلم باؽبدؼ منو  ف ذلك من كلياتو .

واضما أف ىذا العلم من خالؿ تسميتو شك  مظلة ؼبوضوعات يبكن أف تنظم يف منظومات مسارات صار أمر مهم 
التواص   التفعي  والتشغي  ليست بعيدة عن ىذا اجملاؿ لتمرؾبر اليت تتعلق جديدة يف التأليف والتأصي ، ب  إف ا مو 

، وفقو اؼبنهج الواص   ال الث وىي فقو اغبكم وفقو الواق  وفقو التن ي  ومداخلوبُت عناصر االجتهاد  والتفاع  بُت
 .النا م فيما بينها

ت اؼبعاصرة بشأف النظاـ السياسي وبشأف اؼبنظومة ب  إف ىذا اؼبفهـو شك  طاقة إهبابية واستيعابية لكافة اؼبوضوعا
اجملتمعية فمرؾ بذلك امكانات للمقارنة والتؤديد ب  ووض  شرائط للؤم  بُت ىذه االجتهادات الوضعية يف اطار 

خاصة فيما يتعلق با دوات وا ليات واؼبتسسات يف أبواب السياسة  ورصُت من  َت افتعاؿ أو تليفيق ، تسكُت سديد



إال أنو علا أرضية االجتهاد اؼبعاصر ف ف ا مر مل يتكافأ وىذه اإلمكانات اغبقيقية  ية والتؤديد يف ؾباالهتا،الشرع
واؼبتاحة، وعاد ذلك تارة غباؿ اجملتهد والفقيو اؼبعاصر، وتارة أخرى يعود إىل طبيعة تعقد اؼبسائ  والقضايا السياسية 

أثر علا مساحات االجتهاد وقدراتو. ف ذا أردت اف تقوؿ إف باب اؼبعاصرة فضال عن حاؿ االستبداد الذي ساد ف
االجتهاد قد س د فال يكوف ىذا إال بفع  أثر االستبداد، الذي سد ك  أفق الجتهاد حقيقي سياسي أو فقهي أو 

شوىتو.  نبشت من دور الفقيو وك َتا ما الدولة القومية اليت ة يفاصحضاري، وساىم يف اكبسار واكبصار دور الفقيو، خ
وتارة ثال ة يعود ىذا الًتاج  يف االجتهاد إىل الفؤوة اإلدراكية والتفاعلية بُت الفقيو والواق  اؼبعاصر ويف قلبو السياسي 

 ة اليت شهدىا ىذا الواق  فازداد ا مر تعقيدا.يخ ، والطبيعة العوؼبوالذي اتسم دب يد من التعقد والتدا

  تعويق مسَتة االجتهاد يف ؾباؿ السياسة الشرعية و َتىا من ؾباالت.ك  ىذه ا مور م لت عوام  أساسية يف

يتأتا الوض  اؼبتعلق بانفتاح عملية التفاع   ىف إطار التكام  اؼبعرىف بُت العلـو الشرعية والعلـو اإلنسانية واالجتماعيةو 
ياسة الشرعية ىف ربطها بُت الواق  بينهما ىف ا خذ والعطا  ، ىف اؼبناىج وا دوات ، ىف القدرات واإلمكانات ، الس

 لتمقيق أصوؿ الفقو العمراىن واالست الىف ىف إطار ينظم بُت العلـو وقدراهتا . والتنظَت يبكن تتص  لرؤية جديدة

ؿِ و  "  وكذلك ف ف الوقوؼ علا الشعار الذى أثبتو اإلماـ ابن تيمية نػ ي ا م    ال ع د  ت ِقيم  يِف الدُّ  ال ِذي ِفيوِ  أ م ور  الن اِس ت س 
ت ِقيم  م    الظُّل مِ  ًت اؾ  يف أ نػ و اِع اإل ِمثِ  أ ك  ػ ر  فب ا ت س  ا ِقي    ااِلش  ل ة   : يف اغب  ق وِؽ و ِإف  مل   ت ش ًت ِؾ  يِف إمث   ؛ و ؽِب ذ  إف  الل و  ي ِقيم  الد و 

اِفر ًة ؛ و ال  ي ِقيم  الظ   ال ع اِدل ة  و ِإف  ك ان ت   ِلم ةً ك  رِ  : و يػ ق اؿ   . اِلم ة  و ِإف  ك ان ت  م س  ِؿ و ال ك ف  نػ ي ا ت د وـ  م    ال ع د  و ال  ت د وـ  م     الدُّ
ـ "ىذا الشعار وتفسَته يعطا مسو ا إضافيا لالىتماـ دبنظومة اغبكم الرشيد الىت تتكد ع  معاىن الدولة الظُّل ِم و اإل ِس ال 

 . الفاعلة والعادلة

تيارنا للمكم الراشد يف ىذا اؼبقاـ كواحد من أىم ا بواب اليت يبكن أف تشك  طاقات إهبابية يف االجتهاد ويق  اخ
سوا  تعلق ا مر دبفاىيم جديدة وفق منظور إسالمي رصُت وأصي ، وؾباالت جديدة للبمث هبب أف  ؛والتؤديد

ليعرب بذلك عن موقف  حيوي من  ؛اؼبناىج نتطرؽ ؽبا ولبوض  مار ذبديدىا واالجتهاد فيها، فضال عن ذبديد يف
الًتاث اإلسالمي عامة والًتاث السياسي علا وجو اػبصوص، ىذا التمرؾ الذي ينظر للتأليف كمنظومة تتساند 
وتتكاف  يف عناصرىا وتوجهاهتا يف قضاياىا وؾباالهتا لتتص  مسارا جديدا يف السياسة الشرعية واجب البمث والدرس، 

جتماعية جديدة أو بدواع علـو إنسانية وا ىف من تطور حادث ا التفاع  مباحث جديدة إما بدواعويضم من خالؿ ىذ
واق  متنوع جديد أو إىل خربات هبب الوقوؼ إليها واالستفادة منها، إين كانت ىذه اػبربات يف عامل تراث تتعلق ب

  تلفة.اؼبسلمُت أو يف عامل الًتاث اغبضاري للمضارات وال قافات اإلنسانية اؼب



إف من أىم الدواعي اليت تتعلق بالنظر االجتهادي يف السياسة الشرعية وارتباط ذلك بتأصي  وتفعي  وتشغي  ؼبنظومة 
اغبكم الصا  الرشيد إمبا تتأيت من داع مهم أفرزه الواق  السياسي وذلك حبدوث ربي  ال ورات العربية اليت بدأت شرارهتا 

 ة مصر.ونس واتضمت معاؼبها يف ثور يف ت

منظومات وشبكات تضاد حكم الرشاد،  حد عناونيها مواجهة منظومة االستبداد والفساد وىيىذه اؼبرحلة ذبع  أ 
م ؾباؿ كالسياسة الشرعية اذا ا مر اعبديد الذي قد ال يقف يف أثاره عند حد ف يهتومن ىنا كاف من ا نبية أ

اسية تعم  علي الساحة واليت هبب أف ذبع  من ة من قوي سيسالميحركة ا ك ريات اإلف يرشد التأصي  ب  يبكنو أ
ىداؼ ؾبتمعية رصينة وراس ة قادرة علي أف ربقق مكتسبات وأولوياهتا وواجب وقتها بنا  متسسات سياسية و أو  أ

 ىذه ال ورات واست مار طاقاهتا يف بنا  ناىض جديد وعالقة سوية بُت الدولة واجملتم  يف سياؽ حكم رشيد.

ا التفكَت ىو الذي هبعلنا بالفع  نتكد أف اغبكم الرشيد باب جديد يف السياسة الشرعية يتطلب اجتهاد جديد إف ىذ
من منظور السياسة الشرعية وذبديد مطلوب، ونقدـ ؽبذه الدراسة خطة أولية لبنا  ىذا االجتهاد والتؤديد اؼبطلوب 

 دبفهومها الواس  والشام .
 

 د والتجديد:ـ االجتها الحكم الراشد ضرورات
والعالقة بُت معايَت  اطو با صوؿ الشورية رؤية رحبة تتعلق بنموذج اغبكم وارتباغبكم الراشد يقدـ 

يتسس لعالقة سياسية سوية من جانب  ، اغبكم ومعايَت اؼبسا لة والشفافية دبا يتسس غبكم صا 
لهم ىف صيا اتو معاىن اؼبرجعية حبيث يست من جانب عخر ، ويشيد معمار العالقات بُت الدولة واجملتم 
هبد يف ذلك اؼبنظور اإلسالمي اغبضاري تقاليد راس ة من  والشرعية والدافعية واعبامعية والفاعلية ،

مداخ  متنوعة يبكن الوقوؼ عليها ضمن سياقات مقارنة ربف  عناصر الرشادة يف العمليات السياسية 
 ها فضاًل عن ضرورة بنا  االسًتاتيؤيات الكلية واغبضاريةواإلدارية وتتكد علا متطلبات اؼبتسسية وفاعليت

دبا وبقق مقاصد  والعالقة السوية بُت الدولة واجملتم  ، وصيا ة العالقة السياسية بُت اغباكم واحملكـو ، ،
وربقيق فاعليات ا من اإلنسان  ،اغبكم الصا  وأىم ما يرتبط بو يف التأكيد علا حقوؽ اإلنساف

 ظوره اغبضاري والعمران والتنموي.الشام  يف من
 معريف أو علمي أو حب ي عم  ك  بداية يف عنها نتمدث أف فيها يفيد يعد مل التأسيس رؤى إف
 أف علينا ب  االستكماؿ، ؼبقتضيات أو ال ينة، ومعان ا لفاظ، تف يم يف الديباجة معان تطغا حيث
 بصماهتا تًتؾ كما وتنوعاهتا، اغبياة ؾباالت علا أثَتىات تًتؾ دائبة حب ية حركة إىل التأسيس" "رؤى نًتجم
 سائر يف الرؤية است مارىذه منهؤية.إف ومنظومة مفاىيمي ونسق وإطار حب ي، أو معريف ؾباؿ ك  علا



 "صبغة القرعن التعبَت وفاعليات متضمنات ك  يف البمث ىي اؼبعريف السياؽ وضمن اؼبعرفية، اؼبنتوجات
 ..(1)ا "
 إىل تدف  كما الوعي أصوؿ ربرؾ التأسيس، ؽبذا وذبليات وأشكاؿ فع  تفرض أف البد لتأسيسا رؤى فإ

 والعلمية. البم ية اغبياة اإلطالؽ، علا دوائره أىم ومن واجملاالت اغبركات متنوع والسعي السعي، مقدمات
باتو صوؿ فقههم اغبضارى ومتطلإذ يهتم أصماب ىذه الت صصات بوص  الواق  والناس دبؤم  أ

 ومقاصده الكلية ىف عملية النهوض ذبديدا واجتهادا. 
 ن التجديد واالجتهاد:ـ أصول الفقو الحضاري بيـ  

 ىذا إف التشغي ، ياتعمل ضرورة إىل أشرنا أجلو من الذي اؽبدؼ وبدد اغبضاري الفقو أصوؿ إف
 عليات بُت هبم  متعددة مسارات ضمن دوره يتسس اغبضاري الفقو أصوؿ علم يف اؼبتم   اؼبعريف التكوين
 الوحي بُت جدلية عالقة إحداث تتغيا منظومة يف بينها هبدؿ حبيث اغباضنة ؽبا ويشك  جانب من التفعي 
 بُت ناسقالت وبقق واحد مقصد يف ووبتضنها ا ليات ىذه يفع  وىو التعام ، وتنوعات اؼبعيار بُت والواق ،
  .ا ليات ىذه عناصر

 ،(2)وفاعلياتو فعلو بك  وامتداداتو، سعتو بك  اغبضاري اؼبنظور تأصي  ىو اغبضاري الفقو أصوؿ
 مستقالً  يتم أال هبب النموذج بنا ف اؼبعريف(، )النظاـ النموذج ا ةصي ذبليات أىم أحد عن تعبَت أنو كما
 ضمن امتداداه ويف ومستوياتو مفرداتو عناصر تكام  يف ا خَت ىذا أف ذلك اغبضاري، الفقو أصوؿ عن

 أرض علا فاعلية اؼبعريف النموذج لذلك وبقق الذي ىو التشغي  ؾباؿ ضمن فاعلياتو ويف التفعي ، عليات
 إمكانية من يتكد وما متمي ة، حب ية وأدوات منهؤية وتضمينات اختيارية مباذج من يقدمو دبا الواق ،

 الرؤية يف اؼبعريف النموذج نيةب ضمن وتسكينها الغربية اؼبعرفية اؼبنظومة داخ  الصاغبة ا دوات استيعاب
 .اؼبشًتؾ  اإلنسان والقدر الفطرة، بأصوؿ منها يرتبط ما خاصة اإلسالمية
 ضمن والفقو ا صوؿ علمي أىداؼ تضمُت أىدافو أىم من هبع  اغبضاري الفقو أصوؿ ف ف
 نسانيةاإل العلـو حقوؿ يف والتو يف التفعي  قواعد ضمن صيا تهما علا اغبرص م  أىدافو منظومة

                                                 
انظر في فكرة فرض الوقت وارتباطهما بفقه الحال من جانب وفقه الواقع من جانب آخر، والممحظ المؤكد فيه ـ  1

الهمم كمها عميه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عميه مصالحه كمها،  أن واجب الوقت يعني جمع
ن ضيعه لم يستدركه أبًدا.  فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت وا 

انظر: ابن القيم، الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، القاهرة: مكتبة المتنبي، د.ت، ص 
 له ا الفكرة وضرورتها: سعيد حوي، كي ن  نمضي بعيًدا عن احتياجات العصر، ، انظر أيًضا: تأصيلً 236

 .15 -14، ص 1984القاهرة: دار السلم، 
اعتبار الواقع عممية مهمة في دراسة عناصر ما ُيسمى بالظرفية، انظر: محمد الوكيمي، فقه األولويات دراسة ـ 2

 ، وما بعدها.174اهرة: تحت الطبع؛ ص في الضوابط، المعهد العالم لمفكر اإلسلمي، الق



 موحد، معريف كياف يف تنضم بأف جدارهتا نظن موضوعات ب ضافة أبعد خطوة يسَت وىو واالجتماعية،
رج أف يبكن  واالجتماعية اإلنسانية )العلـو العمراف وعلـو ا مة لعلـو أساسية قواعد شاكلتو علا زب 

 .(3)العلـو ىذه وتتص  وتطبيقاهتا(
 بنظرية تتعلق مهمة سياقات ضمن ذلك وخدمة الدلي  ستنباطبا اىتم قد الفقو أصوؿ علم كاف إذا
 لو ينبغي وال يهملو وال وذاؾ ىذا يستوعب إذا اغبضاري الفقو أصوؿ علم ف ف اغبكمي، والفقو اغبكم،
  واغبضاري. العمران الفقو أصوؿ صيا ة يبكن حىت بينها، فيما يص  متعددة عناصر وبرؾ ف نو ذلك،

 واإلدراؾ اغبضاري، والنظر اغبضاري االستيعاب من متفاعلة نظومةم عناصر اغبضاري الفقو
 اغبضاري. والسلوؾ اغبضاري
 اغبضاري"، الفقو "أصوؿ با صوؿ عٌتي ببادئو نلمقو مفهوًما اغبضاري الفقو جعلناه ما إذا ىذا
 وقفت فيما اشييً  فيو أر فلم اللغوي اشتقاقو حيث من "وأما الطويف يقوؿ كما اللغوي اشتقاقو يف وا ص 
 الوص  معٌت من ا ص  يف ؼبا واو عن منقلبة نب تو وأف القط ، ضد الوص  من أنو أحسب أنٍت  َت عليو،
 بدليلو الشرعي واغبكم وحكًما، نسًبا بوالده والولد حًسا، بالشؤرة الغصن كاتصاؿ فروعو اتصاؿ وىو
 منشأ وىو أسفلو، اعبب  فأص  اعدة،الق وىو ا ساس، ىو فا ص  ا كرب، االشتقاؽ من وىذا عقاًل،
  .(4)فيو ينبت الذي الشي 

 معان إىل يشَت تعلق اغبضاري الفقو وبُت واالتصاؿ، والوص  واؼببتدأ، واؼبنشأ والقاعدة ا ساس فبُت
 كما ومقصده، و ايتو وىدفو ومناىؤو، ومسائلو وموضوعاتو وشبرتو وفائدتو وأنبيتو اغبضاري الفقو أصوؿ
 ونسبتو. ونسبو مرجعيتو وأصوؿ استمداده، مصادر إىل يشَت ذلك ك  أف

 من إذا اؼبناىج، لو وتشك  اؼبسارات لو وتنظم اؼببادئ لو وتعُت اؼبنطلقات، لو اؼبعان ىذه فتمدد
 اإلنساف )الوحي/ أو الواق (، الفع / )النص/ وتكاف  تكام  نظرة ثالثة عناصر إىل النظر الضروري
 اغبضارية(. الساحة ػ مافال   ػ اؼبكاف /الفاع 
 اإلحساف مدارج ضمن تطويره وإمكانية الفع  قيمة ربدد اليت ىي والو ائف ا مور مقاصد إف
 اغبضاري.

إف تأسيس رؤية كلية فيما يتعلق باإلسالـ واؼبسلمُت من اىتمامات معاصرة أو قضايا تراثية ودبا يتدي     
لرؤية اغبضارية القادرة علا التواص  م  ك  نتاج ىذه إىل التمكُت من ا صوؿ العقدية اإلسالمية وا

                                                 
 .176، انظر أيًضا الوكيمي، فقه األولويات، مرجع سابق، ص 51، ص 1العز بن عبد السلم، قواعد األحكام، جــ  3
 (.286)البقرة:   نَ  ُيَكمُِّف الّمُه َنْفًسا ِإن َّ ُوْسَعَها 182 -181المرجع السابق، ص ـ  4

 (.16)التغابن:   َه َما اْسَتَطْعُتمْ َفاتَُّقوا المَّ اآليات: 



اغبضارة وما تقدمو اغبضارات ا خرى من معارؼ متنوعة وذلك يف سياؽ عملية التعارؼ اغبضاري اليت 
 .(5)تشك  جوىر التواص  اإلنسان والعمران للمضارة اإلسالمية

البمث والعلم والفهم والسلوؾ، إذ د يف وىو أمر يتعلق بأنبية الفقو اغبضاري وىو اؼبنهج ا س  
 يشك  ىذا الفكر منظومة من العناصر: 

 ضارياغبوعي الللقضايا والقيم وا فكار من ك  اعبوانب دبا يتص   (6)االستيعاب اغبضاري .1
 يشك  مقدمة لدقة البمث ورشد الت طيط وسالمة التصرؼ.  الذى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـ من  لك انظر: سيف الدين عبد الفتاح، الوقف بين االرؤية اإلسلمية اإلنسانية وأزمة الدولة القومية، في  5

سيف الدين عبد الفتاح وأخرين، الوقف ودورا في النهوض الحضاري، الدمام، مركز األمير عبد المحسن بن 
 .2008هـ، 1429(، 2اإلسلمية، سمسمة الكتب ) جموي لمبحوث والدراسات

ـ أحمد العماري، نظرية ان ستعداد في المواجهة الحضارية للستعمار: المغرب نمو جا،الون يات المتحدة  6
 . 1996(، 20األمريكية: هيرندن ـ فرجينيا، المعهد العالمي لمفكر اإلسلمي، سمسمة الرسائل الجامعية )



اعبم  بُت الشمولية والدقة والًتتيب واالنتظاـ والتملي  والعمق النظر اغبضاري الذي يقـو علا .2      
 إلمداد البمث النظري والتطبيق العملي بضمانات الصمة والسداد.

اإلدراؾ اغبضاري وىو حصيلة التفاع  الواعي بُت االستيعاب والنظر حبيث يض  القضايا يف .3
 اىا.مقامها ومرتبتها الالزمة من حيث أنبيتها ومن لتها وجدو 

السلوؾ اغبضاري؛ وىو إخراج الفقو اغبضاري من حيث البمث النظري وتكوين اػبربة واؼبلكة  .2
إىل حي  اؼبمارسة واإلفادة العملية فرديًّا وصباعيًّا يف إطار ينظم بُت الذاكرة اغبضارية والواق  
 اؼبعاصر واستشراؼ اؼبستقب  حىت يكوف السلوؾ اغبضاري يف صواب وسالمة يف التفكَت

 والتدبَت والتسيَت والتغيَت والتأثَت دبا يضمن سداد وجدوى العم  والتطبيق.
 

أىم متطلبات الفاعلية اغبضارية من خالؿ إرسا  فكر ينه  من تعددية تراثية  وتشك  ىذه اؼبنظومة
ا وفكرية ويعلي قدرة اؼبسلمُت فهًما وفبارسة علا مواجهة التمديات اؼبعاصرة، ربطًا بالعصر ال انفصامً 

 عنو ملتمًسا اغبكمة دبا يبكنو من اإلسهاـ الفعاؿ يف تراث اإلنسانية وهنضتها وعمراهنا.
 



 
 
 

 المداخل المتكافلة والحكم الراشد : بين التأصيل والتفعيل والتشغيل :
ديدى للمكم الراشد سنماوؿ ىف ىذا اؼبقاـ أف نشَت اىل طباسية اؼبداخ  الىت تسهم ىف البنا  التؤ

واالجتهاد ىف تفعيلو وتشغيلو ، وىا مداخ  ضمن منظومة أوس  من اؼبداخ  ، كما يتبُت من الشك  
 التاىل :
 
 
 
 
 

االعت١ؼاب 

 اٌسضاسٜ

إٌظش 

 اٌسضاسٜ

اإلدسان 

 اٌسضاسٜ

اٌغٍٛن 

 اٌسضاسٜ



 
 

 
 

 أوال: المدخل المفاىيمي والحكم الراشد:ـ 
اؼبداخ  اؼب تلفة للبمث عن  التعرؼ علا خريطة اؼبصادر وتوجهاتمبدأ عملية التأصي  للمكم الراشد 

اإلمكانات اؼبعرفية ، وكذلك د الكلية عي دبقتضا ىذه القواعدبا يتسس عناصر الوعي والس ىذه القضية
ا للرؤية اإلسالمية ضمن عمليات التأصي  والتفعي  والتشغي  ليس فقط والتطبيقية اليت تشك  إسهامً 

تفعي  ا أرض الواق  ضمن البمث يف عليات ضمن العمليات البم ية ولكن ضرورة أف يفع  ذلك عل
 .دفاعلية اغبكم الصا  الرشيو 

تشك  ىذه اؼبصادر مادة أساسية يف عملية إذ شبكة اؼبصادر ىذه تشَت كذلك إىل شبكة من اؼبفاىيم 
بنا  اؼبفاىيم وتصورىا، وال شك أف اغبديث عن مفهـو اغبكم الراشد وتأصي  منظومة اؼبفاىيم اؼبرتبطة 

يف نطاؽ اىتماـ ىذا البمث، ذلك أف ؿباولة تأصي  ىذا اؼبفهـو سَتة  ال يبكن استقصا ه بو عمال
ظهور مفهـو ف ىي من ا مور اليت تستمق حب ا مستقال، ، بنا  وتشغيال وتفعيال ، ومسَتة وسَتورة

ت وصيا ة وبنا  االسًتاتيؤيا كيفية اإلفادة من اؼبوارد العامة،اغبكم الراشد يتعلق بشك  عاـ بقضية  
السياسات العامة ، وتفعي  ك  الطاقات اؼبتعلقة باجملاؿ العاـ والقيم العامة وكذا اؼبصلمة العامة ، كما 

تىاًِ األصٛي اٌفىش٠ح ِغ اٌمٛاػذ إٌظ١ّح 

اٌّئعغ١ح ِغ ِذاخً ٚ ِغاساخ ٚ ِغ١شاخ 

 سعحاٌسشوح ٚ اٌّّا

اٌّذخً اٌّماصذٜ ٌص١أح 

 اٌّفَٙٛ ٚ تفؼ١ٍٗ ٚ تشغ١ٍٗ

اٌسٛوّح ٚ عٕٓ اٌمٛاػذ  

 ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌى١ٍح ٌٍسشوح

اٌتشاوُ اٌؼٍّٝ ٚ االػتثاس اٌّآٌٝ 

ٌٍسٛوّح فٝ ع١اق اٌّتغ١شاخ  

 ٚاٌشإ٠ح اٌى١ٍح

تٛظ١ف اٌّذاخً إٌّٙاخ١ح ٚ 

 تٕاء ِفا١ُ٘ إٌظش ٌٍسٛوّح

ء اتغاع خش٠طح اٌّصادس ٌثٕا

 اٌشإ٠ح زٛي اٌسٛوّح

ِٕظ١ِٛح اٌّفَٙٛ ٚ شثى١تٗ ، 

ٚطث١ؼتٗ اٌؼ١ٍّات١ح ٚ ِىأتٗ 

 االعتشات١د١ح

ٔظاَ اٌم١ُ اإلعال١ِح ٚ أصٛي 

 اٌّشخؼ١ح ٚ اٌششػ١ح

 اٌغ١اعح / اٌغ١اعح اٌششػ١ح

 اٌغ١اعح اٌؼادٌح

 اٌصثغح اٌتٛز١ذ٠ح ٌٍغ١اعح

 ) اٌص١غح ٚ اٌص١اغح (

اٌسٛوّح 

 اإلعال١ِح

 



ربقيق التنمية مرتبط ارتباطا مباشرا بتمقيق ما نطلق عليو اغبكم الراشد، فك َت من جهود التنمية أف 
ت بسبب الفساد، ف رسا  دعائم حكم أىدرت بال عائد بسبب سو  السياسات، وك َت من اؼبوارد ضاع

 . (7) تراكما ومساحة وتوزيعا وتعظيم العائد منهارشيد يتدي إىل است داـ أفض  للموارد اؼبتاحة 
الدولة علا إدارة اؼبوارد  Capacityوإف كاف يف مقدمتها؛ قدرة  (8)وتتنوع عناصر اغبكم الراشد

، وأيضا الشفافية Public Good، وكذلك االلت اـ بتمقيق الصا  العاـ 9العامة
Transparency(10) وحكم القانوف ،The Rule of Law واؼبشاركة ،Participation ،

 .Social Capitalفضال عن رأس اؼباؿ االجتماعي 
  (11)مكم الصا  الرشيدإف النظر لل

 إعادة االعتبار للسياسة :
 االعتبار للسياسية،ادة خالؿ إع ضمن ىذه الرؤية الشاملة والرحبة ال يبكن أف نتسس لو إال من

، فالسياسة ىي القياـ علا ا مر دبا يصلمو، كما أف  فالسياسة مل تعد علم السلطة اليت تق  يف قمة اؽبـر
السياسة ىي علم بنا  العمراف، واغبكم الصا  الرشيد ال يعٍت السلطة وحسب، ولكنو يعٍت حالة 

 يس اغبضارة وبنا  العمراف.ؾبتمعية وطريقة للمياة واؼبعاش، ومدخ  لتأس
نلمظ أف ىذا التعريف فضال عن أنو يعيد  (12)بالنظر العميق يف تعريف السياسة يف الرؤية اإلسالمية

االعتبار ؼبفهـو السياسة وهبع  من اتساعو ورحابتو حالة بنيانية الزمة أصلية يف داخلية اؼبفهـو  َت طارئة 

                                                 
 .34(، مرجع سابق، ص 19م الرشيد، الموسوعة السياسية لمشباب )ـ  سامح فوزي، الحك 7
 .42ـ  36(، مرجع سابق، ص 19ـ  سامح فوزي، الحكم الرشيد، الموسوعة السياسية لمشباب ) 8

جامعة القاهرة، كمية ، لمجتمعاعمّي الدين هلل )تقديم(، إدارة شئون الدولة و  ،سموى شعراوي جمعة )تحرير(ـ  9
 .2001عموم السياسية، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، ان قتصاد وال

مقدمة  رؤية إسلمية، رسالة ممدوح مصطفى محمد إسماعيل، مساءلة اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق:ـ  10
اإلدارة لنيل درجة دكتوراة الفمسفة في اإلدارة العامة ، جامعة القاهرة، كمية ان قتصاد والعموم السياسية، قسم 

 .2004العامة، 
ـ انظر: ندوة مركز دراسات الوحدة العربية، الفساد والحكم الصالح في البلد العربية: بحوث ومناقشات الندوة  11

الفكرية التي نظمها مركزدراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي باإلسكندرية ، بيروت ، مركز 
،  سامح فوزي ، المساءلة والشفافية: إشكان ت تحديث اإلدارة 2004ان ولى ، دراسات الوحدة العربية ، الطبعة 

، سامح فوزي، الحكم 1999المصرية في عالم متغير، القاهرة ، مركز األهرام لمدراسات السياسية وان ستراتيجية، 
، 2007لى، يوليو (، القاهرة، نهضة مصر لمطباعة والنشر، الطبعة األو 19الرشيد، الموسوعة السياسية لمشباب )

، السنة األولى، 10سامح فوزي، الحوكمة، )سمسة شهرية بعنوان: مفاهيم ..األسس العممية المعرفية(، العدد 
 .2005، القاهرة، المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واإلستراتيجية، 2005أكتوبر 



ربي  أو مي  أو اكبراؼ أو تو يف أو تربير، واق  ا مر عليو من خارج، حبيث تستوعب اؼبستمدث من 
 أف ىذا اؼبفهـو وجد عناصر رسوخو ضمن "صبغة" وصيغة" اؼبقاصد.

أف السياسة ما كانت معو  -علا قوؿ ابن القيم فيما ا ستاذ ابن عقي –ف ذا كانت السياسة 
ا القيمي تعٍت أف تكوف حاؿ ا مور أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد، ومناقضة السياسة دبفهومه

فبارستها أقرب إىل الفساد وأبعد عن الصالح دبفهـو اؼب الفة، إنو "السوس" الذي ين ر يف الكياف 
تصبغ وتصوغ مفهـو السياسة علا شاكلة العشرية  -وفق ىذه الرؤية–فيفسده ويهدمو. اؼبقاصد 

 اؼبقاصدية.
ونات، ؾباالت، وحفظ، وأولويات، القياـ علا ا مر دبا يصلمو: مقدمات ومقومات ومك

 ، قيم وسياقات. ، وواق ، ومناطات ومآالت، ووسائ وموازين
فالشريعة حكمة كلها يف بنائها اؼبعريف، وعدؿ كلها يف نسقها القيمي، ورضبة كلها يف نسقها 

 السلوكي، ومصلمة كلها يف مبوذجها اؼبقاصدي.
ا أو صراًعا، ب  ىي رعاية متكاملة من ق ِب  الدولة ليست فًنا أو أسلوبً  -وفق ىذا التصور-والسياسة 

 والفرد لك  شأف من شيوف اعبماعة...
تتصف بالعمـو والشموؿ، فهو مفهـو ىباطب كػ   فػرد مكل ػف بػأف  -وفق ىذه الرؤية-والسياسة 

تكػػد وعلػػا مػػا ي .لكػػوف يف سػػياؽ و يفتػػو االسػػت الفيةيػػرى شػػيونو ويهػػتم بػػأمر اؼبسػػلمُت، بػػ  يبػػارس عمػػارة ا
"، ذلػك أف الفعػ  اؼب ػتص االسـتالال تسػتند يف تكييفهػا إىل حقيقػة " -وفق ىػذا التصػور-"، ف ف السياسة الراغب"

 باإلنساف علا ثالثة أكبا :
تػ ع م ر ك م  ِفيه ا اؼبذكورة يف قولو تعاىل:  عمارة األرض -1 ، وذلك ربصي  ما بػو 61سورة ىود: ا ية و اس 

 ه.ت جية اؼبعاش لنفسو ولغَت 
نػس  ِإال  لِيػ ع ب ػد وفِ  اؼبػذكورة يف قولػو تعػاىل:  وعبادتـو -2 ِػن  و اإل ِ ، 56سػورة الػذرايات: ا يػة و م ػا خ ل ق ػت  اعب 

 وذلك ىو االمت اؿ للباري ع  وج  ب طاعة أوامره ونواىيو.
ي   اؼبذكورة يف قولو تعاىل:  وخالفتو-3 ِلف ك م  يف ا  ر ِض فػ ي نظ ر  ك  ت    سورة ا عراؼ: ا يػة  ف  تػ ع م ل وف  و ي س 

، وذلػك ىػو االقتػدا  بالبػػاري سػبمانو علػا قػػدر طاقػة البشػر يف السياسػة باسػػتعماؿ مكػاـر الشػريعة.. إف اػبالفػػة 125
 ت ستمق بالسياسة، وذلك بتمري مكاـر الشريعة )أصوؽبا القيمية(.

 
 

                                                                                                                                            
شراف(،  12 مدحت ماهر )مراجعة وتحرير(، ـ انظر: نادية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح )تنسيق عممي وا 

العلقة بين الديني والسياسي مصر والعالم: رؤى متنوعة وخبرات متعددة، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة 
 م. 2008هـ، 1429األولى، 



 :السياسة ضربانو

 ىبتص بو.سياسة اإلنساف نفسو وبدنو وما  أحدنبا 

 سياسة  َته من رعيتو وأى  بلده، -ال انو
وال يصلح لسياسة غيره من ال يصلح لسياسة نفسو "ال ستحالة أن يهتـدي المسـوس مـو كـون السـا    
 ".ضاال..

 
 السياسة شرعية ، عادلة ، صالح ىف مواجهة فساد

، في المعاش والمعاد ، ومجيئها  مصالح العبادومن لو ذوق في الشريعة واطالع على كماالتها وأنها لغاية 

 الذي يفصل بين الالال ق ، وأنو ال عدل فوق عدلها وال مصلحة فوق ما تضمنتو من المصالح ، بغاية العدل

جزء من أجزا ها وفرع من فروعها ، وأن من لو معرفة بمقاصدىا ، ووضعها  السياسة العادلةوعر  أن  
 ى سياسة غيرىا البتة ،مواضعها ، وحسن فهمو فيها لم يحتج معها إل

 
فإن السياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها ، وسياسة عادلة تالرج الحق من الظالم الفاجر بعين  

 الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها .
 

ن وقال ابن عقيل في الفنون جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنو ىو الجزم ، وال ياللو م
السياسة ما كان فعالً يكون القول بو امام ، فقال الشافعي ال سياسة إال ما وافق الشرع ، فقال ابن عقيل 

 . معو الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد
 
  

   :الحكم الراشد محاولة للبناء التجديدي واالجتهاد المعاصر
عمليات وخطوات بنائو الصا  الرشيد  مفهـو اغبكمأف يتضمن  من اؼبهم أف نتكد أنو من الضرورى

واؼبداخ  اؼب تلفة اليت تسهم يف صيا تو رؤية متسعة تشم  اإلمكانات الواسعة للمقارنة لتوجهات بنا  
عن الفكر الغريب علا تنوع مدارسو  ، فضالً (13)الًتاث والفكر اإلسالمي اؼبعاصر اؼبفهـو يف

     (14)اغبكم الراشد والتمديات الىت ترتبط بذلك علا مضامُتإضافة إىل تأثَت العوؼبة .توجهاتوو 

                                                 
 ـ قضية بناء المفاهم من أهم القضايا التي تؤثر عمى مجمل الحياة الثقافية والفكرية خاصة في مجال العموم 13

السياسية انظر عمى سبيل المثال: د. عبد الوهاب المسيري، هاتان تفاحتان حمراوان: دراسة في التحيز وعلقة 



 إشكاالت مفهوم الحكم الراشد بين الرؤية الغربية والرؤية اإلسالمية:ـ  (0)

                                                                                                                                            

الدل بالمدلول، ضمن ندوة إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للجتهاد ، القاهرة: المعهد العالمي لمفكر 
ض عمينا أن نحدد طبيعة مفاهيم العموم ، ومتابعة ه ا القضية تفر 21ـ  19، ص 1992اإلسلمي، فبراير 

السياسية إ  أنها غالبا ما تعتبر من النوع المسامي إن صحت تمك الصفة، وهو ما يمكن مستخدمها فضل عن 
متبنيها ومروجها استغللها، انظر في ه ا السياق جاك جارستمي، المفاهيم والنظريات وبرامج البحث، المجمة 

 . 134ـ  127، ص 1989، نوفمبر 122، اليونسكو، العدد  الدولية لمعموم ان جتماعية

كما أنه من الضروري التمييز بين المصطمحات والمفاهيم الجديدة بمعنى ابتكار مصطمحات لمدن لة عمى مفاهيم 
وظواهر جديدة، وبين مصطمحات قديمة أضيفت لها معان جديدة: إريك دي جوولييه، من النظريات إلى المفاهيم 

ـ  117، ص 1990، مايو 124ئق إلى الكممات، المجمة الدولية لمعموم ان جتماعية، اليونسكو، العدد ومن الحقا
 ، وفي إطار ان رتباط بين المفاهيم والمنظورات المختمفة فضل عن ان فتراضات المسبقة يمكن متابعة:125

New York: John Wiely, Ivana Markana, Paradigms, Thought and Language, 1982, 
PP 1-9. 

 وفي سياق ارتباط المفاهيم بالزمن ال ي نشأت فيه وطبيعته وك لك الخبرة انظر: 

Michael A. Weinstein, Meaning and Appreciation Time and Modern Political Life, 
West Latayette, Indiana: Purdue University Press, 1973, P3 FF. 
,D.Follesdal,"Meaning and Clarendon: Experience", in Samul Gutteuplan (ed), Mind 

and Language, Oxford  PRESS,1975 PP. 25 – 44. 

وفي سياق ما يمكن تسميته بعمم اجتماع المعاني وارتباط لك بالمفاهيم والمصطمحات وما تستبطنه من 
مفاهيم حسبما ترتبط بمصالح متنوعة أيديولوجيات وخمفيات أخرى، وهو ما يجعمنا نتممس حقائق مثل ترويج ال

 ومتنافسة خاصة إ ا ما ارتبطت تمك المفاهيم بالخطاب السياسي ولغته بصفة خاصة، انظر عمى سبيل المثال: 

John B.O, Male, Sociology Of Meaning, London: Human Context Books, n.d., pp 8 
– 13, 239 – 283, Murray Edelman, Political Language: Words That Succeed and 

Politics that fail, New York: Academic Press, 1977, Passim. 

وربما أن متابعة عممية المفاهيم الجديدة وتكونها نشأة وتطورا أمر يحتاج إلى دراسة متأنية ويفيد في ضبط الجديد 
 Donald A. Schan, Inventionالمثال: منها وال ي تكاثر إلى الحد ال ي ن  يمكن متابعته، انظر عمى سبيل 

and the Evaluation Of Ideas. Social Sciences Paperbaks, Tanistock Publications, 
1963, PP 3 ff.  

14
ـ جوزيف س. ناي، جون د. دوناهيو، الحكم في عالم يتجه  نحو العولمة، محمد شريف الطرح )ترجمة(، المملكة العربية  

 . 2002لعبيكان، السعودية، مكتبة ا



أف مفهـو اغبكم الراشد    ستاال مهما ضمن ا سيلة ا ساسية من ا مور اؼبتكدة يف ىذا اؼبقاـ 
ؼبفهـو عن  اىرة قديبة ارتبطت بنشأة بوجو عاـ؛ ومن مث عرب ىذا ا (15) وا بدية للفكر السياسي

وذلك يف إطار وبدد أصوؿ العالقة  ،نسان من جانب وضرورات السلطة من جانب عخراالجتماع اإل
بُت الدولة واجملتم ، إال أف اؼبفهـو م  قدمو والتطورات اليت طرأت عليو وؿبطات التموالت اليت ارتبطت 

"مفهوم لقة ب عادة ذبديد النظر وفبارسة االجتهاد بصدد بو تعرب وتتشر علا صبلة من الدواعي اؼبتع
 .الحكم الصالح الرشيد"

اذا اؼبفهـو وتفضيالت ك َت من اؼبفكرين، إف إشكاالت اغبكم الصا   لت جوىر ؿباوالت اؼبفكرين 
السياسيُت علا تتاب  وتباعد أزماهنم سوا  كاف ذلك يف الفكر السياسي الغريب ضمن مسَتتو أو يف 

ية اذباىاتو الفقهية والسياسة الشرعكر السياسي اإلسالمي من خالؿ تراكماتو، ومن خالؿ تنوع الف
سهمت بقدر  َت يسَت يف بنية راف السياسي فضال عن توجهات أخرى أة وعلـو العموأدب النصيم

 هـو ويف تطور تضميناتو ضمن مسَتة حضارية فبتدة. اؼبف
إليو سَتة ومسَتة وسَتورة تعرب عن تراكمات وطبقات داخ   اؼبفهـو وفق ىذا التصور يف منهج النظر

 ىذا اؼبفهـو ال يبكن إ فاؽبا أو التغاضي عنها.
والشك أف ىذه التصورات للمفهـو علا اختالفها وتنوعها للمكم الصا  الرشيد  لت ت َت قضايا 

ـبتلفة حوؿ ىذا  تتعلق باػبصوصية والعاؼبية ضمن تلك اػبربات اؼبتنوعة وضمن إسهامات غبضارات
، ويف ىذا السياؽ ف ف اؼبفهـو ويف القلب منها تق  اغبضارة اإلسالمية دبنظومة إسهاماهتا الفكرية والعملية

اؼبفهـو أشر علا صبلة من اإلشكاالت اليت هبب التوقف عندىا أوؿ تلك اإلشكاالت إمبا تتعلق حبقيقة 
تباطها حبضارة الغرب الذي ينتج عامل اؼبفاىيم اؼبفهـو وارتباطو حبضارة دوف أخرى أو دبعن أدؽ بار 

حالة من الول  لدى اؼبغلوب  السائدة والغالبة واؼبهيمنة ويوزع ىذه اؼبفاىيم علا بقية اؼبعمورة ضمن
ص مفهـو من ىنا، ومفهـو من ىناؾ ضمن عمليات ال تقـو علا رشد أو تعام  سديد،  اية ا مر يقتن

ىيم االسًتاتيؤية بك َت من اغبضارات إال أف اغبضارة الغالبة اؼبتمرك ة يف ىذا ىو ارتباط م   ىذه اؼبفا
حوؿ ذاهتا ويف انتاج عامل اؼبفاىيم اليت تر ب يف تعميمو وتنميط بقية الدنيا علا شاكلتو إمبا تشك  ك  

ضارات تلك اؼبعان اليت تتعلق باؼبفاىيم اغبضارية الكربى واليت تفع  فعلها يف عالقة  َت سوية بُت اغب
 .وال قافات وتعلن اغبضارة الغالبة علا سيادهتا علا بقية اؼبعمورة وتتكد احتكارىا لعامل اؼبفاىيم

 ويف ىذا اؼبقاـ ف ف لدينا ؾبموعة من التأشَتات اؼبهمة والقرائن الكلية اليت تشَت إىل ما ذىبنا إليو:

                                                 
ـ جمين تيندر، الفكر السياسي : األسئمة األبدية، محمد مصطفى غنيم )ترجمة(، القاهرة، الجمعية المصرية  15

 . 1993لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة األولى، 



يم الرؤية اإلسالمية، عية ذلك ػ أف اؼبفهـو خاصة بصفتو اليت تتعلق بالرشد والصالح، ىو من صمأ
اػبالفة  ،"الالالفة الراشدة"حينما وجدنا يف التاريخ اللفظة اليت سادت لتعرب عن حالة اغبكم باسم 

الراشدة يف حقيقة ا مر ليست إال اغبكم الرشيد، والتعبَت عن ؾبم  القواعد والسنن واػبصائص 
 تتعلق باغبكم وب دارة العالقة بُت الدولة واجملتم . والسمات اليت سبي ه عن  َته من تصنيفات النظم اليت

ػ أف العلم الغريب والذي    وقتا طويال ال يست دـ يف علومو الكلمة اليت تتعلق بأي تضمينات ب 
قيمية وضمن حركتو ومسَتتو العلمية اليت    يتكد فيها علا أف العلم ىو با ساس البد وأف يتشك  

ىنا ف نو أبرز معٌت العلمية بتلك الكلمة اليت اشتهرت بالعلم اػبا  من  خارج نطاؽ دائرة القيم، ومن
مرة أخرى لتصف عملية اغبكم يف  Goodالقيم، ويف ىذا اؼبقاـ ف ننا ندىش من عودة كلمة وصفة  
وىو أمر يشَت كيف أف ( Governanceامتدادىا واليت تشَت إىل إدارة العالقة بُت الدولة واجملتم  )

 واعبيد قد عادت لتصف عمليات يعتربىا الغرب يف صميم العلم يف ىذا اؼبقاـ.  كلمة اػبَت
ػ إف ا مر الذي يتكده ىذا اؼبفهـو بدا كأمر حاولت فيو صبلة الدراسات الغربية أف تعود باؼبفهـو إىل ج 

لراشد ما ؿبضن اؼبادية اليت شك  اا الغرب عامل معارفو ومن ىنا ف ف ىذا اؼبفهـو الذي تعلق باغبكم ا
إال أف ربوؿ لذات الدائرة يف إطار تضمينات مادية طافمة تربط اغبكم الراشد دبؤاالت بعينها م    ثلب

االقتصاد والشركات وإدارة ا عماؿ، وىو أمر يدؿ علا أف الغرب حىت حينما يستدعي ا مر أف 
ث وبوؿ اؼبفهـو إىل الدائرة يست دـ كلمات من طبيعة معنوية ف نو ال يلبث إال أف يعود إىل أدراجو حبي

 Corporate Governanceاؼبادية ويصبغو اا. 
  اإلشكاالت المتعلقة بترجمة المفهوم: (6)

يف ؿباولة للتأكيد علا أف   البا حينما تأيت مفاىيم اؼبوضة إىل دوؿ العامل ال الث أو اؼبت لف ف نو يتبناىا
يف واق  ا مر تظ  ىذه اؼبفاىيم ؾبرد زينة وال دولو تلمق وتلتمق بركب اغبضارة ومفاىيم التقدـ و 

ستناد عليها يف تشكي  اجملتم  ومساراتو وعالقاتو، ويف ىذا اؼبقاـ يواجو ذلك تشك  بنية يبكن اإل
اجملتم  الذي يلتقم ىذه اؼبفاىيم من  َت أدىن عملية تشَت إىل التبصر اذا العامل ومنافعو بالنسبة ؽبذه 

الية الًتصبة تظ  شاىدا علا ىذه اؼبعان اليت  أسلفنا اإلشارة إليها؛ فالكلمة الدوؿ واجملتمعات، إشك
كما تًتجم باغبكمية، وتًتجم كذلك باغباكمية، فضال ة،  تًتجم باغبوكمة كالعوؼبة، كما تًتجم باغبكام

اغبكم عن ترصبات أخرى تشَت إىل إدارة الدولة واجملتم  واغبكم اعبيد واغبكم الراشد واغبكم الرشيد و 
الصا ، ويف ك  ىذه الكلمات ذبد ك  يت َت كلمة  َت ا خر لتعرب بذلك يف إطار جغرافية الكلمة إىل 

    أف الكلمة تعد من متشرات ىيمنة ثقافة الغالب وعامل أجه تو ومنتوجاتو اؼبفاىيمية. 
م   اإلدارة كلمة    ر منعن ىذا اؼبعٌت بأك ومن ىنا ويف مقاـ التفضي  ف ننا نرج  تلك اؼبعان اليت تعرب

الرشيدة للعالقة بُت الدولة واجملتم ، إذ يعرب ىذا اؼبفهـو عن اختالؼ بُت مفهومُت 



Government ،Governance  الصفة اليت تتعلق بهبع  ، كماGood  تشَت إىل اؼبعان
 تتعلق بالرشد والصالح والصالحية.  اليت
علق بالواق  وضرورة التعام  معو وفق سنن التغيَت اؼباضية وىي إشكالية من طبيعة عملية وتطبيقية تت (3)

 وعمليات اإلصالح الضرورية.
وضمن ىذه اإلشكالية ف ننا يبكن أف نتصور أنبية اغبكم الصا  الرشيد ضمن عملية اؽبندسة اغبضارية 

ة جلية يف تلك وتأثَت ذلك يف التشييد اؼبكُت ؼبشاري  النهضة واإلصالح، تبدو لنا ىذه ا نبية واضم
أنبية وضوح الرؤية حوؿ اؼبفهـو مشوال حبيث يشَت إىل صيا ة سوية للعالقة بُت الدولة واجملتم  وإىل 

االستبداد اليت  احملكـو وذلك يف مواجهة ك  أشكاؿصيا ة رشيدة للعالقة السياسية بُت اغباكم و 
الًتصبة العملية للمكم  رت وك  مظاىر الفساد اليت استشرت، ومن اؼبهم أف نتكد علا ضرورةانتش

لك  ما أدى إىل سبكُت  ةالصا  الرشيد يف ضو  الواق  الفعلي والسياقات احمليطة معتربا إياىا  َت خاضع
الظلم واالستبداد والفساد، وىو أمر يتطلب أف نعرض ىذا اإلسهاـ اإلسالمي يف صيا ة ىذا التصور 

لرؤية اإلنسانية إضافة اة رصينة وبصَتة تقدـ جملم  الكلي الشام  للمكم الصا  الرشيد يف رؤية إسالمي
ال هبوز إ فاؽبا تستمق أف تقارف دبا قدمتو اغبضارات وال قافات اإلنسانية، كما تتكد من جانب عخر 
علا ضرورة أف سبارس اغبضارة اإلسالمية من خالؿ علمائها مسارا ذبديديا واجتهادا ضروريا تتص  

نوات مفهوما عمليا يرقا إىل أف يتنافس م   َته ويسهم يف عمليات وتفع  وتشغ  من خالؿ تلك الق
 النهوض واإلصالح. 

أما اإلشكالية الرابعة فهي تًتاوح بُت العلمي والعملي ومفادىا أنو من الضروري إعادة تعريف ( 4)
لواق  السياسي ورد االعتبار ؼبفهـو السياسة الشام  من منظور إسالمي وتأثَت ذلك علا التعام  م  ا

وىو أمر يفضي بنا يف من ناحية وعلا القدرات اؼبتعلقة بفهمو وتأثَته ب  وتقويبو من ناحية أخرى، 
النهاية إىل تلك الضرورة اليت تدف  إىل مقارنة اػبربات اؼبتنوعة واليت تتعلق بتطبيقات يف ىذا اؼبقاـ حبيث 

 تشك  مداخ  لرؤية وعليات التمكُت للمكم الصا  الرشيد. 
أما اإلشكالية اػبامسة فهي تتعلق بطبيعة النظر ؽبذا اؼبفهـو باعتباره مفهـو منظومة ومفهـو مظلة  (5)

يف عف واحد، أما منظوميتو فتشَت إىل صبلة من السمات واػبصائص وإىل عمليات وأبنية وإىل  ايات 
 ومقاصد، وإىل عليات ومآالت.



تشك  حوائط مانعة ابو تلك التمديات العميقة اليت إف ىذه الرؤية الكلية ىي الضامنة لتأصي  مفهـو هب
 ح والنهوض.لعمليات اإلصال
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الت صصات، ف نو يشَت ومن ك  طريق إىل تكام  أما باالعتبار الذي يتكد علا مظلية ىذا اؼبفهـو 
، ويتكد علا أف اغبكم الصا  ة واإلنسانيةخاصة يف علـو ا مة والعمراف، وزبصصات العلـو االجتماعي

والرشيد مل يعد أمرا هتتم بو علـو السياسة فمسب ومل يعد مقصورا علا فكره السياسي وتطوره ولكنو 
وعلـو ، وعلـو االجتماع اإلنسان والعمراف السياسي، يبتد إىل علـو االدارة العامة والسياسات العامة
لدستور، وعلـو االقتصاد وعلـو التنمية وعلـو التاريخ االتصاؿ واإلعالـ، وعلـو القانوف واغبقوؽ وا

اغباضنة للنماذج واػبربات، وعلـو العالقات الدولية الكاشفة والدارسة للظواىر العاؼبية والعوؼبية، وعلـو 
النظم واؼبتسسات وعلـو االسًتاتيؤيات وعمليات بنائها، وعلـو اؼبستقب  والتدبر والتدبَت، ىذه العلـو  

ف  فيما بينها ليسهم ك  منها بسهم وافر ونصيب كبَت يف تشكي  وصيا ة مضامُت اغبكم كلها تتكا
الصا  الرشيد يف تشكي  السلطات وبنية اجملتمعات وسنن العالقات اليت ربكم الدولة واجملتم  علا حد 

 سوا . 
   : راشدللحكم النحو بناء معجم المفاىيم: منظومة 

ظومة اغبكم الصا  الرشيد من ضمن من  (16)أساسية يف بنا  مفاىيم يبكن أف يقدـ ىذا اؼبدخ  عناصر
 ، الشفافية، الكفا ة)اؼبتسسية، اؼبسا لة، الرقابة :م  
 والفاعلية(. 

وذلك للتعرؼ علا عامل اؼبفاىيم الذي  ،"قاموس اغبكم الصا  الرشيد"ػعم  معؤم يبكن تسميتو ب
والدراسة )السياسة، اؼبتسسية، اؼبشاركة، الفاعلية، يبكن أف يرتبط بالقضية ا ساسية موض  البمث 

ا مة، الشفافية، اؼبسا لة، اؼبسيولية، الكفا ة واعبدارة، الدولة، اإلدارة، اجملتم  ا ىلي واؼبدن، ثقافة 
، العمراف، و ائف الدولة، (17)التطوع، ا من اإلنسان واغبضاري، الشرعية، الصالح، الفساد، التنمية

يبقراطية، حقوؽ اإلنساف، الًتبية والتنشية السياسية واالجتماعية، السياسة العامة، الرشادة، الشورى، الد
 خل(إ، ...واؼبراجعة قباز، التؤديد، النقد الذايتاإل صن  القرار،

 
                                                 

ـ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، بناء المفاهيم اإلسلمية السياسية: ضرورة منهجية، ضمن  16
لطيب زين العابدين )محرر( المنهجية اإلسلمية في العموم السموكية، واشنطن: المعهد العالمي لمفكر ا

م، وانظر ك لك د. عمي جمعة محمد، د. سيف الدين عبد الفتاح )إشراف(، 1992اإلسلمي، المجمد ، 
سلمي، القاهرة، بناء المفاهيم: دراسة معرفية ونما ج تطبيقية )جزآن(، المعهد العالمي لمفكر اإل

 م.1998
 

ـ انظر: سيف الدين عبد الفتاح، اإلسلم والتنمية، في محمد صفي الدين خربوش )تحرير(، المساعدات  17
سلمي، عمان، المركز العممي لمدراسات السياسية،   . 2001الخارجية والتنمية من منظور عربي وا 



نحو تصور إلسهام الرؤية اإلسالمية في بناء تجديدي  ثانيا: مدخل النماذج التاريالية والالبرات:
 يد:للحكم الصالح الرش

تدشينها لقسم وذلك بيرج  الفض  يف ىذه احملاولة إىل كلية الدراسات اإلسالمية دبتسسة قطر التعليمية 
من حق  السياسات العامة ؾباال لتفعي  رؤى إسالمية حضارية ذبسر الفؤوة بُت ازبذ  اية يف ا نبية 

من جهة أخرى، ومن ىنا كاف االسم العلـو اإلنسانية واالجتماعية من جهة وبُت العلـو الدينية والشرعية 
الذي اختاره ىذا القسم ىو السياسات العامة يف اإلسالـ، وتق  علا رأس مساقاتو، اغبكم الرشيد يف 

  Governance Good        Islamicالرؤية اإلسالمية 
دية حف ن حملاولة بنائو خارج إطار اؼبساحات التقليوقد شك  ىذا اؼبساؽ ربديا جبملة إشكاالتو 

وكاف من  ،لالىتماـ دبوضوعات كاػبالفة والنظاـ السياسي اإلسالمي، وفقو الدولة، و َت ذلك من أمور
اؼبهم من خالؿ ىذا النظر التؤديدي والذي يتوائم م  قدرات طلبة ىذا القسم باعتبارىم طالب 

ىنا كاف من  سيقوموف بكتابة رسائ  مهمة حوؿ ىذه اؼبوضوعات أو ما يتص  اا، ومندراسات عليا 
اؼبهم أف نشيد معمار ىذا اؼبساؽ ضمن خطوات تأسيسية ال تسهم فمسب يف تأصي  موضوع اغبكم 
، الصا  الرشيد ولكن رباوؿ أف تًتجم تلك العناصر إىل إمكانات لصيا ة وتفعي  اغبكم الصا  الرشيد

 وقد حاولنا ىندسة ىذا اؼبساؽ ضمن عناصر ومستويات متعددة ومتنوعة:
اإلشارة إىل تضمينات بنائو داخ  االذباىات الغربية  تأصي  اؼبفهـو ضمن سياؽ مقارف وباوؿ أوال:

العلمية والعملية من جانب، باإلضافة للتوجهات اإلسالمية والوقوؼ علا ؾباؿ إسهاماهتا وإضافاهتا 
.  لذلك اؼبفهـو

امتدادىا ال مٍت يف إطار الفكر اإلشارة إىل منظومة اؼبصادر التأسيسية واػبادمة والفرعية علا  ثانيا:
اإلسالمي الًتاثي وكذا الفكر السياسي اإلسالمي اغبديث واؼبعاصر يف ؿباولة لرسم خريطة اؼبصادر اليت 
يبكن العودة إليها يف تأصي  ىذا اؼبوضوع اؼبهم حوؿ اغبكم الصا  الرشيد، خريطة اؼبصادر تشَت إىل 

.وتفعي  وتشغي  إمكانات فبتدة يبكن است مارىا يف تأصي    ىذا اؼبفهـو
علا مباذج أساسية ، والسنة الصميمة ،القرعف ؛ؼ يف تلك اؼبصادر التأسيسة واؼبرجعيةو ثال ا: ضرورة الوق

 نستطي  من خالؽبا اإلشارة إىل ما تقدمو ىذه اؼبصادر ضمن قضية اغبكم الصا  الرشيد: 
 مواجهة العالقة الفرعونية مصدرا تأسيسيا لبنا    القرعف دبا يقدمو من مباذج الرابطة السياسية يفػ م   1

 بك  تضميناتو وظباتو وخصائصو وعالقاتو وأىم اػبصائص اليت يتصف اا ذلك نالنموذج الفرعو 
اػبطاب الفرعون؛ إذ شك  ىذا النموذج الفرعون واحدا من أىم النماذج اؼبضادة للمكم الصا  

طار يشَت إىل بنية وشروط العالقة إغيان مستبد، وذلك يف الراشد وصيا ة منظومة غبكم  َت راشد وط
 االستبدادية وقيامها علا زبريب شأف ىذه العالقات ضمن إدارة ال سبت إىل معان الرشادة بأي نصيب.



تقدـ السنة النبوية باإلضافة للسَتة تأشَتات مهمة حوؿ اغبكم الصا  الرشيد خاصة حينما يتعلق ػ 2
  وإدارة العالقة بُت الدولة واجملتم  وتأسيس عناصر شبكة العالقات االجتماعية ا مر ببنا  اجملتم

 والسياسية دبا يتسس غبكم صا  رشيد: 
أػ شك  النموذج النبوي يف بنا  العالقة بُت الدولة واجملتم  يف إطار وثيقة اؼبدينة عمال تأسيسيا مهما 

اجبات، وعلا ربديد االلت امات اليت تًتتب علا يتكد علا الصفة التعاقدية، وعلا مدخ  اغبقوؽ والو 
العالقات واالنتما  السياسي لكافة العناصر اليت تشك  تنوعا وتعددا ضمن وطن واحد يتسس لعناصر 

 مواطنة حقيقية تقـو علا قاعدة من التعاقد السياسي واالجتماعي اغبقيقي. 
  اجملتم  وأصوؿ السلطة فيو ورسم حقيقة ب ػ شك  اغبديث النبوي )حديث السفينة( رؤية متكاملة لبنا

واؼبًتتبات عليو يف صيا ة العالقة بُت الدولة واجملتم ؛  (18)العالقات ضمن رؤية تتص  لنموذج السفينة
 إدارة وتسيَتا تدبَتا وتأثَتا.

 ومنها: ج ػ النماذج الراشدية 
 ػ أبو بكر وخطبة التولية

 ػ أبو بكر وقرار حروب الردة
 )معاعبة ا زمة( (19) اب وعاـ الرمادةػ عمر بن اػبط

 ة والشفافية واؼبواجهة والرقابة(خالد )اؼبسا ل ػ عمر بن اػبطاب وقرار ع ؿ
 ووحدة ا مة وصب  اؼبصمف )اػبيار والقرار(ػ ع ماف بن عفاف 

 واله مصر )اغبكم الرشيد الصا ( حينما (20)مالك ا شًتػ علي بن أيب طالب وعهده إىل 
  :)الدليل اإلرشادى( رؤية سننية الالالفة الراشدة والكتالوج :(21)نن التحذيردـ الفتنة وس

  
كيفية النظر الى النماذج : رؤية من منظور الحكم الراشد:(22)نحو بناء نماذج في الحركة السياسية

 :التاريالية
                                                 

ن ت، قطر، وزارة األوقاف والشئون اإلسلمية، سمسمة ـ أحمد قائد الشعيبي، وثيقة المدينة: المضمون والدن  18
 .   2006ـ يناير  2005ه، ديسمبر 1426(، السنة الخامسة والعشرون،  و القعدة 110كتاب األمة )العدد: 

ـ عبد اهلل إبراهيم الكيلني، إدارة األزمة مقاربة التراث.. واآلخر، قطر، وزارة األوقاف والشئون اإلسلمية،  19
 . 2009هـ / ابريل ـ مايو 1430(، السنة التاسعة والعشرون، جمادي األولى 131كتاب األمة )سمسمة 

 م. 1987هـ ، 1407ـ عباس عمي الموسوي، مالك األشتر وعهد اإلمام له، بيروت، دار األضواء،  20
كانة األشخاص ـ محمد بن المختار الشنقيطي، الخلفات السياسية بين الصحابة رضي اهلل عنهم: رسالة في م 21

 .   2007وقدسية المبادئ، المممكة العربية السعودية، مركز الراية المعرفية، الطبعة الثانية، 



د قانوف تنطوي اػبربة التارىبية لإلسالـ علا واحدة من أك ر الصيغ مرونة يف التاريخ البشري بصد
 .(23) الوحدة والتنوع، أو  اىرة التعددية يف سياقاهتا اؼب تلفة

إف الوحدة والتعددية أو التنوع قائماف يف صميم العالقات البشرية، إهنما وجهاف لعملة واحدة إذا ص  
التعبَت، والوحدة يف وجوىها كافة ال تنفي التنوع، كما أنو بدوره ال ينفي الوحدة، إهنما يتداخالف 

فده بعناصر القوة واػبصب والنما . قد ربدث حاالت يتوازياف، ويتثر أحدنبا يف ا خر، ب  قد ير و 
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ـ أظه ٚلان6ْ ؼاِك نت١غ، ِكـً فٟ قناٌح اٌرهاز ا١ٌٍاٌٟ اإلٌالِٟ، ١ٌف اٌك٠ٓ ػثك اٌفراغ )ذؽه٠ه  

 ، 7003ٚذمك٠ُ(، اٌما٘هج، اٌشهٚق اٌك١ٌٚح، 

(، 5531اخ اٌؼهت١ح، ، )اٌما٘هج 6 ِؼٙك اٌثؽٛز ٚاٌكناٌ اٌذػا٠ح اٌص١ٔٛ١ٙحػثك هللا نت١غ ، ؼاِك  ( أٔظه أ٠ضا 6

٠ٛطف إٌّٛلض اٌران٠فٟ وؤؼك ػٕاطه : إٌّٛرج اٌتاس٠خٟ ٚاٌسشوح اٌغ١اع١ح، 754 - 752ص 

ٚتذٚس اٌساٌح اٌتٟ ٠ؼثش ػٕٙا  .تؼث١ش ِؼمذ ػٓ زم١مح ِؼشٚفحتٕاء اطان اٌؽهوح ا١ٌٍا١ٌح تؤٔٗ 

 :  زٛي اٌّتغ١شاخ اٌتا١ٌح -ِٕز ألذَ اٌؼصٛس -ّٛرج اٌتاس٠خٟإٌ

ِٛلف ِؼاطه ٍٔؼٝ ٌّٛاظٙرٗ، ٍِرؤ١ٍٔٓ تؤلهب اٌّٛالف : ( ػ١ٍّح ِماسٔح ت١ٓ اٌّٛالف 1)

 .ا١ٌٗ ذان٠ف١ا اٌرٟ ذٍّػ تفُٙ ػٕاطه إٌعاغ فٟ اٌّٛاظٙح ِٚرغ١هاذٗ 

اٌٝ ِرغ١هاخ أط١ٍح، ٚأـهٜ ِٓ ؼ١س اٌٛالغ اٌؽهوٟ، ٚاؼاٌرٗ ( ػ١ٍّح التطاع ٌٍّٛلف 2)

لٌه  ١غ اٌّكـالخ ٚاٌّفهظاخ ِم١كذاتؼح، فاٌّٛلف اٌران٠فٟ اطان واًِ ٌٍرؼاًِ ِغ ظّ

تبِىا١ٔاخ اٌّؼهفح اٌران٠ف١ح، أِا اٌّٛلف اٌؽهوٟ ٠فرهع ف١ٗ أْ ِفهظاذٗ أٚ ٔرائعٗ ال ذىاي 

 .ِٛضغ اٌركته ٚاٌرٛلغ 

٠ؼٕٟ لٌه ذؽك٠ك اٌّرغ١هاخ اٌرٟ ذؽىّد : ٌغثث١حتم١ٕٓ اٌخثشج اٌتاس٠خ١ح أطاللا ِٓ ػاللح ا (3)

ٚػ١ٍّح ضثظ اٌّرغ١هاخ تٙما اٌّؼٕٝ ٟ٘ فٟ ؼم١مرٙا، . فٟ إٌعاغ ٚقنظاذٗ أٚ اٌفشً ٍِٚر٠ٛاذٗ

 .ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌثؽس اٌّؼٍّٟ ؼ١س ٠ظ١ه اٌران٠ؿ تك٠ال ٌٍثؽس اٌّؼٍّٟ ِٚىّال ٌٗ 

فاورشاف  .قٚنج واٍِح ٌٍّٕطك ا١ٌٍاٌٟذرىْٛ ِٕٙا  ( ٘زٖ اٌؼ١ٍّاخ اٌثالث فٟ زم١مح األِش4)

اٌّٛالف، ٚاٌرؤوك ِٓ ِمِٛاخ اٌرشاتٗ، ذفرهع الرطاع ٘مٖ اٌّٛالف ٚاـضاػٙا ٌؼ١ٍّح اٌثؽس 

ومٌه فبْ الرطاع اٌّٛلف ٠فرهع تكٚنٖ ٔٛػا ِٓ اٌّمانٔح اٌم١ٕ٘ح اٌرٟ ٚؼك٘ا ذىْٛ . اٌرؽ١ٍٍٟ

٠ّٚصً لٌه ِمكِح ٌثٕاء . ػاللح اٌٍثث١ح اٌرٟ ذٍّػ ترم١ٕٓٚ اٌفٍف١ح اٌؽم١م١ح ٌٛؼكج ِٕطك اٌؽهوح

ّٔٛلض اٌؽهوح تإٌٍثح ٌٍّٛلف اٌمٞ ٠ٕرٙٝ اٌّؽًٍ اٌٝ اشثاخ ػاللح ذشاتٗ ت١ٕٗ ٚت١ٓ ّٔٛلض أٚ 

)ّٔالض ذان٠ف١ح
22

.) 

: ٚ٘ىما ذرهاتظ اٌؼ١ٍّاخ اٌصالز ف١ّا ت١ٕٙا ٌرمكَ ٌؼ١ٍّح تٕاء ّٔٛلض اٌؽهوح اٌمٞ ٠ؼٕٟ        

 " .ء اٌكالالخ اٌٍّرفٍظح ِٓ اٌّاضٟ ِٛاظٙح اٌٍّرمثً ػٍٝ ضٛ"

ٚػٍٝ ضٛء ِا ٌثك، ٠ّىٓ اٌثؽس فٟ اٌكنٚي اٌٍّرفاقج ِٓ ّٔٛلض ػّه تٓ ػثك اٌؼى٠ى        

ِٓ ـالي اٌىشف ػٓ ٚالؼٗ اٌران٠فٟ ِٚرغ١هاذٗ، ِّا ٠فٍك اٌرهاتظ ت١ٓ اٌفثهج ٚقالالذٙا، 

تٓ ػثك اٌؼى٠ى أْ ٠ٍُٙ فٟ ٚتمٌه ٠ّىٓ ٌّٕٛلض ػّه . ٚاٌؽهوح ٚلٛاػك اٌرؽىُ فٟ ٍِاناذٙا

ذمك٠ُ نإ٠ح ٌّشهٚع اإلطالغ ا١ٌٍاٌٟ ٌٍثٍكاْ اإلٌال١ِح فٟ ا٢ٚٔح اٌهإ٘ح، ٚاٌرٟ ذؽراض 

اقنان األفهاق لاقج ِٚظٍؽ١ٓ )ٌكناٌاخ ػك٠كج ذؤـم تؼ١ٓ االػرثان اٌث١ٕح اٌّفرٍفح ٌىً ِٕٙا 

١ح ٌإلطالغ فٟ ضٛء ، تاالٌرفاقج ِٓ اٌّمِٛاخ األٌاٌ(١ٌٚاق األؼٛاي ٚاٌظهٚف اٌّفرٍفح

 .إٌّٛلض اٌؼّهٞ اإلطالؼٟ
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تقاط  تقود أحيانا إىل النفي والتعارض، لكن اػبط ا ك ر عمقا وامتدادا ىو أف التؤربة البشرية منذ 
تتغَت العالقات وتتنوع غبظات تشكلها ا وىل وحىت يقـو اغبساب إمبا ىي ذبربة تتعدد فيها االنتما ات و 

القناعات. وإف ىذا التغاير يف حدوده، ومن خالؿ تعاملو م  ال وايت التوحيدية، ىو الذي يبن  التاريخ 
 .(24)البشري ليس فقط تفرده وخصوصيتو وإمبا قدرتو علا الفع  والصَتورة

و ا حسن، وزبطي مواق  إف ىذا التغاير والتداف  اؼبركوز يف جبلة بٍت عدـ يقود إىل )ربريك( اغبياة كب
 .(25)الركود والسكوف والفساد ومن  القدرة للقوى اإلنسانية الراشدة كي تشد ع ائمها قبالة التمديات 

: اػبالفة، الردة، من خالؿ العصر الراشد ةعاعبيبكن ما صي  نفسو  ومن منطلق اؼبنهج اإلسالمي
الداللة واؼبغ ى، وال تأسره التفاريق  يتؤاوزىا حب ا عنالفتنة، والنظم اإلدارية. ال يقف عند الوقائ ، وإمبا 

 واعب ئيات، وإمبا يسعا لبذؿ جهد ملموظ إىل ؼبها يف أنساقها من أج  التأثَت علا مالؿبها ا ساسية

(26).   
إف االكتفا  برسم صورة ذاىية سامية للمسار التارىبي يف عامل اؼبسلمُت، ومداخ  االعتذار عن ا خطا  

ت بنية اجملتم  واغبضارة االسالمية بالتهوين من شأهنا علا أساس عصمة أوليك الذين اليت حطم
ارتكبوىا، واالختيار اؼبًتتب علا ذلك من منهج التوقف أو الًتدد، أو التعتيم، ال يعرب عن نظر حكيم 

تأخرة وبصر سليم، ذلك أف ا مر قد شهد يف عصور أو أخرى يف تاريخ اؼبسلمُت يف فًتة مبكرة، أو م
بعض االكبرافات الفكرية والعملية اليت شهدهتا عصور الت لف أخرجت أجياال وقرونا من بشريتها، 
ورفعتها إىل درجة من القداسة وعدـ القابلية لل طأ، وانسؤاما م  ىذا النهج فقد أنكرت أف تكوف 

نية معادية، كما اغبضارة اإلسالمية قد أصااا أي مرض، وع ت ك  الع رات إىل عناصر خارجية شيطا
إف ىذا الفريق  ،(27)ديث عنو دبا ىبرج  عن ىذا التصوراعتربت بعض ا مراض قدرا إليها ال هبوز اغب

يشبو اؼبريض الذي وبرص أف يظهر دائما دبظهر الصمة الكاملة والقوة، ويرفض االعًتاؼ دبرضو 
، وانطالقا من فكرة النماذج ويستبعد فكرة زيارة الطبيب، وعلا أساس ذلك يرفض فكرة تناوؿ أي دوا 

التارىبية يف دراسة تتاب  عامل ا حداث يف اػبالفة الراشدة خاصة بعد ست سنُت من عهد ع ماف، 
حيث ثارت أحداث فتنة عاتية، أدت إىل مقت  سيدنا ع ماف رضي الل  عنو، واستمرت الفتنة بعد ذلك 

هد اػبالفة الراشدة وحىت حدوث الفتنة لتكم  سلسلة التمذيرات ضمن الدلي  اإلرشادي الذي كاف ع
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مبوذجا مكتمال ضب  منظومة من النماذج الفرعية يبدو لنا اكتمالو يف أساليب التشغي  الصمي  اليت 
إسا ة است داـ بدت يف صدر اإلسالـ وسنُت من اػبالفة الراشدة، وكذلك التنبيو والتمذير  إىل مظاىر 

و بُت أساليب التشغي  وعمليات التمذير يبكن رؤية اػبالفة اعبهاز اجملتمعي وشبكة عالقاتو وىندست
، الراشدة يف امتدادىا من دوف أف نستغرب أو نندىش أو نعتذر عن حدوث الفتنة يف عخر تلك اغبقبة

ومن مث هبب تسليط ا ضوا  علا ىذه ا مراض سعيا ورا  إحداث اعًتاؼ عاـ اا، أو با خطر منها، 
لعالج، لتسعا أمتنا جبهدىا إىل عالج حقيقي، يعينها علا الت لص من أمراضها إلبراز اغباجة اؼباسة ل

اػبطَتة، ويضعها علا أعتاب مرحلة جديدة من ال قة والنشاط والقوة تيسر ؽبا إعادة تشييد البنا ، علا 
 ا سس اؼببدئية اليت ضبلها لنا وحفظها القرعف الكرمي، وىدي رسوؿ ا  صلا ا  عليو وسلم. 

ـ النموذج  ىـ
(28)التغلبي

                                                 
 انهيار الحضارة العربية اإلسلمية وسبل النهوض، مرجع سابق.عبد اهلل أبو عزة، ـ  28



 واالستمرارية التاريالية: اآلثار والمآالت 

اإلِاَ 

اٌؼاقي 

ـظة 

 اٌىِاْ

 

١ٔا ٚ ص١اغح اٌسىُ صالذ اٌذ

 اإلعالِٝ اٌصاٌر اٌشش١ذ

 Good  Governance .. 

 

)اٌؽاٌح األ١ِٕح اٌشاٍِح( 

 اٌٌٛظ األِٕٝ

 

اٌرغم٠ح اٌّرثاقٌح ٚ اٌث١ٕح 

 اٌرؽر١ح ٌألِٓ

 

 اٌمكناخ االنذمائ١ح ٚ اإلّٔائ١ح

 

ٚ اٌؼشٛائ١ح ال ذّىٓ  اٌفٛضٝ

ٌٍمكناخ االٔعاو٠ح ٚ ذٍكا 

 األفك اٌٍّرمثٍٝ

 

األطه اٌٍّرمث١ٍح ٚ أٔفراغ األفك 

ضّٓ ط١اغاخ االٌرهاذ١ع١اخ 

 اٌؽضان٠ح ٚ اٌفاػٍح

 

 ٍٔك اٌم١ُ اٌؼاَ ٚ ؼاو١ّح

شهػ١ح اإلٔعاو ٚ 

ؼمائك اٌفاػ١ٍح 

ا١ٌٍا١ٌح 

)اٌرظهف ػٍٝ 

اٌهغثح ِٕٛط 

 تاٌّظٍؽح(

 

 َ ا١ٌٍاٌٝ()لكناخ إٌظا

 

 اٌٛظ١فح اٌّؼ٠ٕٛح ٌٍكٌٚح

 

 اٌٛظ١فح اٌم١ّ١ح ٌٍكٌٚح

 

 أٌفح ظاِؼح 

 )أقب االظرّاع(

 

 طالغ اإلٍٔاْ إٌاذط األٌاٌٝ ٌٍؽٛوّح اإلٌال١ِح

 )اٌٛظ١فح ٚاٌرٛظ١ف اإلّٔائٝ(

 اإلٍٔاْ( –اإلٍٔاْ ، اٌٍٍطاْ  –)اٌّٛاطٓ 

 ٔؽٛ نإ٠ح و١ٍح ألٍٔمح ا١ٌٍاٌح

 ؼاٌٗٚ ٔظاَ  –لٛاػك أِهج 

 

األقب ٚ 

 اٌرهت١ح

 

األقب ٚ 

 اٌرهت١ح

 

ِاقج واف١ح )اٌث١ٕح اٌرؽر١ح 

 ٌٍى١اْ ٚ اٌؼّهاْ(

 

ٔفً ِط١ؼح ناشكج 

 )أقب إٌفً(

 

 )اٌّهظؼ١ح ٚ لٛاػك إٌظاَ اٌؼاَ(

 

 األقب ٚ اٌرهت١ح

 

 اٌفاػ١ٍح-اٌٍّئ١ٌح-اٌرغٍغً

 ق٠ٓ ِرثغ

 

 ـظة قائُ

 

 أِٓ ٍِرمه

 أًِ ف١ٍػ

 

 ػًٌٍطاْ لا٘ه فا

 ػكي شاًِ 

 



 :ـ  (29)والحكم الراشد الدنياالماوردي وصالح  :التراثية الفكرية النماذج ـو
ردي علا ست أمور تصل  اا الدنيا وتلتيم اا أحواؿ الناس ا والدين أكد اؼباو يففي أدب الدن

اغبكم  ومعاشهم، وعددىا يف إطار منظومة كلية تشَت يف جوىرىا إىل العوام  الرئيسية اليت ينبٍت عليها
  :الراشد والعمارة اغبضارية، كما يتض  يف الشك  التا 

 
 

 كية )عالقة العاملػ النموذج الًتاثي والنصوص اؼبكتوبة واجملتمعية واغبر 
  ((30)بالسلطاف

 (31)ػ النماذج اؼبفاىيمية
  (32) ػ النماذج اؼبتسسية )الوقف ػ اغبسبة(

 :(33)المدخل السفني ثالثا ـ
وىو يتعلق ب مكانات اؼبصادر اؼبرجعية التأسيسية يف تأصي  مفهـو اغبكم الصا  الرشيد حيث تقدـ 

ـو وذلك يف إطار تطبيق ما يبكن تسميتو اؼبدخ  السفٍت لبنا  ىذا اؼبفه متكامالً  ىذه اؼبصادر مدخالً 
والذي يشك  صيا ة متكاملة ؼبفهـو اغبكم الرشيد من حيث نسق القيم الذي يرتبط بو، ونسق 

 .عنو وأنساؽ السلوؾ اؼبًتتبة عليواؼبفاىيم اؼبتولدة 
 

 المدخل السفني: نحو تأصيل ثقافة السفينة

                                                 
 ومابعدها . 139د ، صصأبو الحسن الماوردي، أدب الدنيا والدين، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعـ  29
 سيف الدين عبد الفتاح، العالم والسمطان: نما ج تراثية وخبرة بحثية، كتاب تحت الطبع.ـ  30

سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، بناء المفاهيم اإلسلمية السياسية: ضرورة منهجية، ضمن الطيب زين ـ  31 
 ، مرجع سابق. العابدين )محرر( المنهجية اإلسلمية في العموم السموكية

ـ سيف الدين عبد الفتاح، الوقف بين االرؤية اإلسلمية اإلنسانية وأزمة الدولة القومية، في سيف الدين عبد  32
 مرجع سابق.  الفتاح وأخرين، الوقف ودورا في النهوض الحضاري،

نشئة ان جتماعية والسياسية، سيف الدين عبد الفتاح، المدخل السُُّفِنّي في تحميل األسرة: دراسة في عمميات الت ـ 33
سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، الثقافة الدينية والبنيان القيمي  بين مدخل المقاصد الكمية والمدخل السفني: 

 رؤية إسلمية، بحث مقدم إلى مركز الدراسات المعرفية، القاهرة. )تحت الطبع(.
 



متػػػُت، مػػػن اؼبمكػػػن أف تفيػػػدا يف مسػػػارات البمػػػث، ضػػػمن يػػػأيت ىػػػذا اؼبػػػدخ  علػػػا قاعػػػدتُت مه  
 موضوعات وقضايا يبكن أف ت ور يف حقوؿ معرفية عدة، علا رأسها االجتماع والسياسة والًتبية.

أف اغبديث النبوي دبا يب لو من "جوام  الكلم" يبكػن أف يشػك   مصػدرًا مهًمػا للمعرفػة  -القاعدة األولى 
متثراهتػػا، يف تنػاوؿ ك ػػَت مػن قضػايا العلػػم اإلنسػان واالجتمػػاعي، وىػو أمػػر والقػدرة علػا صػػيا ة متشػراهتا و 

 سبق ذبريبو من خالؿ جهد حب ي سابق، ويشك  ىذا البمث مواصلة واستمرارًا لو.
أف تأسيس رؤى منهؤية علا قاعدة مػن فكػرة "اؼب ػ " وتفعيلهػا إمبػا تشػك  واحػدة مػن  -القاعدة الثانية 

همػػة، وىػػذا التعامػػ  لػػيس "بػػدًعا" أو "خروًجػػا" علػػا النشػػاط اؼبنهؤػػي للؤماعػػة أىػػم ا دوات اؼبنهؤيػػة اؼب
" الػيت ضبلػت البنـاء والوظيفـةالعلمية يف حقوؿ معرفية متنوعة يف العلـو اإلنسانية واالجتماعيػة، إف فكػرة "

ـو مػػدخالً مهًمػػا تفاعلػػت معػػو ك ػػَت مػػن الدراسػػات، كػػاف يف واحػػد مػػن اسػػتناداتو لػػيس إال اسػػتعارة مػػن علػػ
مل تكػػن إال تأسيًسػػا علػػا قاعػػدة مػػن علػػـو ا لػػة  النظــام"البيولوجيػػا وعلػػـو و ػػائف ا عضػػا . وإف فكػػرة "

من ا مور اؼبهمة اليت أنتؤت بدورىا فبارسػات حب يػة  االرتحال الفكري والعلميودراسة اؼبيكانيكا. ىذا 
إنكػار تأثَتاهتػا يف ارتقػا  البمػث،  ال يبكن  حد يف سياقات اعبماعة العلمية أف ينكر أنبيتها، فضػالً عػن

 علا الر م فبا طاؿ ىذه اؼبداخ  اؼبنهاجية من نقد أو ربف ظ ىنا أو ىناؾ.
من خالؿ ىاتُت القاعدتُت )إحدانبا معرفية وا خرى منهؤيػة( ردبػا نصػ  إىل قاعػدة ثال ػة تنصػرؼ 

ا ة مػن رحػم الصػيغة، والتطبيػق إىل عملية تطبيق، هتػدؼ إىل اسػت راج الص ػيغة مػن أصػوؿ الص ػبغة، والصػي
 الذي يتؤلا يف إمكانات التو يف والتفعي  والتشغي  ضمن قضايا بعينها.

 
 المثل النبوي: بين وظيفة الرسالة وتوظيف األمثال:

قػػد ال يكػػوف مػػن اؼبناسػػب يف ىػػذا اؼبقػػاـ البمػػث تفصػػيالً يف ىػػذا اجملػػاؿ، فلهػػذا شػػأف عخػػر وؾبػػاؿ 
 ىذا اؼبوضوع. أرحب فيما لو أردنا اغبديث عن

إف موضػػوع ا م ػػاؿ يكتسػػب أنبيػػة مػػن حيػػث ذيػػوع مادتػػو وانتشػػارىا وامت اجهػػا الشػػديد بلغػػتهم   
 لغػػة النػػاس[ وارتباطهػػا دب تلػػف جوانػػب حيػػاهتم؛ إذ إف ا م ػػاؿ سب ػػ  رصػػيًدا حضػػاريًا ىػػائالً لكػػ  شػػعب 

سػػػػلمُت إىل معرفتهػػػػا مػػػػن الشػػػػعوب، ويتأكػػػػد ذلػػػػك بالنسػػػػبة  م ػػػػاؿ اغبػػػػديث النبػػػػوي الشػػػػريف، غباجػػػػة اؼب
وإقباؽبم عليها، وىي من صبلة و يفة الرسالة يف البشارة والنذارة والدعوة والػبالغ وا ثػر اؼبتم ػ  يف اسػتنارة 
حياة الناس يف معاشهم والقضايا اؼبرتبطة بو: )السراج اؼبنَت(. وكػ  ىػذه الو ػائف ىػي مػن صبلػة متطلبػات 

 قوؼ عليو.الشهود اغبضاري الواجب االضطالع بو والو 
ويطوؿ بنا اؼبقػاـ لػو تتبعنػا تو يػف ا م ػاؿ خاصػة مػا ارتػبط اػا مػن أحاديػث نبويػة، فا م ػاؿ يف    

كػػ  أمػػة خالصػػة ذباراػػا وؿبصػػوؿ خربهتػػا، وقواعػػدىا اؼبكنونػػة وصػػيغتها اؼبقبولػػة، وإذا كانػػت سػػائر أم ػػاؿ 



عليػػػة وسػػػلم(، أك ػػػر أنبيػػػة، وأبلػػػغ  النػػػاس اػػػذه اؼب ابػػػة، فػػػال  رابػػػة يف أف تكػػػوف أم ػػػاؿ الرسػػػوؿ )صػػػلا ا 
 حكمة، وأنص  بيانًا، وأكـر معٌت.

 -أمػَت البيػاف العػريب-* واؼب   اذا االعتبار ؾبم  اؼبعٌت ومفعم باؼبعػان الك يفػة، وىػو علػا مػا قػاؿ شػوقي 
لِػػم النػػهلل )صػػلا ا  عليػػو وسػػلم(، وىػػو الكػػالـ الػػذي قػػ   عػػدد حروفػػو وك  ػػر  عػػدد معان يػػو، واصػػًفا جوامػػ  ك 

وج   عن الصنعة، ون  ه عن التكلُّف ... ، ومػن مث ىػو مػَتاث اغبكمػة، اؼبقػًتف بػالقبوؿ اعبػام  بػُت حسػن 
مػػن حيػػث -اإلفهػاـ وقلػػة عػػدد الكػػالـ، مػػن اسػػتغنائو عػػن إعادتػػو، وقلػػة حاجػػة السػػام  إىل معاودتػػو، وىػػو 

 ، وا فص  معًٌت، وا بُت مغًذى.ا عم نفًعا، وا عدؿ وزنًا، وا حسن موقًعا، وا سه  ـبرًجا -تو يفو
* واؼب ػػ  يف معانيػػو اللغويػػة قػػد يعػػُت علػػا تصػػور معػػٌت "الصػػيغة" فيػػو؛ أي النمػػوذج، والػػيت اشػػتهرت عنػػد 

   ػ  يف اللغػة مػا ي ضػرب مػن ا م ػاؿ، وىػو Paradigmعلما  نظريات اؼبعرفة دبعان "
" أي النموذج، فاؼب

لشػػػي  سػػػواه بػػػو ... وجعلػػػو م لػػػو وعلػػػا م الػػػو ومنوالػػػو: )الصػػػيغة( مػػػن اؼبماثلػػػة واؼبشػػػااة، وم  ػػػ  الشػػػي  با
 )القاعدة(، واؼب اؿ وض  الشي  ليمتذى بو.

وللم ػػػ  معػػػاف أخػػػرى متقاربػػػة نػػػص عليهػػػا اللغويػػػوف واؼبفسػػػروف منهػػػا: الشػػػبو، والنظػػػَت، واغبؤػػػة، وا يػػػة،   
 .  والعربة، والعظة، والقضية ذات الشأف ... إىل  َت ذلك من معاف 

من ىنا نق  اؼبيدان يف )ؾبم  ا م اؿ( يف مقدمة للنظ اـ حيػث قػاؿ: "هبتمػ  يف اؼب ػ  أربعػة ال و    
يف -ذبتمػػ  لغػػَته مػػن الكػػالـ: إهبػػاز اللفػػظ، وإصػػابة اؼبعػػٌت، وحسػػن التشػػبيو، وجػػودة الكتابػػة ..". فاؼب ػػ  

فاؼب  ػػ  مػػأخوذ مػػن  ىػػو اؼب ػػاؿ الػػذي وبػػذى عليػػو، ويقػػاس بػػو، وينسػػب إليػػو. وعلػػا ىػػذا -إيبػػا ة للؤػػاحظ
 اؼب اؿ، وىو قوؿ سائر يشبو بو حاؿ ال ان با وؿ، وا ص  فيو التشبيو.

وىا ىو اغبكػيم الًتمػذي يتوقػف عنػد معػٌت "اؼب ػاؿ" يف ا م ػاؿ حيػث قػاؿ: )ا م ػاؿ: مبوذجػات   
 يف اغبكمة، ؼبا  اب عن ا ظباع وا بصار، لتهتدي النفوس دبا أدركت عيانًا(.

ألطػػف مػػا قيػػ  يف ىػػذا البػػاب وأصبػػ ، مفصػػالً عػػن حدي ػػو عػػن "النمػػوذج"، ف نػػو وبػػدد وىػػذا مػػن    
و ػػػائف ا م ػػػاؿ اجتماعيًػػػا وتربويًػػػا، "فا م ػػػاؿ عنػػػده دب ابػػػة وسػػػائ  اإليضػػػاح، يف عصػػػرنا اغباضػػػر، سبكػػػن 

 مػور النفوس فبا خامرهتا اغبَتة فيو، من أمور خفية، وترسػخ ا فكػار يف ا ذىػاف، فا م ػاؿ مبػاذج حسػية 
 معنوية".
   

 
 * غاية القول بنا في ىذا المقام أن نشير إلى مجاميو األمثال كما أشارت إليها العرب:

 ا قواؿ اؼبوج ة السائرة، اؼبتصلة دبناسبة من اؼبناسبات. -أ
 اغِبك م السائرة أو القائم يف العقوؿ، والقصص ذات اؼبغ ى ا خالقي. -ب
 رية(.التشبيهات التم يلية )التصوي -ج



 عبارات ك  رت مناسباهتا، فك ر تِر دادىا، حىت صارت علا ألسن الناس. -د
فمن ىذا البياف الذي أردناه إصبااًل يف ىذا الباب، ف ف القصد النبوي بضرب ا م لػة مل يكػن إال   

تعليًمػػػا وتربيػػػة بطرائػػػق متنوعػػػة ومتعػػػددة، قاصػػػدة بػػػذلك ربقيػػػق مهمػػػات الرسػػػالة علػػػا أكمػػػ  وأبػػػُت وجػػػو، 
 من رسائ  اتصالية فاعلة ربرؾ ا فهاـ، وتتص  للمعٌت اؼبفضي إىل اؼبغ ى، وتتسس للوعي والسعي.ض
 

 معطيات النموذج والمدخل السفني: محاولة للفهم:
" الػػذي تضػػمنو حػػديث السػػفينة الســفينةإذا كػػاف ىػػذا ىػػو اؼب ػػ  طبيعػػة وتو يًفػػا، فمػػاذا عػػن م   ػػِ  "

 للنهلل )عليو الصالة والسالـ(؟.
ـتَـَهُموا  َعلَـى َسـِفيَنةس، فََأصـَاَب بـَع ُضـُهم  َأع الَ "َمثَ  مس اس  َىـا ُل الَقا ِِم َعَلى ُحُدوِد اهلِل َوالَواِقِو ِفيَهـا َكَمثَـِل قـَـو 

قـَُهم ، فَـ  َاِء َمرُّوا  َعَلى َمن  فـَو  ا ِمَن الم  تَـَقو  َفِلَها ِإَذا اس  َفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن فِي َأس  َقاُلوا: َلو  َأنَـّا َوبـَع ُضُهم  َأس 
قـَنَـا، فَـِإن  ًترُكـوُىم  َوَمـا َأرَاُدوا َىَلُكـوا َجِميًعـا، َوِإن  أَ  ِذ َمـن  فـَو  َنا َخر قًا فِي َنِصيِبَنا َوَلم  نـُـؤ  َخـُذوا َعلَـى َخَرقـ 

ا َجِميًعا ا َوَنَجو   " رواه الب اري.َأي دِيِهم  َنَجو 
يكػػوف   -شػػَت إىل صبلػػة مػػن اؼبعطيػػات واؼبفػػاىيمبنصػػو ومشػػاااتو ومقايسػػاتو الػػيت ت-اغبػػديث إذف 

حبق منظومة رؤيػة متكاملػة وشػبكة مػن اؼبواقػف وا حكػاـ والتقييمػات ال يبكػن التغاضػا عنهػا أو التوقػف 
عن استكناه إمكانات  )التأصي  والتفعي  والتشغي (؛ بلوً ػا للمقصػود البم ػي، فضػالً عػن بلػوغ الغايػات 

ية، ويف موضػوعنا ىػذا )ا سػرة وعمليػات التنشػية السياسػية واالجتماعيػة( يف االجتماعية والًتبويػة واغبضػار 
 ؾبا  االجتماع السياسي، والًتبية السياسية.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إٌّارج 

 األعاع١ح

اٌؼٛالة 

 اٌّص١ش٠ح

اٌّماصذ 

 اٌى١ٍح

اٌمٛا١ٔٓ 

اٌؼاللاخ  اٌغ١ٕٕح

 اإلٔغا١ٔح

اٌّظا٘ش 

 اٌغٍٛو١ح

األّٔاط 

 اٌفىش٠ح

اٌّفا١ُ٘ 

 اٌثصش٠ح

 اٌصٛس

 اٌز١ٕ٘ح

اإلدساواخ 

 األ١ٌٚح

ِثً 

 اٌغف١ٕح



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؼكٚق هللا

اٌّهظؼ١ح 

 ٚإٌظاَ اٌؼاَ

 اٌمَٛ

االظرّاع 

 اٌّعرّغٚ

 االٌرٙاَ

اٌؼمك 

 اٌرؤ١ٌٍٝ 

 اٌٍف١ٕح 
اٌّىاْ ، 

اٌّسً 

 ٚاٌٛعظ

األقٔٝ 

 ٚاألػٍٝ

 اٌؼاللاخ
 ٠ّهْٚ
اٌسشان 

اٌّؼ١شٝ 

 ٚا١ٌِٛٝ

 ِاءُ٘

اٌضهٚناخ 

 ٚاٌؽاظاخ

 ـهلٕا
أعا١ٌة اٌتفى١ش 

 اٌّخشٚلح

ٌُ ٔئل ِٓ 
 فٛلٕا 

اٌغطاء  

 ٌٍّٛالف

اٌرهن 
اٌّدتّغ 

 ٚلات١ٍاتٗ اٌٙالن
 اٌدّاػٝ

م ػٍٝ األـ

 ا١ٌك ٚتا١ٌك
 إٌداج اٌدّاػ١ح

 اٌمائُ ٚاٌٛالغ  

 االظرّاع
ٌٕٕٗٚ 

اٌّىٛٔاخ 

 ٚاٌّمِٛاخ

ٚاٌؽىُ 

 اٌهاشك



ّٔٛرج 

اٌّدتّغ 

ٚاٌشاتطح 

 اٌغف١ٕح

ّٔٛرج اٌؼاللح 

ت١ٓ اٌذٌٚح 

 ٚاٌّدتّغ

إٌّٛرج 

االتصاٌٝ 

 اٌغفٕٝ

إٌّٛرج 

اٌتؼذدٜ ٚأُ٘ 

إٌّٛرج  ِمتض١اتٗ

اٌسٛاسٜ 

ٚاٌشٛسٜ 

 اٌغفٕٝ

ّٔٛلض األِٓ 

 اٌٍفٕٝ

ّٔٛرج اٌسشان 

 اٌّؼاشٝ 

) اداسج اٌس١اج 

 ا١ِٛ١ٌح (

إٌّٛرج 

اٌؼ١ٍّاتٝ 

اٌؼ١ٍّاخ 

 اٌغف١ٕح

ّٔٛرج 

اٌّشاسوح 

 اٌّدتّؼ١ح

ّٔارج صٕغ 

اٌمشاس 

 اٌغفٕٝ

إٌّارج 

اإلسشاد٠ح 

   اٌغف١ٕح

 ٚاٌسىُ
اٌشاشذ 

 اٌشاشذ



 السفينة المعرفيشبكة العالقات بين عناصر نموذج 
 وتجلياتو في الدراسات االجتماعية والسياسية والتربوية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

اٌى١ٔٛةح اٌشإ٠ح اٌى١ٍح 

 سإ٠ح اٌؼاٌُ:
 :ْاإلٔغا- 

ِٛاصةةةةةفاخ أغةةةةةاْ اٌغةةةةةف١ٕح 

 ح١"اٌدّاػح اٌغفٕ

 ح١"اٌؼاللاخ اٌغفٕ

 :ْٛاٌى- 

 اٌىْٛ اٌغفٕٟ

تاٌمٛاػةةةةةةةةةذ  ٟءوةةةةةةةةةْٛ ٍِةةةةةةةةة

 ٚاٌّخاطش

 ٚاٌتسذٞ

 ٚاالٔتثاٖ 

 ٚاالتتالء

 اٌس١اج 

 ز١اج اٌغف١ٕح 

 ضشٚس٠اخ

 ٚزاخ١اخ

 ٚػاللاخ

 ٚاِىأاخ

١ش ١أصةةٛي تفى١ةةش ٚتةةذت١ش ٚتغةة

 ٚتفغ١ش

 ٕح: اسادج ٚاداسجاٌغف١

 اٌؼاللاخ اٌث١ٕ١ح 

اٌتٛز١ذ٠ةةةةةةةح تةةةةةةة١ٓ اإلٔغةةةةةةةاْ 

 ٚاٌىْٛ ٚاٌس١اج

شةةةىاالخ األخةةةذس اإل

تاٌتٕةةةةةةةاٚي ٚتٕةةةةةةةاء 

 األخٕذج اٌثسث١ح 
  دساعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

ٚصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف١ح 

 ٚتس١ٍ١ٍح:

 دساعاخ األعشج 

  اٌثمافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح

 اٌغ١اع١ح 

  اٌؼ١ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 اٌتشت٠ٛح

  اٌؼاللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 االختّاػ١ح

  اٌؼاللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 االل١ّ١ٍح

  اٌؼاللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 اٌذ١ٌٚح

  ِٟاٌؼاٌُ اإلعةال

 ٌخ.. ا

 دساعح تٕظ١ش٠ح 

  ٗتٕةةةةةةةةةةاء فمةةةةةةةةةة

اٌغةةةةةةف١ٕح فةةةةةةٟ 

 عةةةةة١اق اٌؼٍةةةةةَٛ

 ٌششػ١حا

  ٓاٌتةةةةةةذاخً تةةةةةة١

اٌؼٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَٛ 

ٚاٌظةةةةةةةةةةةةةةةةٛا٘ش 

اٌذاخٍةةةةةةةح فةةةةةةةٟ 

اٌؼاللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ 

 اٌغف١ٕح

  دساعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 ِفا١ّ١٘ح

  دساعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

تطث١م١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح 

 ٚتم١ّ٠ٛح:

 ػٍةةةةةٝ لةةةةةاخشٚدساعةةةةةح اٌخ

اٌّئعغةةةةةةةةةةةاخ  ِغةةةةةةةةةةةتٜٛ

ٚاٌدّاػةةةةةةةةةةةاخ، ٚاألِةةةةةةةةةةةح 

 ٚعةةةةف١ٕح ٚاٌى١ةةةةاْ اٌؼشتةةةةٟ

 األسض .. اٌخ

 اإلطاس اٌّفا١ّٟ٘
 ِٕظِٛح اٌّفا١ُ٘

 ِفا١ُ٘ اٌغف١ٕح

 ِفا١ُ٘ االعتٙاَ

 ِفا١ُ٘ االختالف

 ِفا١ُ٘ اٌتؼذد٠ح

 ِفا١ُ٘ اٌتىاًِ

 ِفا١ُ٘ اٌذسخاخ

 ِفا١ُ٘ اٌغ١اع١ح

 ِفا١ُ٘ اٌغشٍطح 

ِفةةةةةةةةةةةةةةةا١ُ٘ اٌساخةةةةةةةةةةةةةةةاخ 

 ٚاٌضشٚس٠اخ

 شقِفا١ُ٘ اٌف

 ِفا١ُ٘ اٌخشق

 ِفا١ُ٘ إٌداج

 ِفا١ُ٘ اإلٔمار 

 ِفا١ُ٘ اإلصالذ

 ِفا١ُ٘ اٌضشس

 اٌّفا١ُ٘ اٌماتٍح

 اٌّفا١ُ٘ اٌّخزٌٚح

 اٌّفا١ُ٘ اٌفشػ١ٔٛح

 اٌّفا١ُ٘ اٌؼثذج

 اٌّفا١ُ٘ اٌسشج

 اٌّفا١ُ٘ اٌّفخخح

اٌّفةةةةةةةةةةةةةا١ُ٘ اٌسٛاس٠ةةةةةةةةةةةةةح 

 ٚا٠ٌٕٚٛح ٚاإلتصا١ٌح

 .. اٌخ اٌّفا١ُ٘ اٌثٛس

اإلطةةةةةةةةةاس إٌظةةةةةةةةةشٞ 

 ٚاٌتس١ٍٍٟ
  ًٚزةةةةةذاخ اٌتس١ٍةةةةة

 اٌغفٕٟ:

 ح خاِؼح:شاٍِ

 -األعةةةةةشج -اٌدّاػةةةةةح -اٌفةةةةةشد

 -إٌظةاَ اٌةذٌٟٚ -اإللٍة١ُ -األِح

 اٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح

 اٌؼاللاخ االختّاػ١ح

 اٌؼاللاخ اٌتشت٠ٛح

  ًِةةةةةةذاخً اٌتس١ٍةةةةةة

اٌمادسج ػٍٝ تفؼ١ةً 

اٌّؼٕةةةٝ ٚاٌّغةةةةضٜ 

اٌغةةةةةةةةةةفٕٟ فةةةةةةةةةةٟ 

 اٌؼاللاخ اإلٔغةا١ٔح

ٚ اٌدّاػ١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح 

 ٚاٌّدتّؼ١ح:

 ثمافح اٌغف١ٕح

 ح١اٌتشت١ح اٌغفٕ

 ٌغف١ٕحا٠ٌٛٙح ا

 فمٗ اٌغف١ٕح

  تٕةةةةةةةاء اٌسضةةةةةةةاسج

ػٍٝ أعاط إٌغك 

 اٌغفٕٟ ٚعٕٕٗ.

لٛاػةةةةةةةذ اٌتفغةةةةةةة١ش 

 تٙاٚلذسا
  ًاٌّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاخ

اٌتفغةةةةةةةةةةةةةةةة١ش٠ح 

ٚػاللةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ 

 اٌتّاعه

 ًِٔظش٠اخ اٌتىا 

   لٛاػةةذ اٌتفغةة١ش

ٚأصةةةٛي اٌثٕةةةاء 

 اٌغفٕٟ

  ٔظش٠ةةةاخ شةةةثىح

اٌؼاللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ 

اإلختّاػ١ةةةةةةةةةةةةةح 

ٚإٌغةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ح 

 اإلختّاػٟ

  ٔظش٠ةةةةح اٌسفةةةةع

ٚاٌّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذخً 

 اٌّماصذٞ

  ٔظش٠ةةح اٌسمةةٛق

ٚاستثةةةاط اٌسةةةك 

تاٌٛاخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ٚاٌفةةةةةةةةةةةةةةةشٚض 

 اٌتضا١ِٕح

  تؤصةةة١ً ٔظش٠ةةةح

 اٌغفٓ

 ٔظش٠ح اٌضشس 

 ٌغةةةةفٕٟ اٌّثةةةةً ا

ٚلذساتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗ 

اٌّؼشف١ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح 

 ٚاٌتفغ١ش٠ح

  ٔظش٠ةةةح اٌتشت١ةةةح

 اٌغف١ٕ١ح



 

 األنساق المتضمنة في حديث السفينة
 والحاالت المالروقة في التفكير والتدبير

 
 

 لحالة الصراعيةتركيبة االنقسامات والتناحر، ا -التفكير األناني والفردي   القوم وحدة كيانية
 الالمباالة -شكلية المشاركة وزيفها–عدم المشاركة، القعود عن العقود   االستهام عملية فاعلة
       العقــــد االجتمـــاعي، االنقســــام  -فقــــدان الحـــ  العـــام–خصصـــة الـــوطن  السفينة قاعدة مكانية

 واالنفصال
 بكةالصراع من أجل السلطة، ش–تعملق مفهوم السلطة   األعلى واألسفل
 العالقات االجتماعية بين التمزق والترىل وعدم الفاعلية.   )شبكة العالقات..
 عالقات االستالفا .-سيادة عالقات سياسية استبدادية وفرعونية طاغية  وحديث الدرجات(
 افتقاد ثقافة الجامعية والدافعية والمصير المشترك. -ثقافة الالرق  ثقافة السفينة
 هالك في أنماط التفكير والتدبير والتسيير والتغيير.ثقافة ال   ثقافة النجاة

          –االنفصال  -أنماط الحوارات غير السوية–أمراض الظاىرة الحوارية   ثقافة الحوار
 التنازع .                                

 التنافي -االكتفاء واالنكفاء واالستغناء–الفتنة –اختال  التضاد   ثقافة التعايش
 التنازع -الرؤية األحادية -الحالة الطغيانية -االنفراد -االستبداد  افة التعددثق

 اإلقصاء. -حال التربُّص -التفتيت، االستقطاب–التجرؤ   ثقافة التكافل
 أمراض الظاىرة االتصالية. -االستغناء -االكتفاء -االنقطاع -االنفصال  ثقافة االتصال
 التنازع. -العنف -التحيز -الستبعادا -التنافي -التعصب  ثقافة التراحم
 التحيز -التمييز على غير أساس -الحيف -الجور -الظلم   ثقافة العدل

 واالنعزال. -االنتظار -حال اإلرجاء -عدم االىتمام -الالمباالة ثقافة االىتمام والمشاركة
 ة االجتماعية.فقدان الهم -ثقافة البرود–الكسل االجتماعي –الغفلة   ثقافة الرقابة والتنمية

  دوامة العنف. -العنف البنيوي والهيكلي في العالقات والسياسات   ثقافة الرفق
 إعفاء  -رؤية الحقوق بمعزل عن الواجبات -ثقافة التملص والتفلت  ثقافة المسئولية



 النف  وإبراء الذمة .                               
 يان والعلو، الظلم والجود، التر .التطر  والغلو، الطغ   ثقافة العدل الوسط
 االستالفا ، قابليات اإلحباط. -االستهانة والتهاون، المداىنة  ثقافة الجدية وااللتزام
 الضرر المصنوع. -اختالل موازين الضرر -ثقافة جلب الضرر  ثقافة دفو الضرر

 لعامة.المصالح المتوىمة، تغليب المصالح األنانية على ا   ثقافة المصالح المعتبرة
 الرؤية الطغيانية للسلطة.–تعملق السلطة، السلطة التنين   ثقافة تهميش السلطة
 الغياب، االعتزال، البرود االجتماعي، االستقالة الحضارية.           ثقافة الحضور والتفاعل
 مضادات الحفظ الكلي. -التفجير -الالراب واالستالراب  ثقافة الحفظ أو الرعاية

 ثقافة األزمة، ثقافة التأزيم، عنق الزجاجة، حال االنتقال الد م.   قويمثقافة الحل والت
 المداىنة، اإلخفاء، التأزيم، المعرض والتمثيل،حب  المعلومة .... ثقافة المصارحة والمكاشفة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                          

 الًتبية النفسية                                                                                                                

 فمٗ اٌغف١ٕح

 فمٗ اٌدّاػح 

 فمٗ اٌّصٍسح 

 فمٗ االختالف 

 فمٗ االئتالف 

 فمٗ اٌذسخاخ 

 فمٗ اٌضشٚساخ 

 اٌسشِاخ 

 اٌساخاخ

 فمٗ اٌماصذ 

 اٌى١ٍح اٌؼاِح 

  فمٗ اإلصالذ 

  فمٗ اٌتصاٌر 

 ٚاٌّصاٌسح 

 فمٗ االتصاي 

 ٛاصًٚاٌت 

 فمٗ اٌؼمٛد 

  فمٗ اٌسمٛق 

 ٚاٌٛاخثاخ  

  فمٗ اٌثٛصٍح 

 ٚاٌمثح  

 ٚاالتداٖ..  

 فمٗ اٌضشس 

 فمٗ اٌفغاد ٚاإلفغاد 

 فمٗ األصِح ٚاإلٔمار 

 فمٗ اٌتؼاسف 

        فمٗ اٌتؼا٠ش 

 

 اٌرهت١ح اٌٍف١ٕح
  ٟتشت١ةةةةةةةةح اٌةةةةةةةةٛػٟ اٌدّةةةةةةةةاػ

 ٚاٌدّؼٟ ٚاٌّدتّؼٟ

 اٌتشت١ح ػٍٝ ا٠ٌٛٙح 

 اٌتشت١ح اٌٛظ١ف١ح 

 ؼًّتمغ١ُ اٌ -

 اٌتخصص ٚاٌىفاءج -

 تٛص٠غ األدٚاس -

 ػًّ اٌفش٠ك -

              اٌتشت١ح اٌم١اد٠ح 

 اٌتشت١ح اٌتىاف١ٍح 

 اٌتؼا١ٔٚح                    

 اٌتضا١ِٕح                   

 اٌتؼاضذ٠ح                  

               ٟتشت١ح اٌٛػٟ ٚاٌغؼ 

  اٌتشت١ح ١ِٚالد اٌّدتّؼاخ 

تؤع١غٙا( شثىح )تٕاء اٌؼاللاخ ٚ 

اٌؼاللاخ االختّاػ١ح ٚخذي إٌغ١ح 

 االختّاػٟ(           

  ٍٝاٌتشت١ح اٌتثاد١ٌح ٚاٌمذسج ػ

تشع١خ اٌؼاللاخ ٚتدز٠ش٘ا فٟ 

 –اٌٛالغ )االعتمشاس 

 االعتّشاس(    

 :اٌتشت١ح اٌغ١ٕٕح 

 اٌتشت١ح إٌفغ١ح

 اٌتشت١ح االختّاػ١ح

 اٌتشت١ح اٌتاس٠خ١ح ٚاٌتشاث١ح        

  ػٍٝ اٌسٛاس تاٌسٛاس اٌتشت١ح

 ، تاٌؼثشج اٌشٛسٞ اٌتشت٠ٛح

             اٌتشت١ح تاٌؼثشج 
 



 الًتبية االجتماعية
 الًتبية التارىبية والًتاثية        

  الًتبية علا اغبوار باغبوار 
             الًتبية بالعربة 
 

 
                                           

 

 
 
 

 
 
 

 : المدخل المقاصدي بين ترشيد صناعة القرار وبناء االستراتيجيات وصياغة السياساترابعا: 
 وذلك دبا يشم : 

 .الرشيد يف ضو  اؼبنظور اؼبقاصدي بنا  االسًتاتيؤيات الكلية اليت تتعلق باغبكم .1
 ك  ؾباالت اؼبقاصد أصوالً تأصي  نظرية و ائف الدولة من خالؿ ىذا اؼبنظور حبيث تش .2

للو ائف اؼب تلفة اليت هبب أف تقـو عليها الدولة دبا تشكلو من قواعد وأسس لعملية البنا  
 .اري والعمراف االجتماعي والسياسياغبض



إمكانية إسهاـ اؼبدخ  اؼبقاصدي يف بنا  مباذج الزباذ القرار الرشيد وعملية صن  القرار دبا  .3
دخ  يف بنا  البدائ  واػبيارات والقدرة علا القياـ باؼبوازنات يتكد علا قدرات ىذا اؼب

 والتعرؼ علا سلم ا ولويات.
بنا  رؤية تأصيلية غبقوؽ اإلنساف من منظور مقاصدي دبا وبقق ؽبذه الرؤية إمكانات تفعي   .4

ح أمر اإلنساف وتشغي  ضمن منظومة اغبكم الصا  الرشيد والذي هبد أىم أدواتو يف صال
 . اؼبصل ( )الصا 

 قدرات ىذا النموذج يف تأصي  البنا  التنموي والعمران يف سياؽ صيا ة  .5
صيا ة اغبكم الصا  الراشد ضمن اؼبنظومة العشرية للمقاصد أمر تتأكد أنبيتو : تأصيال وتأسيسا ، 
 وتفعيال وتشغيال وتطبيقا دبا يستمقو من جهد واجتهاد وذبديد ربقق أصوؿ مرجعيتو ومناط شرعيتو

 وشروط جامعيتو ومداخ  دافعيتو ومسارات فاعليتو وشواىد تأثَته ومصادر سبكينو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌّماصذ اٌى١ٍح

 اٌؼاِح

ٚ 

تؤص١ً ٚ تفؼ١ً 

 ح١اٌسٛوّح اإلعالِ

ء اٌّفا١ُ٘ 6 ذؤط١ال ٚذفؼ١ال ٚذم٠ّٛا تٕا

 ٚ ذشغ١ال ٚ ذعك٠كا ِٓ ِٕظٛن اٌّماطك

اٌظ١اغح اٌّعرّؼ١ح فٝ ١ٌالاخ ذىا١ٍِح 

 اٌٍف١ٕح -6 شثىح اٌؼاللاخ 

االظرٙاق ا١ٌٍاٌٟ ٚ اٌرعك٠ك ا١ٌٍاٌٟ 

 شثىح ِٓ االظرٙاق اٌّماطكٜ

ط١اغح ٔظه٠ح ذرؼٍك تظٕغ اٌمهان فٟ 

 ؤاخاطان فمٗ األ٠ٌٛٚاخ ٚ اٌّٛا

اٌرؽك٠اخ ٚ االٌرعاتاخ ٚ تٕاء 

 االٌرهاذ١ع١اخ ا١ٌٍا١ٌح

اٌظ١اغاخ اٌٍّرمث١ٍح فٟ  خاِىا١ٔا

 ١ٌالٟ ذىاٍِٟ ِغ اٌّكـً إٌٍٕٝ

ٔظه٠ح اٌؽفع ٚ ذؤ١ًٌ فمٗ اٌف١اناخ 

 ا١ٌٍا١ٌح

فمٗ اٌّؼٍِٛاخ ِكـً ٌٍثٕاء ا١ٌٍاٌٟ ٚ 

 ػ١ٍّاذٗ

اٌرٕظ١ه ٌؽمٛق اإلٍٔاْ ٚ لٛاػك 

 اٌّٛاطٕح

 اٌٛالغ ا١ٌٍاٌٟ اٌرٕاٚي إٌّٙعٟقناٌح 

 اٌظ١اغاخ اٌّئ١ٌٍح ط١اغح ا١ٌٍاٌاخ اٌؼاِح

 تٕاء إٌظاَ ا١ٌٍاٌٟ ٚ أطٛي اٌمكناخ

 تٕاء األِح ٚ اٌظ١اغح اٌّماطك٠ح ٚظائف اٌكٌٚح ِٓ ـالي اٌّعاالخ



 
 
 
 
 
 
 
 

   ـ :مدخل تحليل النصوص التراثية وبناء الحكم الراشدخامسا: 
لرشيد يف سياؽ كتابات تراثية يبكن يتعلق بتملي  النصوص حيث تسهم يف بنا  مفهـو اغبكم الصا  ا

مكانية تأصيلية ؽبذا اؼبفهـو ورصد التوجهات اؼب تلفة اليت يبكن إأف تشك  من خالؿ نصوصها وربليلها 
 . ترتبط بو والعمليات الناذبة عنو فأ

حبيث تشم  اػبطب،  (34)ويف ىذا اؼبقاـ يبكن متابعة ذلك لتم ي  خرائط اؼبصادر الًتاثية
راسة اؼبتسسات وما يصدر عنها من نصوص، وكتابات أدب النصيمة، وكتابات الفقو ود والرسائ ،

عن كتابات علم االجتماع والعمراف السياسي  السياسي الدستوري، وكتابات السياسة الشرعية، فضالً 
  خل.إ ...
را ة تملي  نصوص تراثية مست دمُت عناصر قرا ات متعددة ومتكاملة لقالتأكيد علا ضرورة القياـ ب 

مكانات است مارىا يف عملية تأصي  إا بالذاكرة الًتاثية واغبضارية و النص السياسي والًتاثي دبا يشك  وعيًّ 
 .(35)اؼبفاىيم والقدرة علا تشغيلها وتفعيلها

                                                 
إلسلمى ، تحرير وتعميق :سيف الدين عبد الفتاح ـ انظر : حامد ربيع، مدخل فى دراسة التراث السياسى ا 34

، وك لك: نصر محمد عارف، في مصادر التراث السياسي 2007،القاهرة : مكتبة الشروق الدولية ، جزءان ،
اإلسلمي: دراسة في إشكالية التعميم قبل ان ستقراء والتأصيل، الون يات المتحدة األمريكية، المعهد العالمي لمفكر 

 م. 1994هـ / 1415(، الطبعة األولى، 17سمسمة المنهجية اإلسلمية )اإلسلمي، 
المجتمع المدني في الفكر اإلسلمي   ـ انظر أمثمة عديدة ن ستخدامنا لتحميل النصوص ومنها: 35

والممارسة، في دور المجتمع المدني في الوطن العربي ودورا في تحقيق الديموقراطية، لبنان: بيروت، 
م، حوار النخبة المثقفة حول العنف واإلرهاب، مراجعة نقدية، 1992وحدة العربية، مركز دراسات ال

حسنين توفيق، الثقافة السياسية في مصر بين ان ستمرارية والتغير، مركز  -ضمن: كمال المنوفي
سيف د. سيف الدين عبد ، د. الحبيب الجنحانيم، 1994البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

، المجتمع المدني وأبعادا الفكرية )سمسمة حوارات لقرن جديد(، الطبعة الفتاح إسماعيلالدين عبد 

http://www.fikr.com/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=1036
http://www.fikr.com/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=1037
http://www.fikr.com/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=1037


 
 

 الحكم الراشد ومدخل الالبرات المعاصرة :
 

  :ـ بناء الحكم الراشد والصالحل والرؤية التجديدية المنظور الحضاري خاتمة:
  خطاب إنسانى واجتهاد مطلوب:

يعد اؼبنظور اغبضارى منظورا أصيال يبكن من خاللو إعادة االعتبار للمضارة اإلسالمية باعتبارىا حقيقة 
 تارىبية وواقعا، وباعتبارىا قابلة للتؤدد وإلستعادة الفاعلية م  استمرار قابلية الصيا ة والتمقق فيها،

 من أىم ىذه الصيا ات صيا ة اغبكم الراشد بك  متطلباتو ومستل ماتو ومنظومة أصولو وسننو.و 
واؼبنظور االجتماعي اغبضاري خالفا للمداخ  واؼبناىج اؼبتداولة يف الدراسات االجتماعية والتارىبية من  

ة البشرية دومبا إ فاؿ شأنو؛ إعال  ا بعاد اؼبعنوية والقيمية، وإعال  دور الفع  اإلنسان واؼبسيولي
العتبارات بنائية وو يفية وحيوية أخرى، ذلك أف اؼبنظور االجتماعي اغبضاري، م  أنو يستقي أصولو 
من استقرا  اػبربة اغبضارية لإلنساف التارىبي مسًتشدا بواق  النموذج للواق  اإلنسان منذ ب وغ بشائر 

 .(36) تأسيس أمة النهلل ا مي صلي ا  عليو وسلم ا وىل

                                                                                                                                            

عبد الفتاح إسماعيل، النمو ج الوسطي والتحرير ، سيف الدين 2003األولى، دار الفكر، دمشق، 
 اإلسلمي لممرأة "محمد عمارة نمو ًجا".

  
ـ منى أبو الفضل، طه جابر العمواني، مفاهيم محورية في المنهج والمنهجية، القاهرة، دار السلم لمطباعة  36

 26ـ 25م، ص2009هـ / 1430والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

 اٌمشاءاخ

 اٌخّظ

 ٌٍٕص

اٌمشاءج فٝ 

 أفك إٌص

إٌص وشعاٌح 

 اتصا١ٌح

اٌمشاءج 

 اٌفاػٍح

شاءج اٌم

 اٌداِؼح

 اٌمشاءج اٌؼاٌّح



يظ  الواق  اإلسالمي يوجو الباحث لفعاليات واق  تارىبي مغاير أو متغَت قد تغيب عن مقًتبات أخرى 
تتسم باإلفراط والتفريط، وتغلب عليها الصبغة اؼبادية واالرتباط بالظاىر؛ أي سبعن يف ا خذ با بعاد 

االجتماعية واإلنسانية، ويف مقدمة ىذه الدقيقة يف تعاملها م  عامل اغبركة والًتكيب يف متابعة الظواىر 
الفعاليات اؼبغيبة؛ تأيت ر بة ا مم اغبية يف اغبفاظ علا الًتاث وذبديد البنا  يف مواجهة قوى الفساد 
والبغي اليت تقـو علا التسلط واالستبداد والطغياف، ولو كاف ذلك علا حساب ا خرين أفرادا أو 

اليت تستن ؼ طاقة ا مة والقدرات الفاعلة اليت  الذاتيةلضمور صباعات، أو يف مواجهة قوى التآك  وا
 تنتهي اا إىل اؽبالؾ.

وإسهاماهتا )القرعف  اؼبرجعية التأسيسية ادروىو أمر جع  ج  اىتماـ ىذا البمث ينصرؼ إىل اؼبص 
تها ، حينما ىف خطااا وفبارس والسنة وسَتة النىب عليو الصالة والسالـ( ، ودراسة خربة اػبالفة الراشدة

وصلت ىذه اػبربة اىل حاؿ الفتنة والىت أعقبت بنموذج للتغلب ، والذى تواص  عرب فًتة فبتدة ، ذبعلنا 
ػبربات معاصرة اليبكن إنباؿ دراستها ضمن خربات اغبكم الراشد وارتباطو  مبتد م  ال من إذ شك  وعا 

سس اغبكم الراشد ومتطلباتو ب  ىا نافية لو جبوىر الرؤية اإلسالمية، أوتلك اػبربات السلبية اؼبناقضة  
 ىف الوعا والسعا . 

فاؼبنظور اغبضاري يوجو النظر إىل شروط النهضة بالقدر الذي يتعام  كذلك م  عوام  اؽبالؾ والفنا ، 
وكال اغبالتُت: حالة النهضة واالقتدار من جانب، وحالة الضعف واالستنقاذ من جانب عخر، ىي من 

الـز اعبماعات وا مم عرب ال ماف وتلك اغباالت اليت تستوقف نظر الباحث يف الواق  اغباالت اليت ت
 العريب واإلسالما بشك  خاص؛ حيث يتؤسد مأزؽ الوجود والبعث اغبضاري ل مة.

ويأيت اؼبنظور اغبضاري اإلسالمي الذي ىو يف الواق  منظور ذبدد حضاري ليمت  موقعو ك طار ينتظم 
ت اؼبمكنة للواق  العريب واإلسالمي والواق  التارىبي اؼبعاصر واليت تت ذ من صبلة العديد من الدراسا

 الظواىر وا عراض نقاط ارتكاز إلعادة القرا ة اؼبش صة ؽبذا الواق .
ومن مث ف ف اؼبنظور اغبضاري اإلسالمي كمنظور ذبدد حضاري من شأنو أف يصوغ فكرا جديدا مبدعا 

سم بقابلية لتمقيق قدر من التنوع واالنفتاح علا منافذ متعددة ومتؤددة يتسم باغبيوية واإلنشا  ويت
عند تكوين الواق  اغبضاري، باإلضافة إىل طبيعة ىذا اؼبنظور من حيث كونو يتؤاوز إطارا للرؤى 

 التش يصية إىل رؤية حضارية إصالحية تكوينية.
ديد وإمكانات تفعيلها ) اؼبدخ  االجتهادات اؼبستندة إىل قواعد فكرية ضمن أنساؽ التؤ بعض ىذه

السفٌت واؼبدخ  اؼبقاصدى ... اخل( تسهم بدورىا ىف عمليات التغيَتواإلصالح والنهوض اغبضارى ، 
الراشد وأىم مداخ  الفاعلية  مكوتسهم من جهة أخرى ىف بنا  وتأصي  وتفعي  وتشغي  منظومة اغب

  والتمكُت لو ىف الواق  وامتداداتو وتنوع خرباتو .



من مث تتموؿ الدراسات اليت تتبٌت ىذا اؼبنظور إىل أف تكوف نواة ؼبشروعات حضارية تتسم بقدرة علا و 
ربقيق زيادة فهم للواق ، وقدرة علا ترشيد ىذا الواق ؛ فهي تعرضو وربللو وتفهمو وتقـو بعد ذلك 

  التكوين اغبضاري بًتشيده إنطالقا من ذلك الفهم من خالؿ تقدمي البدائ  واغبلوؿ اليت تتفق وطبائ
 . وأصوؿ وأجه ة ذبدده الذاتا عامة، واؼبعٍت بالكياف االجتماعي اغبضاري

وإذا ما كانت فكرة الكياف االجتماعي واغبضاري والبيية اغبضارية من معطيات اؼبنظور اغبضاري ومن  
 ظمها اغبياتية اؼب تلفةاؼبفاىيم اؼبتسسة واؼبكونة لو، ف ننا يبكن أف مبي  يف ؾباالت و يفية للؤماعة يف ن

..؛ وال يفوتنا أف نذكر أف النسق القياسي وبم  مضامُت تتسق وعلا رأسها اغبكم الراشد وأىم متطلباتو
أو تتفق وتنسؤم م  مصادر التنظَت اإلسالمي عامة، سوا  أدرجنا يف ذلك منظور التؤدد اغبضاري أو 

اعية والتارىبية )اؼبنظور االست الىف العمراىن (، وىو  َته من اؼبقًتبات اؼبمكنة يف دراسة الظواىر االجتم
ىف ىذا وذاؾ  يشَت إىل تطل  والتقا  عبوىر إنسان م  حقيقة كونية، واىتدى ليكوف لديو تطل  إىل 

 انتظاـ يف ىيية تستوي علا شاكلة سبكنو من اغبركة اؼبهتدية يف إطار من القرار والرشاد.
خالؿ عمليات اتصاؿ وتفاع  بُت البشر، أو يف خالؿ عمليات الدف  ومن مث ف ف النظم اليت تنشأ يف 

اغبضاري إذا ما أردنا الن وع إىل مستوى عخر من اغبركة والتملي  البد ؽبا من أشكاؿ تلهلل فيها حاجة 
االنتظاـ واالتساؽ ىذه، وىي دبعٌت عخر ال تنشأ وال تتكوف كهييات عشوائية يف ضو  االستؤابة 

ة، وبالتا  ف ف النسق الذي يوجد عليو نظاـ ما وإف مل ينشأ مباشرة استؤابة لروح لظروؼ صما  ؾبرد
وإرادة إنسانية إال أنو يأيت معربا عن قيم معنوية تقاب  وتستؤيب غباجات إنسانية يف سياؽ خطابات 

 ؿبكمة وإرادة كونية مشيية وـبططة.
مم اؼب تلفة من شأهنا أف تت ذ مسارات ومعٌت ذلك أنو إذا كانت حركة ا مة وؿبدثات اعبماعات وا 

 ؾبازاتؿبددة عرب ال من ف ف نظمها اليت تعرب عن أحد اؼبستويات التمليلية  عراؼ اعبماعة وسَتهتا يف 
 حياهتا اؼب تلفة من شأهنا دعم اعبماعة ػ ا مة ػ يف عمليات اغبفاظ والتؤدد الذايت. 

م لو م   أدا  الفرد البد وأف  -ا مة  -ف ف أدا  اعبماعة ومن ىنا تأيت فكرة إضافة النسق إىل القياسي 
يقـو يف ك  مرحلة من مراحلو ويقـو ويوزف، وعليو فالبد من وجود اؼبعايَت اليت يبكن علا أساسها تقييم 
ىذا ا دا ، وقياس ىذا ا دا  بشك  دقيق ؼبعرفة مدى اقًتابو وابتعاده من معنويات وتطلعات اعبماعة 

ال يوجد عم  إال من شأنو أف يق  علا درجة من درجات االتقاف واإلحساف، ويكوف من نفسها، 
اإلحساف بقدر ما ربقق اعبماعة من ذاهتا أو خصائصها الذاتية وربقق أىدافها وإف قصر ا دا  فيمكن 

 أف يقاس بالسالب.
للباحث الذي ينظر يف ومن ىنا تأيت فكرة النسق القياسي بك  ما ربملو من مضامُت قيمية معنوية لتوفر 

الواق  وا دوات مقياسا دقيقا ومي انا، ليس فقط لًتشيد دراستو، ولكن لتمكينو من ذباوز موقعو كنا ر 



وؿبقق يف واق  معُت  ف ذباوز ذلك البد منو للباحث ليكوف اؼبرشد واػببَت الذي يستطي  أف يوجو 
 .(37)القائم علا ا مر إىل مفاتي  الرشد يف أمره

لة الرشد البمث تأصيال واجتهادا وذبديدا ىف ؾباؿ اغبكم الراشد وتأسيس رؤية اسًتاتيؤية تتعلق ومن صب
بو قابلة للتطبيق والتفعي  علا طريق الفاعلية تأخذ ىف اعتبارىا تفعي  أفكار منهؤية من م   ا نساؽ 

ة اغبكم الراشد والظواىر اؼبتعلقة واؼبداخ  الكلية الىت يبكن است مارىا ىف دراس القياسية والنماذج التارىبية
وتعظيم قدراهتما وإمكانتهما فضال عن صيا ة تلك العالقة علا كبو سوى  بو ىف إدارة الدولة واجملتم 

 . وفعاؿ
أنبيػػة االجتهػػاد والتؤديػػد ضػػمن رؤيػػة ربػػاوؿ صػػيا ة خطػػاب اسػػالمي متؤػػدد وخطػػاب انسػػان مسػػيوؿ 

 الحكــم الراشــد الصــالحدولػػة واجملتمػػ  واؼبتم ػػ  ىف صػػيا ة حػػوؿ عمػػود مػػن أىػػم أعمػػدة البنػػا  العمػػراىن لل
تمػػاـ بعمليػػة يتكػػد علػػا االىتمػػاـ بػػابراز اؼبنظػػورات اؼبتكافلػػة لعمليػػة االجتهػػاد ورؤى التؤديػػد ، يف اطػػار اى

اعبوانب الشرعية اليت تتعلق حبياة وربديات عامل اؼبسلمُت ، وكػذلك االىتمػاـ ب اويػة  االجتهاد فيما ىبص 
ال اويػػة اغبضػػارية والػػيت هتػػتم بعناصػػر ىندسػػة التؤػػدد اغبضػػاري واسػػتيناؼ اؼبسػػَتة الػػيت تتعلػػق  مهمػػة وىػػي

باالمبا  والعمراف ، واالجابة علا ستاؿ النهضة الذي يربز بُت عونة وأخرى ليعرب عن تلك الضػرورات الػيت 
سػػػتؤدت علػػا السػػػاحة تتعلػػق بػػالربط بػػػُت عمليػػة االجتهػػاد يف القضػػػايا اؼبسػػتمدثة الػػػيت تتعلػػق دبتغػػَتات ا

الداخليػػػػة واػبارجيػػػػة والعاؼبيػػػػة وبػػػػُت أسػػػػيلة النهػػػػوض اغبضػػػػاري الػػػػيت تشػػػػك  صػػػػيا ة ؼبشػػػػروعات التؤػػػػدد 
اغبضاري وامكاناهتا يف مواجهة التمديات اغبضارية اليت تًتى علا ا مػة وتػًتاكم عليهػا تتطلػب نوعػا مػن 

 ديدية من منظور حضاري .االستؤابات التؤديدية الواعية القادرة علا رسم اسًتاتيؤية ذب
وكػػذلك االىتمػػاـ الػػذى يتػػػوج ىػػذه العمليػػة التؤديديػػػة واغبضػػارية يف اطػػار جهػػػود ربػػاوؿ الوصػػ  وذبسػػػَت 
الفؤػػوة بػػُت العلػػـو االنسػػانية واالجتماعيػػة الػػيت هتػػتم بػػالتعرؼ علػػا دائػػرة الواقػػ ، وبػػُت العلػػـو الشػػرعية الػػيت 

 إىل كليػػػات اؼبقاصػػػد الكليػػػة ومنظػػػورات القػػػيم االساسػػػية هتػػػتم بػػػدوائر االجتهػػػاد الفقهػػػي الرصػػػُت اؼبسػػػتند
، يستند يف ذلك إىل فبارسات نظريػة وعمليػة رصػينة علػا قاعػدة مػن االجتهػاد والتؤديػد واؼبداخ  الكلية 

إذ تقػػػدـ بػػػذلك خطابػػػا انسػػػانيا وحضػػػاريا مقبػػػوال يرشػػػد ويعظػػػم كػػػ  االمكانػػػات اؼبتاحػػػة يف صػػػيا ة ىػػػذا 
اياه وإشػػػػكاالتو ن حيػػػػث مفهومػػػػو ومسػػػػاراتو ، وكػػػػذلك التطػػػػرؽ إىل قضػػػػاػبطػػػػاب االسػػػػالمي اؼبتؤػػػػدد، مػػػػ

مػػػ  مناىؤػػػو وأدواتػػػو حبيػػػث تشػػػك  عمليػػػات االجتهػػػاد والتؤديػػػد منػػػاىج رصػػػينة ضػػػمن عمليػػػة  والتعامػػػ 
 النهوض اغبضاري واالمبائي.
 والتؤديػػػد اغبضػػػاري والعمػػػران صػػػنواف كالنبػػػا يسػػػند ا خػػػر ويتكامػػػ  معػػػو،، االجتهػػػاد الفقهػػػي الفكػػػري 

واػبطاب االسالمي يعترب ؾباال وذبليا حضاريا مهما ؼبمارسة ىذا االجتهاد وذلػك التؤديػد ضػمن تواصػ  
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وتكامػػػػ  اعبهػػػػود الػػػػيت تتعلػػػػق بالوصػػػػ  بػػػػُت العلػػػػم والعمػػػػ  والنظػػػػر والتطبيػػػػق إلحػػػػداث النهػػػػوض وتأسػػػػيس 
وىل ا ولويػػات ،  العمػراف، والشػػك أف ربديػػد اسػًتاتيؤية لبنػػا  ىػػذا اػبطػاب اإلسػػالمي وأىػػم قضػاياه مػػن أ

كػػذلك إذ يػػرتبط ىػػذا اػبطػػاب بقضػػايا متنوعػػة ال يبكػػن ذباىلهػػا م ػػ  : حقػػوؽ اإلنسػػاف، ومبػػوذج التنميػػة 
وامكانػػات بنػػا  اسػػًتاتيؤيات سبكػػن  إمبػػا تقػػ  ىف قلػػب مسػػألة اغبكػػم الراشػػد، وأصػػوؿ العالقػػات الشػػورية ،

 العامل االسالمي من النهوض واالجتهاد والتؤديد.
لتؤديػػػد والعمػػػراف حػػػاالت البػػػد أف يتهيػػػأ العقػػػ  اؼبسػػػلم وكػػػذا العمػػػ  اإلسػػػالمي السػػػتيناؼ االجتهػػػاد وا 

مسَتتو اغبضارية يلتمس عناصر اغبكمة ومناب  العػدؿ ومسػالك الرضبػة ومػداخ  اؼبصػلمة لتمقيػق أصػوؿ 
 الشريعة وأىم خصائصها. ذلك أف الشريعة كما يشػَت ابػن القػيم "حكمػة كلهػا، عػدؿ كلهػا، رضبػة كلهػا ،

 مصلمة كلها " 
ومػػن مث فػػ ف عمليػػة التؤديػػد هتػػدؼ إىل إحيػػا  مػػا انػػدرس واالسػػتفادة واسػػت مار عناصػػر الػػذاكرة اغبضػػارية 
والًتاثيػػػة، إف عمليػػػة اإلحيػػػا  اسػػػتؤابة فاعلػػػة مػػػن اإلنسػػػاف اؼبسػػػلم الهنػػػا التعػػػٍت فمسػػػب إحيػػػا  اؼبكتػػػوب 

النهوض بالػذات واالرتقػا  با مػة "ياأيهػا ولكن ا مر أبعد من ذلك ، إحيػا  النفػوس والقيػاـ بػدور فعػاؿ بػ
 الذين عمنوا استؤيبوا   وللرسوؿ إذا دعاكم ؼبا وبييكم" 

وكذلك ف ف ىذه العملية قاصدة إىل وص  ما انقطػ  فبػا وبفػ  فاعليػة ا مػة وعمراهنػا وتقػومي مػا اكبػرؼ مػن 
فاكبرفػت يف فكرىػا وسػلوكها  رؤى سوا  بددت االمكانات اغبضارية والفكريػة أو  لػت يف الفهػم والتأويػ 

، أو ذبمػػدت بنفسػػها ووقفػػت تتمسػػك دبػػا وبسػػن ومػػا ال وبسػػن مػػن دوف تفعيػػ  ذلػػك يف حيػػاة اإلنسػػاف 
 اؼبسلم والقياـ بدوره يف اإلسهاـ االنسان والعطا  اغبضاري. 

ايا ويتكام  يف ىذه العملية القدرة علا مواجهة مػا ذبػدد مػن حػوادث وحادثػات ، وقضػايا ونػوازؿ ، وقضػ
وإشكاالت ، إف ا مر يرتبط بقدرات اؼبسلمُت البنائية الستيناؼ اؼبسَتة اغبضارية ومسار الفاعليػة ضػمن 

 رؤى اسًتاتيؤية فاعلة وفعالة. 
مفتت  ىذه العملية تشكي  الػوعا اغبضػارى اؼبػرتبط بأنبيػة اغبكػم الراشػد ىف الػذاكرة اغبضػارية ، وضػرورتو 

افعة للدولة واجملتم  علا السوا  ، ضمن ىػذه الرؤيػة يػأتا ىػذا البمػث ىف عملية النهوض دبا يشكلو من ر 
 "."اغبكم الراشد ىف الرؤية اإلسالمية : رؤية ذبديدية واجتهاد مطلوب 

 
  


