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والسياسي في  الدينيمف خالليا عمى ثنائية  تناوؿ ىا البحث مفردة قرآنية ىي مادة ) حكـ ( ليطؿ
ف المدونات التفسيرية التراثية تعاطت مع ىذه المفردة في استعماالتيا القرآنية عمى اذ إ النص القرآني،

أصبحت تدؿ  انيا في دراسات عدد مف المعاصريف،في حيف  يا تدؿ عمى فض المنازعات والقضاء،أن
بحث يعرض وجيتي النظر ىاتيف فجاء ىذا ال اسية وىو ما عرؼ عنو بالحاكمية،عمى مضاميف سي
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Abstracts: 

tanawal mufradat quraniatan hi madat mada (hukmi): eaqar tadulu ealaa 

almisahat walqada' ، fi hin anaha fi dirasat eadad almueasirin ، 'asbahat tadulu 

ealaa madamin siasiat wahu ma eurif eanh bialhakimiati، faja' hadha albahth 

yaerid wijhatay alnazar hatayn wybyn almuntalaqat walmuetayati. 
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 :المقدمة
، والصَّالة هلل الذي ال ُيدرؾ الواصفوف صفتو، وال تبمغ األوىاـ كنو معرفتوالحمد    

، ينابيع عممو ومسالؾ معرفتو ى آلو، وعمـ عمى المبعوث رحمًة لجميع خمقووالسَّال
 الطَّيبيف األخيار ، المنتجبيف األطيار .

بقضية  االىتماـمع نياية القرف العشريف وبداية القرف الحادي والعشريف تصاعد    
اسيَّة يموقؼ اإلسالـ عمومًا ، والقرآف الكريـ خصوصًا مف الدَّولة ، ومف المسائؿ الس  

الدَّاعيف إلى اإلحياء اإلسالمي ، وتعاظـ موجة ما  في عموميا ، نتيجة لتزايد نشاط
يسم يو بعضيـ بػػ ) اإلسالـ الس ياسي ( ، وىو التِّوجو إلى إصالح الحياة العامَّة بجوانبيا 

مف خالؿ تطبيؽ المبادئ اإلسالميَّة في تمؾ المياديف ، والتَّوسُّؿ  واالجتماعيةالس ياسية 
نظيـ والعمؿ النَّشيط لتغيير الواقع والثَّورة عميو باسـ إلى ذلؾ بكؿ أساليب الحركة والتَّ 

 اإلسالـ والقرآف .
لقد كانت إشكالية القرآف الكريـ والس ياسة في العالـ العربي أحد الوجوه الرَّئيسية   

لمعضمة الد يف والس ياسة التي ظيرت وتفشت في الثَّقافة العربية بوصفيا أحد تجميات 
ستشكاؿ مع اتصاؿ العرب القوي بالغرب حداثة ، وتزامف ىذا االسؤاؿ النَّيضة وال

 األوربي ، وصداميـ معو .
إفَّ األجواء الثَّقافية التي عاشيا العالـ العربي بعد سقوط الخالفة العثمانية ىيأت    

ستشكاؿ عالقة القرآف الكريـ بالس ياسة ، فأسيمت في ظيور عدد األسباب والظُّروؼ ال
ت واألطروحات حوؿ طبيعة العالقة التي تجمع بينيما ، وزيادة ىائمة في مف الد راسا

عدد الد راسات والكتابات التي تناولت موقؼ القرآف الكريـ مف الدَّولة ونظاـ الحكـ ، 
وتقديـ تفسيرات عديدة لرأيو في القضايا الس ياسية المتعمقة بشرعية السُّمطة ، وكيفية 

دارة شؤو  ف المجتمع ، وكاف طبيعيًا أف يصاحب ىذا المّد العاـ إقامة الحكومات وا 
تساؤؿ متجدد بيف المتخصصيف في الد راسات الس ياسية واإلسالميَّة عمى السَّواء حوؿ 
العالقة بيف القرآف الكريـ والس ياسة ، وىي قضية تثار اليوـ عمى ىذا المستوى وعمى 

 عالميف العربي واإلسالمي .المستوى الس ياسي والفكري العاـ عمى امتداد ال
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في القرآف ونستجمي بعض  الس ياسيأف نطؿ عمى الفكر  في ىذا البحثسنحاوؿ      
 وىي لفظة ) حكـ ( ،  ،األلفاظ القرآنية  الس ياسيَّة  باالعتماد عمى واحدة مفالمفاىيـ 

 وتكرارىا الكممة ىذهوندّلؿ عميو مف خالؿ ورود  الس ياسيؿ لمفكر نا يمكننا أف نؤص  إنَّ  إذ
كاف ذلؾ البعد أ ًا واضحًا سواءً تحمؿ بعدًا سياسيَّ  وىذه الكممة ،في القرآف الكريـ 

وسنعمد إلى المزاوجة  ،أـ ُفيـ في عصر الورود إلينا ،  النُّزوؿُفيـ في مرحمة  الس ياسي
 فردةىذه الم لى قناعة أفَّ وأفياـ المفسريف كي نصؿ إ بيف المغة واالستعماؿ القرآني

 يمكف إنكارىا .ة ال تحمؿ شحنات سياسيَّ 
 : ( في المغة واالصطالح  حكمداللة ) 

لفاظ تكوف عندئذ مف أكثر األ ،سياسيًا الستعماالت ىذه المادة بعدًا  ا ما ثبت أفَّ إذ     
ًا ورود الس ياسيلفاظ ذات البعد ثر األيا أكألنَّ  ، الس ياسيالقرآنية المفتاحية تأصياًل لمفكر 
 البحث . في ىذا عرضياسناأللفاظ المفتاحية التي في االستعماؿ القرآني وىي مف 

 ،وأوؿ ذلؾ الحكـ  ،وىو المنع  ،( أصؿ واحد  حكـ ذكر ابف فارس أف لمادة )فقد    
 .(ٔ)وىو المنع مف الظمـ

لو وحكـ  وحكـ ،قولؾ حكـ بينيـ يحكـ : قضى الُحكـ مصدر  وذكر الجوىري أفَّ    
 .(ٖ)والقضاء بالحؽ والعدؿ ،وفي لساف العرب أف الُحكـ : العمـ والفقو  ، (ٕ)عميو
( بحسب ما يتحصَّؿ مف موارد استعماالتيا ىو المنع  الحكـ إفَّ األصؿ في مادة )     
ليي حكمًا ؛ ألّف األمر يمنع ي الحكـ اإلوبذلؾ ُسم   ،وىذا ما ذكره المغويوف كما أشرنا  ،

 ،رادة والعمؿ ويمجمو أف يقع عمى كؿ ما تيواه نفسو الؽ في اإلعف اإلط بو المأمور
أو  ،وكذا الحكـ بمعنى القضاء يمنع موارد النزاع مف أف يتزلزؿ بالمنازعة والمشاجرة 

ديؽ يمنع القضية مف تطرؽ الشؾ إليو صوكذا الحكـ بمعنى التَّ  ،عدي والجور يفسر بالتَّ 
يء يمنعو مف دخوؿ ما يفسره بيف في الشَّ حكاـ واالستحكاـ يشعراف عف حاؿ واأل ،

مر األجنبي في داخمو ، واألحكاـ يقابؿ بوجو التفصيؿ الذي ىو أو استيالء األ ،أجزائو 
لى ذلؾ يعود معنى المحكـ الذي وا   ،فصاًل يبطؿ بذلؾ التئاـ أجزائو  جعؿ الشيء فصالً 

 . (ٗ)يقابؿ المتشابو
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وىو داللة ىذه المادة ، (  حكـ عماؿ مادة )وذكر المصطفوي قيدًا ميمًا يالـز است   
وبمناسبة قيد البت  ،)) وبمناسبة ىذا المفيوـ تطمؽ عمى القضاء  ،عمى البت واليقيف 

وما ال اختالؼ فيو وال  ،تقاف ى الفقو والعمـ والمنع والرد واإلتطمؽ عم ،واليقيف 
قطوع في قباؿ فيو محكـ أي متقف م ،وأحكمو جعمو ذا حكـ  ،اضطراب وال ترديد 

 . (٘)المتشابو ((
 داللة ) حكم ( في االستعمال القرآني :   

 ،نجدىا حممت المعاني اآلتية  ،وعند متابعة ىذه المادة في االستعماؿ القرآني    
 وعمى النحو اآلتي :  ،وبحسب ىيآتيا واضافاتيا 

القضاء  أفاد معنى ،ا كاف في تكويف إذف ،لى اهلل سبحانو وتعالى سب الحكـ إا نُ إذ – ٔ
قاؿ  ،والواقعية الخارجية بمراتبيا  ،يجاد الذي يساوؽ الوجود الحقيقي الوجودي وىو اإل

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي األرض َنْنُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها َوالمَُّه َيْحُكُم اَل ُمَعقَِّب ِلُحْكِمِه )) تعالى : 
ذا َقَضى َأْمرًا )) ، وقاؿ تعالى :  (ٙ)(( َوُهَو َسِريُع اْلِحَسابِ  َبِديُع السََّماَواِت َواألرض َوا 

 . (ٚ)(( َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 
َوَكْيَف  ))قاؿ تعالى :  ،ف كاف في تشريع أفاد معنى التقنيف والحكـ المولوي وا   

 مَّ َيَتَولَّْوَن ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَما ُأوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِنينَ ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم التَّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم المَِّه ثُ 
أََفُحْكَم اْلَجاِهِميَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم  ))وقاؿ تعالى : ،  (ٛ)((

ونظره لى أّف رأيو تعالى ي ىذه الموارد كممة الحكـ إشارة إفاختير ف ، (ٜ)((ُيوِقُنونَ 
 .(ٓٔ)قطعي جدي

يجادىا اهلل تعالى األشياء وا  فالمراد منو معرفة  ،حينما يوصؼ اهلل بالحكيـ  – ٕ
وبمناسبة ىذا المفيـو  ، (ٔٔ)تقاف الواقعي ، وىي منبعثة عف العمـ بالحقائؽحكاـ واإلباإل

 الحكـ القطعي يالـز تحقؽ العمـ أو ألفَّ  ،و بالعزيز ة بالعميـ أبذكر الحكيـ مقارن
ذا أطمؽ عمى اإل (ٕٔ)العزة سب الطاقة شياء عمى حفمعناه العمـ بحقائؽ األ ،ف نسا. وا 

َأَفُحْكَم اْلَجاِهِميَِّة  ))ومنو قولو تعالى :  ،شياء وفعؿ الخير أو معرفة األ ،البشرية 
ذا أضيؼ إلى و ،  (ٖٔ)((َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ  القرآف كقولو ا 
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ما يراد بو االشتماؿ عمى اآليات فإنَّ ،  (ٗٔ)(( الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍ ))  تعالى :
 .(٘ٔ)والقوانيف المحكمة

ليية وىو مف المناصب اإل ، نبياء أفاد معنى القضاء( إلى األ ا نسب ) الحكـإذ – ٖ
اْلُمْرَسِميَن ِإالَّ ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َفَمْن َوَما ُنْرِسُل )) قاؿ تعالى :  ،التي أكرميـ اهلل بيا 

ُأوَلِئَك الَِّذيَن )) وقاؿ تعالى : ،  (ٙٔ)(( َآَمَن َوَأْصَمَح َفاَل َخْوٌف َعَمْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنونَ 
َوكَّْمَنا ِبَها َقْوًما َلْيُسوا ِبَها َآَتْيَناُهُم اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة َفِإْن َيْكُفْر ِبَها َهُؤاَلِء َفَقْد 

يتائيـ الحكـ بمعنى ولعؿ في بعض اآليات إشعارًا أو داللة عمى إ ، (ٚٔ)(( ِبَكاِفِرينَ 
َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن )) كما في قولو تعالى حكاية عف ابراىيـ )ع( في دعائو :  ،التشريع 

اِلِحينَ  ( َربِّ 28َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِن ) ،  (ٛٔ)(( َهْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ
و داللة  فَّ عمى أ وىذا خالؼ لمقرائف  ،( بالنبوة  الحكـ )   ىناؾ مف المفسريف مف وجَّ

 ( كاف نبيًا في أثناء دعائو .ميو السالـ ع فإبراىيـ ) ،السياقية 
قاؿ  ،القضاء أيضًا  فيو بداللة ،لى غير األنبياء ( إ الحكـ وكذلؾ حيف ينسب )    

ْنِجيِل ِبَما َأْنَزَل المَُّه ِفيِه َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّه َفُأوَلِئَك )) تعالى :  َوْلَيْحُكْم َأْهُل اْلِْ
النَّاس َأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْمِك َفإذا اَل ُيْؤُتوَن )) وقاؿ تعالى :  (ٜٔ)(( ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

 ،سواء ألزمت ذلؾ  ،و كذا أو ليس كذا فالحكـ بالشيء : أف تقضي بأنَّ ،  (ٕٓ)(( َنِقيرًا
 . (ٕٔ)أو لـ تمزمو

وآليات المحكمات في قباؿ اآليات  ،( عمى المحكـ مف القرآف  حكـ أطمقت مادة ) – ٗ
ِمْنُه َآَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَمْيَك اْلِكتَاَب )) المتشابيات ، قاؿ تعالى : 

اْلِكتَاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُموِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء 
ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ  اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِمِه َوَما َيْعَمُم تَْأِويَمُه ِإالَّ المَُّه َوالرَّاِسُخونَ 

ما ال يعرض فيو شبية  فالمحكـ : )) (ٕٕ)((  ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 
 . (ٖٕ)مف حيث المفظ وال مف حيث المعنى ((

 جدلية الديني والسياسي في داللة مادة ) حكم ( :     
 النُّصوص ( نرى أفَّ  حكـ القرآنية التي اشتممت عمى مادة ) النُّصوصعند مالحظة 

لييًا يمنح إما حينما يكوف الحكـ منصبًا سيَّ وال ،بداللة التقنييف والتشريع  التي تشعر
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تشعرنا بدالالت سياسية تقترب مف الدالالت  النُّصوصىذه  عندئذ نحتمؿ أفَّ  ،لألنبياء 
 فَّ ومع ذلؾ فإ ،الس ياسي المعاصر ه المادة وفقًا لمفيوميا التي تحمميا ىذ الس ياسيَّة

 تحميؿ ىذه المادة حموالت سياسية يبقى في دائرة التخميف واالحتماؿ .
 النُّصوصىناؾ مجموعة مف  بيانو في ىذا البحث أفَّ  ي الجديد الذي نودُّ ولكف الشَّ      

ونيا شّكمت بعدًا الواسع في كوأثارت الجدؿ ، (  حكـ القرآنية اشتممت عمى مادة )
 .سياسيًا الفتاً 

َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما )) ىي : قولو تعالى :  النُّصوصوىذه      
 . (ٕٗ)(( َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُِّموا َتْسِميًما

ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَّبّيوَن الَِّذيَن  ))وقولو تعالى :      
َأْسَمُموا ِلمَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواأْلَْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب المَِّه َوَكاُنوا َعَمْيِه 

ُوا النَّاس َواْخَشْوِن َواَل َتْشَتُروا ِبَآَياِتي َثَمًنا َقِمياًل َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما ُشَهَداَء َفاَل َتْخشَ 
 . (ٕ٘)((َأْنَزَل المَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 

َوَكَتْبَنا َعَمْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأْلَْنَف  ))وقولو تعالى :      
ِباأْلَْنِف َواْْلذَن ِباْْلذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة َلُه 

 . (ٕٙ)((ُه َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَّ 
القرآني ُسم يت بظاىرة )  الس ياسيالقرآنية شّكمت ظاىرة في الفكر  النُّصوصفيذه      

 . الحكـ بما انزؿ اهلل ( أو ما ُعب ر عنو بقضية )الحاكمية (
 ،الت سياسية تحمؿ أبعادًا ودال التَّفسيري التُّراثفي الواقع لـ تكف ىذه اآليات في      

تتـ واخ ،ونقؿ آراء المتقدميف فييا وأقواليـ  ،تناوؿ آيات الحاكمية  –مثاًل  –فالطبري 
نزلت ىذه اآليات  ،قوؿ مف قاؿ  ،قواؿ عندي بالصواب ذلؾ بقولو : )) وأولى ىذه األ

وىـ المعنيوف  ،ما قبميا وما بعدىا مف اآليات فييـ نزلت  ألفَّ  ،في كفار أىؿ الكتاب 
فاف قاؿ قائؿ : فإف اهلل  ،فكونيا خبر عنيـ أولى  ،بيا وىذه اآليات سياؽ الخبر عنيـ 

فكيؼ جعمتو  ،تعالى ذكره قد ّعـ بالخبر بذلؾ عف جميع مف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل 
اهلل عَـّ بالخبر مف قوـ كانوا بحكـ اهلل الذي حكـ بو في كتابو  خاصًا ؟ قيؿ : إفَّ 

وىذا ما ،  (ٕٚ)فأخبر عنيـ أنيـ بتركيـ الحكـ عمى سبيؿ ما تركوه كافروف (( ،ف جاحدي
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فاآليات  ،ياؽ المفظي المتصؿ وعمدتيـ في ذلؾ الس ،عميو جميور مفسري المسمميف 
 ،الظالميف  ، فأوصاؼ الكافري فَّ وعميو فإ ،الحديث عف أىؿ الكتاب  طارفي إ
قاؿ  ،وىذا ما صرحت بو كتب فقو القرآف  ،ىي أوصاؼ لموصوؼ واحد  ،ف الفاسقي

والفاسقوف  ،والظالموف لمييود  ،ابف العربي : )) الكافروف في اآلية وصؼ لممشركيف 
 إذ ،لى مفيوـ الخصوص ، فالمفسروف استندوا إ (ٕٛ)ألنو ظاىر اآليات (( ،لمنصارى 

 لمسمميف .وليست عامة في سائر ا ،جعموىا خاصة بأىؿ الكتاب مف الييود والنصارى 
وصاؼ : إذ عّدوا ىذه األ،ساىؿ لقد تميز موقؼ جميور المسمميف بالمرونة والتَّ      

و في لكنَّ  ،ة بأىؿ الكتاب وال تمحؽ بالمسمميف خاصَّ  ،الفاسقوف  ،الظالموف  ،الكافروف 
فاف مسألة الحاكمية تعني ظاىرة مختمفة تمامًا عّما كاف مطروحًا  ،الظرؼ المعاصر 

الدوؿ اإلسالمية الحديثة إلى القوانيف الوضعية  فيي مف جية تعني لجوء ،ي في الماض
مع ما صاحب ذلؾ مف  ،واالستمداد منيا في مجاالت تشريعية مختمفة  ،ة الغربي

ومف جية أخرى استعماؿ آليات وضعية في  ،ىماليا الفقو اإلسالمي وا   تعطيؿ ألحكاـ
 مما عّده بعض ،لى العقؿ والمصمحة المستندة إنات والمجالس النيابية شريع كالبرلماالتَّ 

 زؿ اهلل .المعاصريف تمردًا ورفضًا لما أن
لقد غدت قضية الحاكمية قضية سياسية متشددة عمى يد ) أبو عمي المودودي      
 ،مر قيقي في واقع األال هلل أو ىو وحده الحاكـ الحإ رأى أف الحاكمية ال تكوف إذ (ٜٕ)(

وىذه الحاكمية بالمقابؿ مع الحاكـ  ، ىو وحده الَّ لحاكـ األصمي إف يكوف اوال يستحؽ أ
بؿ أرادىا  ،الجائر الذي كاف تحت وطأتو ال يجب أْف تكوف حاكمية رمزية تعبدية فقط 

ف يخضع الكوف برمتو لسمطانيا ف تكوف ىي األخرى حاكمية قانونية بأالمودودي أ
 . (ٖٓ)وتشريعاتيا

عمى ونائبو ما اإلنساف فيو خميفة ىذا الحاكـ األأ ،فالسمطة العميا المطمقة هلل وحده    
بيؽ قانوف وميمة الخميفة تط ،عمى يكوف تابعا لمحاكـ األ ال بدَّ أفْ  الس ياسيوالنظاـ  ،

 . (ٖٔ)طبقا ألحكامو الس ياسيوارادة النظاـ  ،عمى في كؿ شيء الحاكـ األ
وضرورة الثورة  ،فيـو المودودي تتضمف رفض حاكمية البشر الحاكمية وفؽ م إفَّ    

اإلليي الذي يوجب عمى اإلنساف عدـ االمتثاؿ ألي  وعصيانيا امتثاال لألمر ،عمييا 
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 ، يخضع لحكومة أو دستور أو قانوف الَّ عمى المسمـ أويجب  ،ليي أمر عدا األمر اإل
لية مف ذلؾ أف يكفر بالطواغيت واآلواألىـ  ،غير األمر اإلليي  مراً  يطيع أالَّ وعميو أ

 (ٕٖ)نظمة الوضعية والحكاـ والبشر .وىي القوانيف واأل ،دونو بة مف اذالك
ما عند جماعة سيَّ الس ياسي والسالـ رة المودودي قبواًل عند أصحاب اإلالقت فك   
عنده يا بقيت ولكنَّ  ،فأفاد منيا ) حسف البنا ( وتبناىا  ،خواف المسمميف في مصر اإل

يدلوجية مستقمة عند سيد لكنيا بعد ذلؾ شّكمت ا ، (ٖٖ)شارات والتمميحاتفي إطار اإل
فقد ظيرت فكرة ) الحاكمية هلل ( بصورتيا المشددة في كتابو ) معالـ في  ،قطب 

 ،وما يتبعيا مف الجاىمية  ،تدور محاور ىذا الكتاب عمى فكرة الحاكمية  إذالطريؽ ( 
 ،سالـ والغرب وىو الصراع بيف اإل ،دودي مف قبؿ يا المو وطرح الثنائية التي وصف

مضمونيا ىو الحاكمية  ألفَّ  ،يدلوجية ب بذلؾ وثيقة مشعمة لشرارة ثورة افأصبح الكتا
 وتعبير عف تغيير شامؿ مف الجذور . ،بية اذليية بما فييا مف جاإل
 ،ع التشري سالـ ( بمعنى يشمؿ حاكميةستعمؿ سيد قطب عبارة ) حاكمية اإلي     

وابط التي تميز الجماعة المسممة عف سائر الجماعات لى التكويف األخالقي والرَّ ويمتد إ
يستمداف مشروعيتيما مف ) حاكمية اهلل ( المبّمغة لمبشر  النَّاسفالتشريع والحكـ بيف  ،

نساف عند وعمى ىذا األساس فإف حياة اإل ،بالقرآف وتعاليمو  المتمثؿ ،بواسطة الوحي 
و بمعنى ) الحكـ بما أنزؿ ريعة اإلليية أال بتطبيؽ الشَّ تنتظـ وال تستوي إد قطب ال سي
مف ال  ،سالـ ال يقبؿ أنصاؼ الحموؿ مع الجاىمية  ( موضحًا ذلؾ في قولو : )) اإلاهلل

ما  ،وضاع المنبثقة مف ىذا التصور ناحية التصور وال مف ناحية األ فإما إسالـ وا 
سالـ فنظرة اإل ،جاىمية  ع آخر اسمو نصفو إسالـ ونصفووليس ىناؾ وض ،جاىمية 

غير وىما  ،ما عدا ىذا الحؽ فيو الضالؿ  فَّ وأ ،فَّ الحؽ واحد ال يتعدد واضحة في أ
نو إ ،قابميف لمتمبس واالمتزاج  ا مَّ وا   ،ا شريعة اهلل مَّ وا   ،ا حكـ الجاىمية مَّ ا حكـ اهلل وا  مَّ وا 

 . (ٖٗ)اليوى ((
التي تتضمف لفظة الحكـ  النُّصوصواستدؿ سيد قطب بنصوص قرآنية عدة منيا      

َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل المَُّه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك )) كقولو تعالى : 
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اْعَمْم َأنََّما ُيِريُد المَُّه َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل المَُّه ِإَلْيَك َفِإْن َتَولَّْوا فَ 
نَّ َكِثيرًا ِمَن النَّاس َلَفاِسُقونَ   . (ٖ٘)(( ُذُنوِبِهْم َواِ 

َأَفُحْكَم اْلَجاِهِميَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم )) وقولو تعالى :    
 . (ٖٙ)((ُيوِقُنونَ 
ا اتباع مَّ وا   ،ا االستجابة هلل ولمرسوؿ مَّ إ ،مراف ال ثالث ليما : )) فيما أ ثـ يقوؿ     

ا الفتنة عّما مَّ وا   ،ا أنزؿ اهلل كمو ا الحكـ بممَّ إ ،ـ الجاىمية ا حكمَّ ا حكـ اهلل وا  مَّ إ ،اليوى 
وليس بعد ىذا التوكيد الصريح الجاـز مف اهلل سبحانو مجاؿ لمجداؿ أو  ،أنزؿ اهلل 
 . (ٖٚ)لممحاؿ ((

 ،ضوعيًا لممجتمع الجاىمي لمبدأ الحاكمية هلل يعطي تعريفًا مو  وسيد قطب وفقاً      
منبثقة ىذه العبودية في التصور  ،كؿ مجتمع ال يخمص عبوديتو هلل وحده فيو ))

وىو بيذا التعريؼ ،  (ٖٛ)وفي الشرائع القانونية (( ،وفي الشعائر التعبدية  ،االعتقادي 
 ،والنصرانية  ،والييودية  ، والوثنية ،الموضوعي ُيدخؿ المجتمعات الشيوعية 

سالمية سيد قطب بعدـ إ وبعد ذلؾ يصرح،  (ٜٖ)سالمية التي ال تقر بمبدأ  الحاكميةواإل
يرفض االعتراؼ  سالـ ))قولو ورؤيتو أف اإلإذ يرى بحسب  ،مجتمعاتنا المسممة 

  . (ٓٗ)(( بإسالمية ىذه المجتمعات كميا وشرعيتيا في اعتباره
ى قسميف لّسـ فيو سيد قطب العالـ بأنظمتو إىذا الطرح المؤدلج لمفيوـ الحاكمية ق    

جميع الحكومات التي  وبذلؾ فإفَّ  ،والحكـ الجاىمي  ،سالمي ال ثالث ليما : الحكـ اإل
 ليي .جاىمية لعدـ تحكيميا التشريع اإل ما ىي حكوماتكانت متواجدة في عيده إنَّ 

لى أيدلوجية قاتمة تقـو لقد تحّوؿ مفيوـ الحاكمية اإلليية عمى يد سيد قطب إ     
بشحف مصطمحات قديمة بدالالت حديثة معيدة ترتيبيا وتصنيفيا عمى نسؽ عقائدي 

نتاج ذاتيا عمى إ مة مف المفاىيـ متراصة في تسمسؿ محكـ وقادرة بحدجديد وفؽ منظو 
فتشكمت ىذه المصطمحات  ،وتوليد مفاىيـ جديدة مستقاة مف مصطمحات قديمة 

واألمة  ،المجتمع كافر  بمجموعيا منظومة فكرية قواـ بنائيا يرتكز عمى فرضية أفَّ 
 اهلل .ولى لغياب حاكمية مـ مف األتعيش في جاىمية جديدة أظ
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لقد الحظنا أف سيد قطب قد صاغ نظريتو في تكفير المجتمع والدولة بناء عمى      
مع إقرار بعدـ شرعية كؿ مسعى آخر لتغيير المجتمع والدولة  ،منطمقات دينية قرآنية 

 عدا مسعى تفجير الثورة باستخداـ العنؼ .
ت نفسية واجتماعية غـ مف أننا في ىذا البحث ال نشؾ بوجود مؤثراوعمى الرُّ      

إلى  سالمييف أفضتغيره مف المفكريف اإلوسياسية ألقت بظالليا عمى فكر سيد قطب و 
ىناؾ معطيات لغوية وداللية  لكننا أيضًا نرى أفَّ  ،ليية أدلجة مفيوـ الحاكمية اإل

فكاف ليذه المعطيات دور في المضي بفكرة الحاكمية  ،اكتنزت نصوص الحاكمية 
رطية في آيات الحاكمية : )) ومف لـ يحكـ ( الشَّ  مف فمعؿ وجود ) ،اه بالنحو الذي بين

إف أسماء الشرط فييا داللة عمى العمـو  إذ ،بما انزؿ اهلل (( وداللتيا عمى العمـو 
 مف عراب )ىذا بحسب مف وّجو إ ، (ٔٗ)كداللة ) كؿ وجميع ( وغيرىا مف ألفاظ العموـ

 . (ٕٗ)( في ىذه اآليات بالشرط
مف المحتمؿ أف يكوف المراد  إذ ،( عمى الموصولية  مف وكذلؾ مف احتمؿ داللة )     

 ،وفاسقيف  ،وظالميف  ،لى التعميؿ بكونيـ كافريف وتكوف الصمة إيماًء إ ،بيا الجنس 
 . (ٖٗ)فتقتضي أف كؿ مف ال يحكـ بما أنزؿ اهلل ُيَكفَّر

تأثيره في تبني رؤية الحاكمية فمف المحتمؿ أف يكوف ىذا المعطى المغوي لو دوره و      
 وسيد قطب وغيرىما . ي بصيغتيا المؤدلجة التي أقّرىا المودود

قد أعمموا قاعدة ) العبرة  الس ياسيَّةأصحاب رؤية الحاكمية  نا ال نشؾ أفَّ نَّ كما إ     
لغرض فؾ ارتباط ىذه   -التي سيأتي بيانيا  –بعموـ المفظ ال بخصوص السبب ( 

 عف سياقيا التأريخي المشتمؿ بنزوليا في أىؿ الكتاب . النُّصوص
حياؿ نصوص  الس ياسيسالـ ية التي تبناىا أصحاب اإلفي قباؿ ىذه الرؤ      

نجد رؤية أخرى مضادة لباحثيف معاصريف رافضيف لتحميؿ نصوص  ،الحاكمية 
لوالت رفض وجود مد إذ ،ومنيـ د. نصر حامد أبو زيد  ،الحاكمية أبعادًا سياسية 

المفيـو  ،الحديث لمحكـ  الس ياسيسياسية لمفظة ) يحكـ ( بحيث يدؿ عمى المفيوـ 
وسع فالتَّ  ،المرتبط بالدولة الحديثة التي تعتمد في بنائيا عمى مؤسسات المجتمع المدني 

الذي تدور صيغة  ،ىدار لطبيعة النظاـ المغوي لمنص اللي لنصوص الحاكمية ىو إالدّ 
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فالداؿ  ،رة داللية تعني الفصؿ بيف الخصـو في مشكمة خالفية جزئية ( فيو دائ حكـ )
 (ٗٗ)المغوية وال يتجاوزىا الّداللةحكـ ( مف خالؿ سياؽ تداولو في النص يؤكد  المغوي )

المغوية لمحكـ في آيات الحاكمة الواردة في سورة المائدة يؤكد د.  الّداللةطار وفي إ ،
( يؤكد أف الحكـ يعني الفصؿ  بيف ( بالظرؼ ) حكـ أبو زيد أف تكرار تعمؽ الداؿ )

كاف التركيب المغوي ل الس ياسيالحكـ  ،ولو كاف الحكـ المقصود  ،بيف المتخاصميف 
احكـ  لى أف التركيب )) فاحكميـ ( ىذا باإلضافة إسموبيًا آخر فيصبح يتخذ مسمكًا أ

لية فال شمو  ،محؿ الخالؼ ية جزئية ىي ( يحيؿ دالليًا الى اف الحكـ مرتيف بقض بينيـ
غوي ىدار السياؽ الموليس إ ،عنى إقرار مبدأ الحاكمية لمحكـ بما أنزؿ اهلل بم الّداللةفي 

ىدار السياؽ الخارجي بؿ يعود أيضًا إل ،ى ىذه النتيجة لفحسب ىو الذي أخطر إ
يود فيو سياؽ يكشؼ الطبيعة السجالية لمنص في اشتباكو مع ي النُّزوؿالمتمثؿ بأسباب 

 ،والفساد واالنحراؼ بخالؼ حدث بيف الييود ونتيجة التزييؼ  النُّزوؿفسياؽ  ،المدينة 
وبيف  ،النَّبّي بيف الحكـ بينيـ ، والنص يخير  النَّبيّ لى كاـ إلى االحتألجأ بعضيـ إ

 .(٘ٗ)ىماليـاإلعراض عنيـ وا  
نما ال وا   ،مف جية  ت مف سياقيا التأريخيلقد حاوؿ فريؽ آخر أف يخرج ىذه اآليا     

لوا ألفاظ الكفر بدلكنيـ أ ،لى المسمميف بؿ تتعداىـ إ ،أىؿ الكتاب خصوصًا تعني 
وتترؾ ليا  ،المعاصرة في خانة الكفر  الس ياسيَّةوالظمـ والفسؽ بصورة ال تحشر المحظة 

 عزة دروزة تعقيبًا عمى نصوص الحاكمية محمَّديقوؿ  ،متسعًا في خانتي الظمـ والفسؽ 
ويقوؿ الزحيمي تعقيبًا  (ٙٗ)وفسؽ دوف فسؽ (( ،وظمـ دوف ظمـ  ،)) كفر دوف كفر 

ولـ يحكـ  ،ومف أّقر بو  ،عمى ىذه اآليات ايضًا : )) مف جحد ما أنزؿ اهلل فقد كفر 
 .(ٚٗ)بو فيو ظالـ فاسؽ ((

تجديد النظر في قضية الحاكمية المفسروف المعاصروف ل هالمنيج الذي اعتمد إفَّ      
لـ  النُّصوصيما الذيف قالوا بعموـ ىذه سَّ صوص ) الحكـ بما أنزؿ اهلل ( والون ،ليية اإل

سالـ ص األمة مف التوتر القاتؿ بيف اإليفمحوا في بمورة فيـ جديد آليات الحاكمية يخمّ 
نتيجة ) الكفر لى منيجيـ بالتعمؽ بالولعؿ سبب ىذا الفشؿ يعود إ ،الس ياسيَّة والحداثة 
سالـ منذ عصر النيضة السبب ) مف لـ يحكـ ( فعمماء اإل ىماليـوالظمـ ( وا  والفسؽ 
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بؿ  ،يد يخرجو مف حرفيتو نزؿ اهلل ( وتأويمو عمى نحو جدفي فيـ ) ما أ لـ يجتيدوا
مر الذي قّمص مف األ ،والفسؽ لى تأويؿ النتائج المتعمقة بو كالكفر والظمـ توجيوا إ

ى ما بمغوه في ىذا وأقص ،التواؤـ مع الحداثة الفرض أماميـ لكسب رىاف التكيؼ و 
ًا بالعالـ العربي مف حكـ ولياء األمور عموموأ الس ياسيَّةخراجيـ الحداثة ىو إ ،المضمار 

 لى حكـ الظمـ أو الفسؽ .الكفر إ
مميف تجاوز إف المنيج الذي اعتمده المفسروف في فيـ آيات الحاكمية لـ يتح لممس     

بالتعايش والتطبيع مع بقدر ما حكـ عميو  الس ياسيَّةسالـ والحداثة اإل التوتر الناشئ بيف
المنيجي العتقادىـ  ويرجع ىذا المأزؽ ،حواؿ الفساؽ ( في أحسف األ ))الظممة ( 

ة لمتحوؿ وضعؼ الوعي باآلثار العميق ،) وما أنزؿ اهلل ( مف ناحية بجمود وحرفية 
 عميـ يروف عف الخروج عف شرع اهلل نفاقاً مما ج ،نسانية التاريخي الذي شيدتو اإل

 ،اريخية حوؿ الموضوعية والتَّ كراىات التَّ واستخفوا في ىذا السباؽ بإ ، يماناً وا   وضعفاً 
خرى حاولت جاىدة تقديـ قراءة ذا المأزؽ المنيج ترشحت محاوالت أولمخروج مف ى

 ،دة لتعويض الحاكمية حاولت جاىدة أف تتجاوز المأزؽ المنيجي الذي أشرفا إليو جدي
 محاولة الباحث السوداني الحاج قاسـ حمد . ،و في طميعة ىذه المحاوالت أ

 أنموذج التطبيق السِّياسي ألطروحة حاج حمد :
، ية ومداخالتيا المغوية ف تعرفنا عمى منيج حاج حمد ورؤيتو المعرفأبعد      

مية نموذج يمثؿ قراءة جديدة لمفيـو ذي بعد سياسي ، وىو مفيوـ الحاكسنعرض أل
ف يكوف أـ ىناؾ اتجاىا اراد ليذا المفيو  فَّ أوؿ ، وعرفنا الذي تطرقنا ليا في الفصؿ األ

ب الخضوع ليا ، فقد سعى حاج ليية ووجو تمثؿ بما ُعرؼ بالحاكمية اإل سياسياً  لو بعداً 
معاصر منسجـ مع المعطيات المعرفية المتطورة لمفاىيـ الدولة لى تقديـ طرح إحمد 

ليية ف الحاكمية الوضعية والحاكمية اإلوالسمطة ، انطمؽ فيو مف رفضو لفكرة المقابمة بي
 .ٛٗسالمية الس ياسيَّة لمحركات اإلدبيات األالسائدة في 

منيجو المعاصر بو القاسـ رؤيتو عف فكرة الحاكمية مستندا لقواعد ألقد قّدـ       
نساؽ القرآف وقدرتو عمى التفاعؿ مع األلى الكشؼ عف حيوية إإذ سعى لمقرآف الكريـ ، 

القرآف بوصفو محتوى الوعي المعادؿ لموجود عمى الربط بيف  الحضارية المختمفة معتمداً 
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ولى قراءة جو ) الجمع بيف القراءتيف ( ، األالكوني ، وحركتو وفؽ القاعدة المؤسسة لمني
ة متعمقة بقدرة اهلل ، ومتجاوزة لمواقع الموضوعي ، بينما القراءة الثانية قراءة صيَّ ن

دراكيا إو أولى ، وال يمكف الكشؼ عف القراءة األ لمسكوف قائمة عمى العمـ الموضوعي
دوف االستعانة بالقراءة الثانية لمخروج برؤية متكاممة عف الوجود والدور االنساني الفاعؿ 

 .ٜٗفيو 
ديدة لمفيوـ الحاكمية منبثقة لى رؤية تصنيفية جإلقد سمحت ىذه القراءة بالتوصؿ      

َـّ أمف  النمط العقمي الحكيـ يتماشى مع رؤية تربط بيف تركيبي لمتنزيؿ  سموب تفكيكي ث
ساالت وطبيعة تفاعمو مع الغيب ، وبيف كؿ مرحمة تاريخية وكيفية االستجابة لمر  

ف تكوف ىناؾ ثالث أنساني طور المعرفي لمعقؿ اإلالتماشي مع التَّ ماوية فييا ، فمـز السَّ 
مراحؿ تسمسمية مف الحاكمية ، كؿ مرحمة منيا تقدـ فكرة عف الوعي الجمعي الذي كاف 

 سائدا فييا حيث تمت ىذه المراحؿ عمى النحو االتي :
 :المرحمة االولى : الحاكمية االلهية  

حاج حمد عبر حكـ اهلل المباشر والحصري لمناس تجسدت ىذه المرحمة وفؽ رؤية      
المباشرة عمى الطبيعة والبشر ليية فيي بذلؾ حكـ يتميز بالييمنة اإل دوف تدخؿ بشري ،

عبر حدثيات كونية متطورة ،  وممموساً  محسوساً  واحد بالتصرؼ فييا تصرفاً  ف  آفي 
 . ٓ٘ولكف مف وراء حجاب

سرائيمية بوجود عالقة ريخية اإلألقد تجمت ىذه المرحمة واضحة في الحالة التَّ      
يدير شؤونيا  األرضمباشرة بيف اهلل ، وبني اسرائيؿ استوجبت قياـ مممكة هلل في 

ليية في ىذه لبشري عنو ، لقد قضت الحاكمية اإلسبحانو بنفسو ال بمنطؽ االستخالؼ ا
مية سرائي، ولذلؾ تميزت التجربة اإل اف والطبيعة معاً نسف يييمف اهلل عمى اإلأالمرحمة 

ْذ َفَرْقَنا  ))، كما في قولو تعالى :  نساف والطبيعة معاً بخوارؽ ىيمف اهلل بيا عمى اإل َواِ 
،  وقولو تعالى : ٔ٘ (( ( 0ِٓبُكُم اْلَبْحَر َفَأْنَجْيَناُكْم َوَأْغَرْقَنا َآَل ِفْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن )

ِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه َفُقْمَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنتَا َعْشَرَة )) َواِ 
َعْيًنا َقْد َعِمَم ُكلُّ ُأَناٍس َمْشَرَبُهْم ُكُموا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق المَِّه َواَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض 

َوَظمَّْمَنا َعَمْيُكُم اْلَغَماَم َوَأْنَزْلَنا َعَمْيُكُم اْلَمنَّ  ))، وقولو تعالى :  ٕ٘ (( ( 0ُٓمْفِسِديَن )
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ا َأْنُفَسُهْم َيْظِمُموَن َوالسَّْمَوى ُكُموا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَمُموَنا َوَلِكْن َكاُنو 
(05)))ٖ٘. 
فقا مع المرحمة التاريخية جاء متوا ف مفيوـ الحاكمية في ىذهأيرى حاج حمد       

مكانو إ بالممموس المشخص ، ولـ يكف بالَّ إنساني الذي لـ يكف وقتيا يعترؼ الوعي اإل
تقبؿ التجريد ، والتي جاء فييا العقاب موازيا لحجـ العطاء في حاؿ العصياف مع طمبو 

دوف السماح ليـ وامره ونواىيو أمييف طاعتو طاعة حرفية بالتقيد بعز وجؿ مف االسرائي
 . ٗ٘باالجتياد فييا 

 :المرحمة الثانية : حاكمية االستخالف 
َـّ       صري الذي منع مف ليي الحفييا االنتقاؿ مف الحكـ اإل وىي المرحمة التي ت

لى مرحمة جديدة ُسِمَح لو فييا التدخؿ إنساني في االجتياد في الحكـ خاللو التدخؿ اإل
ليية الحاكمية اإلسرائيميوف عمى المرحمة حيف تمرد اإل ، فبدأت ىذهفي الحكـ تدريجيا 
َأَلْم َتَر ِإَلى  ))نبياء ، قاؿ تعالى : بممؾ مف انفسيـ بدال مف سمطة األ المطمقة ، وطمبوا

ِفي َسِبيِل اْلَمََلِ ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُهُم اْبَعْث َلَنا َمِمًكا ُنَقاِتْل 
ه دوف لى معركة ضد جالوت وجنودإاهلل ليـ ممكا ثـ دفع اهلل بيـ  ،  فاختار ٘٘ (( المَّهِ 

ىب اهلل بييمنتو ليية فذتمردوا عمى الحاكمية اإليـ نَّ معجزات حسية خارقة ، ذلؾ أل
قصى أمارس دوره غيبيا ، حيث وضعيـ في نساف والطبيعة ، و المباشرة عمى اإل

لى قتاؿ عدو شرس إـ مف الشرب منو ، وىـ في طريقيـ فابتالىـ بنير يمنعيالحاالت 
و في نَّ أ و مف قبؿ كاف يغرؽ عدوىـ ، وينفمؽ البحر ليـ ويرى حاج حمدنَّ إ، في حيف 

ما يجتمع الممؾ مع النبوة ، ليي قائما ، وغالبا حاكمية االستخالؼ يظؿ الترشيد اإلظؿ 
ما يأخذ طابع التفييـ نَّ ا  وامر ، و ابع المخاطبة واألترشيد ال يأخذ طىذا ال فَّ إغير 
ليية بالمعجزات شر ، والتحوؿ مف منطؽ الييمنة اإلي الطابع غير المباأيحاء ، واإل

 نساف في السيطرة عمىلإل ليياً إطؽ التسخير ، الذي يعد تفويضا لى منإالخارقة 
لياـ كوف الخميفة موصوال باهلل عبر اإلالطبيعة والكائنات ، فحاكمية االستخالؼ ي

ال المجتمع  -ف يختار اهلل أ، ويعني يحاء ، وىذا ما كاف مع داوود وسميماف واإل
ود ثـ سميماف ، فالخالفة اختيار ىذا الخميفة تماما كما اختار طالوت ثـ داو  -البشري 
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نية بموجب ليي ، وتسخير اليي ، وليست مجرد ممارسة سمطة ديإليي مرتبط بترشيد إ
 . ٙ٘شرع اهلل وباختيار بشري 

 :المرحمة الثالثة : حاكمية  الكتاب البشرية 
نساف خارج منيج لى اإلإالحاكمية في ىذه  المرحمة عادت  فَّ أيرى حاج حمد      

 ولى )لبشر ، مثمما كانت في المرحمة األليية المباشرة عمى الطبيعة واالييمنة اإل
سخير مثمما كانت في المرحمة ليي والتَّ وخارج منطؽ االختيار اإل( ،  لييةالحاكمية اإل

ة لمقدرات البشرية ولويَّ مرحمة تعطى فييا األ( ، فيذه ال مرحمة االستخالؼ انية )الثَّ 
باهلل  نساف المتعمقة غيباً سير شؤونيا ، ىي مرحمة حاكمية اإللمتحكـ في الطبيعة وتي

 دوف محسوسات ومنظورات .
( ، وسمـ  صمى اهلل عميو والو سوؿ )ىذه المرحمة بدأت مع الرَّ  فَّ أويرى حاج حمد      

رحمة جديدة ومف عمييا ، ىذه المرحمة تمثؿ انطالؽ م األرضف يرث اهلل ألى إومستمرة 
وتطوير ممكاتو الذاتية ، نساف فكير العقالني لدى اإلرواء التَّ إمف الوضعية العممية ب

 ليي .و المستقمة عف الفعؿ اإلسو بقدراتحساإوتضخيـ 
صار  إذشريع مناطو االجتياد ، التَّ  فَّ أميـ في ىذه المرحمة عند حاج حمد وال     
شريع القرآني ، بحيث يصبح نساني بالبحث المنيجي فيما ورائيات التَّ لمجيد اإل مفتوحاً 

نتناوؿ القرآف ، فال صرؼ قصى حاالت القدرة عمى التَّ أعمى ممارسة   نساف قادراً اإل
حكاـ وداؿ عمى خمفيتيا ولكف نتناولو كمنيج محيط بيذه األحكاـ ، أمجرد نصوص و 
 .ٚ٘وضابط لمعنويتيا 

   الخاتمة :  
( داللة ) حكـ ( بيف المفيـو الديني والتوجيو السياسي بعد ىذه الر حمة المضنية مع )  

عاب  وسيَّؿ بحولو كؿَّ عسير ، وأختتـ أحمد المولى جؿ شأنو الذي ذلَّؿ بكرمو كؿَّ الص 
 ىذه المسيرة البحثية بأىـ ما توصمت إليو مف نتائج :

 
    تبيف أفَّ لفظة ) الحكـ ( ومشتقاتيا في االستعماؿ القرآني مف أكثر األلفاظ

لت إلى أيدلوجية قاتمة عمى أيدي منظرييا ،  دالالت سياسية حديثة حتى تحوَّ
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ىذا الشَّحف الّداللي التَّكفير والعنؼ ،  وفي طميعتيـ سيد قطب ، فنتج عف
فوظفت الجماعات التَّكفيرية ىذا التَّوجيو الّداللي لتمرير أيدلوجياتيا الخاصة 
لغاء اآلخر ، ولذا يدعو البحث إلى إعادة النَّظر في كثير  بالجياد والتَّكفير وا 

ـ قراءات مف الرؤى واألفكار في التَّعاطي مع تحوالت الواقع الس ياسي بتقدي
جديدة لمنَّص القرآني تسيـ في تخفيؼ التَّوتر الحاصؿ بيف النَّص والواقع 

 الس اسي .
  إفَّ أغمب آيات القرآف الس ياسي التي ُبنيت عمييا األفكار واألفياـ الس ياسيَّة

ىي في الواقع تمثؿ اجتيادات وتأويالت أصحابيا ، إذ جرى التَّػنظير ليا في 
مـ يكف المسمموف األوائؿ صحابًة ومفسريف ومتكمميف مراحؿ متأخرة ، ف

يتعاطوف مع ىذه اآليات والنُّصوص بمنظور سياسي ، عمى الرُّغـ مف أنَّيـ 
مارسوا الس ياسة وعاشوىا ونظَّروا ليا لكف كؿَّ ذلؾ كاف بمعزؿ عف النَّص 

آني إالَّ في القرآني ، فمـ يطمبوا مشروعيَّة ممارساتيـ الس ياسيَّة مف النَّص القر 
 . مراحؿ متأخرة ، سوى ما وجدناه مف إشارات وتمميحات مبثوثة ىنا وىناؾ

  حاوؿ عدد مف الباحثيف المعاصريف استحداث مناىج جديدة قادرة عمى حؿ
أزمة الفيـ السياسي ، متجاوزيف في ذلؾ آليات التراث ومناىجو ، فكاف 

ناىج ، وقد نشط فيو عدد المنيج التأويمي اليورمنيوطيقي واحدًا مف ىذه الم
كبير مف الباحثيف المعاصريف ، عرضنا الثنيف منيـ ، ىما المفكر السُّوداني 

 أبو القاسـ حاج حمد ، والمفكر السُّوري الدكتور محمَّد شحرور . 
 

 اليوامش
                                                           

 ٕٛٗ/  ٔينظر , معجـ مقاييس المغة , مادة )حكـ( :  (ٔ)
 ٕٛٓٔينظر : الصحاح : مادة )حكـ( :  (ٕ)
 ينظر : لساف العرب : مادة : )حكـ( :  (ٖ)
 ٕٗٔ/ ٚينظر : الميزاف في تفسير القرآف :  (ٗ)
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 ٜٖٓ/ ٕالقرآف : التحقيؽ في كممات  (٘)
 ٔٗالرعد :  (ٙ)
 ٚٔٔالبقرة :  (ٚ)
 ٖٗالمائدة :  (ٛ)
 ٓ٘المائدة :  (ٜ)
 ٖٓٔ/ ٕينظر : التحقيؽ في كممات القرآف :  (ٓٔ)
 ٖٕٓ/ ٔينظر : مواىب الرحمف :  (ٔٔ)
 ٖٔٔ/ ٕينظر : التحقيؽ في كممات القرآف :  (ٕٔ)
 ٕٔلقماف :  (ٖٔ)
 ٘القمر :  (ٗٔ)
 ٖٕٓ/ ٔمواىب الرحمف :  (٘ٔ)
 ٛٗالمائدة :  (ٙٔ)
 ٜٛاالنعاـ :  (ٚٔ)
 ٖٛالشعراء :  (ٛٔ)
 ٚٗالمائدة :  (ٜٔ)
 ٛ٘النساء :  (ٕٓ)
 ٕٛٗمفردات الفاظ القرآف : مادة )حكـ( :  (ٕٔ)
 ٚآؿ عمراف :  (ٕٕ)
 ٕٔ٘مفردات الفاظ القرآف :  (ٖٕ)
 ٘ٙالنساء :  (ٕٗ)
 ٗٗالمائدة :  (ٕ٘)
 ٘ٗالمائدة :  (ٕٙ)
 ٚٙٗ/  ٛالقرآف :  جامع البياف عف تأويؿ آي (ٕٚ)
 ٕٚٔ/ ٕاحكاـ القرآف , ابف العربي :  (ٕٛ)
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 ٖٜٓٔابو عمي المودودي مؤسس الجماعة االسالمية في سبو القارة اليندية مواليد  (ٜٕ)

ـ ، بدا حياتو في الصحافة وكاف ألفكاره اثرا في المسمميف في  ٜٜٚٔ، توفي عاـ 
، الؼ العشرات مف الكتب  اليند وباكستاف ، واختير رئيسا لمجماعة االسالمية

والمقاالت ، اعتقؿ في باكستاف مرات عديدة وحكـ عميو باإلعداـ ، ثـ خفؼ الى 
السجف مدى الحياة ، ثـ اطمؽ سراحو ) ينظر : موسوعة ويكيبديا عمى صفحة االنترنت 

  ) 
 وما بعدىا  ٘ٗينظر : نظرية االسالـ الس ياسيَّة , ابو عمي المودودي :  (ٖٓ)
وينظر : الديف والسمطة  ٗٙينظر : الحكومة االسالمية , ابو عمي المودودي :  (ٖٔ)

  ٘ٗقراءة معاصرة لمحاكمية , محمَّد شحرور: 
 ٙٗوينظر : الديف والسمطة :  ٗٗينظر : منياج االنقالب االسالمي , المودودي :  ٗ
 ٖ٘٘ينظر : واقعنا المعاصر , محمَّد قطب :  (ٖٖ)
 ٗٙٔ معالـ في الطريؽ  : (ٖٗ)
 ٜٗالمائدة :  (ٖ٘)
 ٓ٘المائدة :  (ٖٙ)
 ٘ٙٔمعالـ في الطريؽ :  (ٖٚ)
 ٜٛمعالـ في الطريؽ :  (ٖٛ)
انظر تفصيؿ سيد قطب وحججو في إلحاؽ ىذه المجتمعات بالمجتمعات الجاىمية  (ٜٖ)

 وما بعدىا ٜٛ, معالـ في الطريؽ :
 ٖٓٔمعالـ في الطريؽ :  (ٓٗ)
 ٕٖٛينظر : أصوؿ التفسير وقواعده :  (ٔٗ)
 ينظر : اعراب القرآف وبيانو : (ٕٗ)
 ٕٔٔ/  ٙينظر : التحرير والتنوير :  (ٖٗ)
 ٕٚٔينظر : النص والسمطة , د. نصر حامد أبو زيد :  (ٗٗ)
 ٕٛٔ - ٕٚٔينظر : النص السمطة :  (٘ٗ)
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 ٖ٘ٔ/ ٜالتفسير الحديث , محمَّد عزة دروزة :  (ٙٗ)
  ٗٙ٘/  ٖالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ، وىبة مصطفى الزحيمي : ( ٚٗ)

 ٛٚينظر : الديف والسمطة ، محمَّد شحرور :  ٛٗ
 ٓٛينظر : المصدر نفسو :  ٜٗ
 ٘ٗينظر : الحاكمية ، ابو القاسـ حاج حمد :  ٓ٘
 ٓ٘البقرة :  ٔ٘
 ٓٙالبقرة :  ٕ٘
 ٚ٘البقرة :  ٖ٘
  ٖ٘- ٓ٘ينظر : الحاكمية ، ابو القاسـ حاج حمد :  ٗ٘
 ٕٙٗالبقرة :  ٘٘
 ٓٙ - ٖ٘ينظر : المصدر السابؽ :  ٙ٘
 ٜٔٔينظر : الحاكمية ، ابو القاسـ حاج حمد :  ٚ٘
 

 المصادر والمراجع

 القران الكريم 

 ىػ ( ،  ٖٗ٘حكاـ القرآف ، أبو بكر محمَّد بف عبداهلل بف العربي المالكي ) ت أ
 ـ  ٖٕٓٓ،  ٖمراجعة : محمَّد عبد القادر عطا ، دار الفكر ، بيروت ، ط 

  ٕإعراب القرآف وبيانو ، محيي الديف الدرويش ، منشورات ذوي القربى ، ط  ،
 ىػ  ٕٛٗٔ

 ٕالتفسير وقواعده ، الشيخ خالد عبد الرحمف العؾ ، دار النفائس ، ط  أصواؿ  ،
 ـ  ٜٙٛٔ -ىػ   ٙٓٗٔبيروت ، 

  ىػ ( الدار التونسية لمنشر ، ٕٜٖٔالتحرير والتنوير ، محمَّد طاىر بف عاشور ) ت
 ـ ٜٗٛٔتونس ، 
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  التحقيؽ في كممات القرآف ، حسف مصطفوي ، مركز نشر آثار العالمة المصطفوي
 ىػ  ٖ٘ٛٔ،  ٔطيراف ، ط  ،
  التفسير الحديث ، ترتيب السور حسب النزوؿ ، محمد عزة دروزة ، دار احياء

 ىػ  ٖٖٛٔالكتب العربية ، 
  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ، وىبة مصطفى الزحيمي ، دار الفكر

 ـ  ٜٕٓٓ، دمشؽ ، 
  َّٖٓٔد بف جرير الطبري ) ت جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف ، أبو جعفر محم 

ىػ ( ، تحقيؽ : د . عبداهلل بف عبد المحسف التركي ، دار ىجر لمطباعة والنشر ، 
 ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ،  ٔط
  ، ـ  ٕٓٔٓالحاكمية ، أبو القاسـ حاج حمد ، دار الساقي ، بيروت 
  لمنشر ـ ( الدار السعودية  ٜٜٚٔالحكومة اإلسالمية ، أبو األعمى المودودي ) ت

 ٜٗٛٔ، جدة ، 
  الد يف والسمطة قراءة معاصرة لمحاكمية ، محمَّد شحرور ، دار الساقي ، بيروت- 

 ـ ٕ٘ٔٓ،  ٕلبناف ، ط 
  حاح ، أسماعيؿ بف حمَّاد الجوىري ) ت ىػ ( ، دار إحياء التراث العربي  ٜٖٛالص 

 ـ  ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔ،  ٔلبناف ، ط  -، بيروت 
 ٖىػ ( دار صادر ، بيروت ، ط ٔٔٚاإلفريقي ) ت  لساف العرب ، إبف منظور  ،

 ىػ  ٗٔٗٔ
  ، ـ  ٜٓٛٔمعالـ في الطريؽ ، سيد قطب ، دار الشروؽ ، بيروت 
  ىػ ( ، تحقيؽ : عبد  ٜٖ٘معجـ مقاييس المغة ، أحمد بف فارس بف زكريا ) ت

 ـ  ٜٜٚٔالسالـ ىاروف ، دار الفكر  ، 
 ىػ ( ، تحقيؽ : صفواف  ٜ٘ٗ) ت  مفردات ألفاظ القرآف ، الراغب األصفياني

 ىػ  ٕ٘ٗٔ،  ٗعدناف داوودي ، إنتشارات ذوي القربى ، ط 
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  ( الدار السعودية  ٜٜٚٔمنياج اإلنقالب اإلسالمي ، أبو األعمى المودودي ) ـ
  ٜٛٛٔلمنشر والتوزيع ، جدة 

  مواىب الرحمف غي تفسير القرآف ، السيد عبد األعمى الموسوي السبزواري ) ت
 ـ  ٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔـ ( منشورات دار التفسير ، قـ ،  ٖٜٜٔ

  ىػ ( مؤسسة  ٕٓٗٔالميزاف في تفسير القرآف ، محمَّد حسيف الطباطبائي ) ت
 ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔلبناف ،  -األعممي ، بيروت 

  النص والسمطة ، نصر حامد ابو زيد 
  ر الفكر ، ـ ( دا ٜٜٚٔنظرية اإلسالـ الس ياسية ، أبو االعمى المودودي ) ت

 ـ   ٜٚٙٔدمشؽ ، 
  ، ٜٚٚٔواقعنا المعاصر ، محمَّد قطب ، دار الشروؽ ، مصر  

 


