
 
 

 ةة الديني  السيادة الشعبي  

 الشيخ شفيق جرادي

 التوحيد، اهلل، احلاكمّية، اإلمام علّي اخلامنئي.السيادة الشعبّية الدينّية، والية الفقيه، الدميقراطّية اإلسالمّية، الكلمات المفتاحي ة: 

 ةة اإلسالمي  والية الفقيه والديمقراطي  

، 3/2/2012يف  بطهران الذي ألقاه باللغة العربية أثناء خطبة اجلمعة ،يذهب اإلمام اخلامنئي يف خطابه األخري
، إمنا يقومون مبواجهة االستبداد، ألهنم ةإىل اعتبار شعوب العامل اإلسالمي الذين يتعايشون مع الصحوة اإلسالميّ 

رب( يريدون ضمن "يريدون أن يكونوا مسلمني معاصرين دومنا إفراط متعجرف، أو تفريط متغّرب، وبشعار )اهلل أك
روا من قرن أن يتحرّ  ة[ة الدينيّ مشروع إسالمي وبالتأليف بني املعنوية والعدالة والتعّقل، وبأسلوب ]السيادة الشعبيّ 

 .(1)"من التحقري واالستبداد والتخّلف واالستعمار والفساد والفقر والتمييز

للصحوة. معلًنا بذلك أن  الثقافية واألفق الديينة للخلفيّ  مبثل هذه القراءة يدّشن مساحة اإلمام اخلامنئي رؤيته
 :سممقّومات الرؤية اإلسالمية النهضوية تتّ 

فاملشكلة ال تكمن يف سطح فال هّم أن أمساها البعض دميقراطية أو سلفية؛  ،: باملعاصرة الواثقة واملستقّلةاًل أو  
واالنتخابات احلرّة يف إطار أصول الثورات، فلتكونوا ة يّ بعة مبعىن الشفإذا كانت الدميقراطيّ املفردة، بل مبضموهنا "

الدرجة الثانية، فال يكن ومن  ةة التقليديّ قراطيّ ة الدميمجيًعا دميقراطيني. وإذا كانت مبعىن السقوط يف شراك الليرباليّ 
 دميقراطيًّا. أحد

ومكافحة اخلرافات  ،صيلةوالتمّسك بالقيم األ ،ة، إذا كانت تعين العودة إىل أصول القرآن والسّنةيّ فلوالس
لتكونوا مجيًعا سلفيني، وإذا كان مبعىن التعّصب والتحّجر والعنف وإحياء الشريعة، ورفض التغّرب، فواالحنرافات، 

ة اليت هي من يف العالقة بني األديان واملذاهب اإلسالمية، فإهنا ال تنسجم مع روح التجديد والسماحة والعقالنيّ 
 .(2)ة والتخّلي عن الدين"ة، بل ستكون داعية لرواج العلمانيّ اإلسالميّ أركان الفكر واحلضارة 
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ة املعاصرة. ينبغي أن يكون: فاملعايري احلاكمة على؛ أي منحًى إسالمي يتالءم مع؛ هذه النهضة اإلسالميّ 
غة ة األصيلة، رفض االحنراف والتعّصب ة واالنتخابات احلرّة، العودة إىل روح القيم الدينيّ الشعبيّ  والتغّرب املسوِّ

ة، إمنا يقوم على: الرتاحم يف ة إسالميّ الجتياح دعوات العلمنة والتخّلي عن الدين.. وأساس أي معاصرة هنضويّ 
 ة يف الفهم واإلدارة، وقبل هذا وذاك، سيادة روح التجديد.عالقات االختالف، والعقالنيّ 

الذي يضفي  ملتمحورة على التوحيد، ذاك املبدإة املعنويّ ة، وهي اة السياديّ : االنطالق من القيم اإلسالميّ ثانًيا
ة. إذ التوحيد الرمحاين هو خبالف ة الضامنة للكرامة اإلنسانيّ ة اإلهليّ ة وغريها روح الرمحانيّ على كّل القيم املعنويّ 

اليت قد تؤّسس ة، ة املستبدّ ة اإلهليّ اإلله أو احلاكميّ  وخالف مبدإ احلديث عن إله ال عالقة له باإلنسان، بل
وقاهر. وهنا، يقع الربط مع  استبداديّ  بوجهيها الواقع خارج دائرة االهتمام باإلنسان أو املستبّد به إىل حكم ديينّ 

د "بالعدل قامت السموات واألرض". واملعتَ َقد العدالة كقيمة حتمل طابع التمّدد واالنتشار إىل جوانب الوجو 
العام. لتكون العدالة  واحلياتّ  وإىل التشريع الفقهيّ  ء اهلل احلسىن وأصاًل اعتقاديًّا،باعتباره، أي العدل، امسًا من أمسا

ة والعدالة مع التعّقل احلكيم الشجاع وتتشاكل املعنويّ  ،ة الرمحة، وليست جمّرد سيف مسّلط. هذاتعبريًا عن معنويّ 
إىل  ل العدالةيف الزهد بعيًدا، كما قد تتحوّ يذهب  د حال فرديّ املدبِّر الذي بدونه قد تتحّول املعنوية إىل جمرّ 

ْرِفّية مقيتة تنظر للعالقة بني اإلنسان والقانون، وكأمنا اإلنسان ُخلق من أجل القانون والدين، وليس العكس. حَ 
 مام اخلامنئي اسم "أسلوب السيادة الشعبية الدينية".ة هي اليت أطلق عليها اإلة التأسيسيّ وهذه التوليفة النظريّ 

، واليت استقاها من التجربة ، احلراك اإلسالميّ ة اليت دعا إليها اإلمام اخلامنئي: أسلوب اإلدارة الشرعيّ ثالثًا
، واليت حسم مساحته، وألّول مرة، اختالف ة، وهي اليت اصطلح عليها اسم "مردم ساالري ديين"ة اإليرانيّ اإلسالميّ 

ة، واحلكم، ليطلق عليها، وباللغة العربية، اسم "السيادة والدميقراطيّ  ة،الرتمجة هلا، واليت كانت ترتاوح بني احلاكميّ 
 الشعبية الدينية".

وليس هذا وحده هو األمر اجلديد يف هذا اجلانب، بل اجلديد أيًضا أنه دّشن اقرتاح السري على هذا النهج 
ة هذه األطروحة لُتمارس حول أهليّ . ليفرض ذلك نقاًشا جّديًّا اإلسالميّ  – احلراك العربّ  اإلداري الشرعي لكلّ 

 خارج إيران، وحول شروط اعتمادها خارج إيران.



 
 

مل يفته إرجاع السبب املباشر حلراك الصحوة للعمل على حتصيل الكرامة، ورفض االستبداد والتخّلف : رابًعا
ة القائمة على أطروحة الثوريّ ة املقرتح هو اتباع هنج اإلدارة السياسيّ  واالستعمار والفساد، ليقول بالتايل: إن احللّ 

 ة.ة الدينيّ السيادة الشعبيّ 

ة، بل هو ينطلق ة والسياسيّ ة اإليرانية الفكريّ من هنا، فإن مناقشتنا هلذه األطروحة ليس نقاًشا يف اخلصوصيّ 
 ة.ة اإليرانيّ اإلسالميّ ة اليت تتقاطع مع هذه التجربة ة والفكريّ ة والسياسيّ يات اجلغرافيّ ليتحّرك باملدِّ  ،من إيران اإلسالم

ة هي ة فقهيّ يّ بعة ش، فنحن نتحّدث عن خاّصيّ يراينّ اإل أننا حينما نتحّدث عن الفكر السياسيّ  ،ومن املعلوم
ة اليت حينما نتحّدث حول الشيعة والتشّيع، فال ينبغي أن نبقى حمكومني للصورة النمطيّ  ،والية الفقيه. لكن

إن للتشّيع عند املنتمني أو الغربية.  ،ة منهاة الشرقيّ والعلمانيّ  ،ةة املذهبيّ فيّ ة والثقافرضتها اإلرادات اإلعالميّ 
 سم بأفق حضاريّ ، ويتّ ة يف السلوك اإلسالميّ املعاصرين له مضمونًا إسالميًّا يقوم على جتاوز احلدود املذهبيّ 

 يعرتف بفاعلية التجربة يف تقرير مسار ومصري األفكار ووجهتها.  إنساينّ 

ما يشّكل روح األطروحة القائمة على نظرية والية الفقيه، واليت صارت مع اإلمام اخلميين واخلامنئي وهذا 
والعقل والفقه والواقع  املفتوح على النصّ  نبضات االجتهاد اإلسالميّ  مبدًءا سياسيًّا فكريًّا وحياتيًّا ختتلج فيه كلّ 

 الزمكاين، أو املفرتض واملأمول.

ة ة بعد األطروحة القابلة لتكيُّف ثوابتها مع خصوصيات األزمنة واألمكنة الُعرفيّ وهذا ما أكسب النظريّ 
ة لتجربة احلكم عند اإلمام اخلامنئي، الذي يقول: "إن سابقة الفقه ة. ومنها مّت استنبات اخلالصة النظريّ والثقافيّ 

ه، وهو ما ى أساس هذا الفقالشيعة سابقة عريقة؛ ولكن هناك شيء جديد وهو بناء النظام عل دعن السياسيّ 
، ل من أوجد نظاًما يف مقام النظر، ويف مقام العمل بشكل متوائم، هو إمامنا اجلليلحّققه إمامنا اجلليل... فإن أوّ 

 .(3)وعلى أساس هذا املبىن قام النظام اإلسالمي" ،ة، وقضية والية الفقيهة الدينيّ حيث اقرتح الشعبيّ 

ة ة اإلسالميّ ة والية الفقيه، ودستور اجلمهوريّ الفكرة أن نتحّرك من ثالثي: نظريّ ولعّله من املناسب هلذه 
 الفقهيّ  ذ هلذا الثالثي خاّصيات متكاملة تنطلق من البعد النظريّ ة. إة الدينيّ ة، وأطروحة السيادة الشعبيّ اإليرانيّ 

                                                           
 .9/8/2011، بتاريخ خطبة لإلمام الخامنئي (3)

 



 
 

يين ضرورة والية الفقيه، ولنرى ثانًيا ة ومالكاهتا اليت استفاد منها اإلمام اخلمالذي تعامل مع األحكام الفقهيّ 
مبين  إسالميّ  ة يف مناقشة األصول البانية لواقعل مرّ ، الذي تشارك وألوّ ، اجلمعيّ والفكريّ  خاّصية العقل الفقهيّ 

للمسلمني  ة هلل، ناظرة يف الوقت عينه إىل الواقع احلياتّ ة اليت تعتربان مطلق احلاكميّ ة اإلسالميّ ة النظريّ على اخللفيّ 
ة مع املعاصرة وأكثر أشكال صيغ يف إيران، ساعية لتوحيد املباين االعتقاديّ  ةة، خاصّ ة وثقافيّ ضمن حدود جغرافيّ 

يف احلكم، والذي فتح الباب واسًعا أمام  الشعبّ  على الشكل اجلمهوريّ  باىناحلداثة توترًا أال وهو الدستور الذي ت
من اإلمام  لنحلظ ثالثًا كيف أن التجربة حترّكت بقيادة كلّ  ة. ثّ لدميقراطيّ حول العالقة بني اإلسالم وا النقاش

لتكوين خالصة جامعة إلطاري  ة والشعب يف إيران،ة واإلداريّ سات احلكوميّ اخلميين واإلمام اخلامنئي وجمموع املؤسّ 
الشعبية الدينية"، واليت اشتغلت ة أو أطروحة "السيادة ست لنظريّ ات رؤية أسّ يدة عرب تقعالنظر والتجربة العمالنيّ 

 يف الوسط اإليراين من خالل مجلة أصول منها:

َأاَل تَ ْعُبُدوا ِإاَل ﴿ .(4)﴾ِإِن احلُْْكُم ِإاَل هللِ ﴿ ة اهلل املطلقة على الوجود واحلياة: حاكميّ لاألصل األو  
( من 56الناس، وهنا تقول املادة ) . وذلك ال ينفي حضور سلطة اجلماعة من(6)﴾األْمَر ُكلَُّه هللِ ﴿.(5)﴾ِإيَّاهُ 

قانون اجلمهورية اإلسالمية: "اهلل سبحانه هو احلاكم املطلق على العامل واإلنسان، وهو الذي فّوض إىل اإلنسان 
أو إجباره خلدمة فرد أو مجاعة  اإلهليّ  تقرير مصريه االجتماعي، وال جيوز ألحد سلب اإلنسان هذا احلقّ  حقّ 

 .(7)املمنوح له من اهلل سبحانه" هذا احلقّ  معينة، وميارس الشعب

وهذا املبدأ أو األصل، فضاًل عن كونه ال ينفي دور وموقع اإلنسان الفرد واجلماعة، بل إنه يعطيهما تفويًضا 
من اإلمرة على أساس املساحة املقّدسة اليت أعطاها اهلل للناس ومبا كّرمهم، وال خيفى أن أهم ضامن للسيادة 

ه املقّدس الذي ال ميكن ألحد أن حيرمه إياه، وهذا ما أن يستشعر املرء يف قرارة نفسه بكرامته وحقّ  ة، هوالشعبيّ 
 آنف الذكر، والذي نفى بذلك ثيوقراطية احلكم، أو السماح بوجود نظام ديكتاتوري. يوّفره النصّ 
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ضح مراد اهلل الذي مبوجبها يتّ ة يف بناء مؤّسسة اإلدارة واحلكم، إذ : أصالة الشريعة اإلسالميّ األصل الثاني
يًة جاء به الوحي وأوصله املعصوم. وملثل هذه األصالة يف الشريعة يعود الفضل يف إيالء االجتهاد دورًا وأهّ 

من أمور احلياة ومستجدات األوضاع والظروف. وكما أن  حادث استثنائية يف تثبيت موقع الشريعة عند كلّ 
خص املعصوم وحركته، فإن االجتهاد الشرعي مل ينفصل كذلك عن شخص الشريعة مل تنفصل يف بياهنا عن ش

اجملتهد العامِل العادل العارف بأمور زمانه، صاحب التدبري فيها.. وهذا ما دعا وضع املادة اخلامسة من الدستور 
)ع( تقع على عاتق  يف إيران زمن غيبة اإلمام املهدي ةة اإلسالميّ ة يف اجلمهوريّ "مسؤولية والية األمر وإمامة األمّ 

 .(8)ء، حصيف"فقيه عادل ورع، بصري بقضايا عصره، شجاع، كف

ة الثانية من الدستور هنا، أن املادّ  تة اليت أوالها اهلل للناس. وامللف: أصالة احلقوق الشعبيّ األصل الثالث
 أنه يرتكز على اإلميان ب : ة فإهنا تنصّ ة اإلسالميّ مرتكزات نظام اجلمهوريّ  حينما تورد

 ة والتشريع به، وضرورة التسليم ألمره.اهلل الواحد األحد )ال إله إال اهلل( واختصاص احلاكميّ  .1

 ها.، ودوره األساس يف تشريع القوانني وسنّ الوحي اإلهليّ  .2

 املعاد ودوره البّناء يف مسرية كمال اإلنسان إىل اهلل سبحانه. .3

 يف اخللق والتشريع. العدل اإلهليّ  .4

 ة هنضة اإلسالم.يف استمراريّ  اإلمامة والقيادة املتواصلة ودورها األساسيّ  .5

يته ومسؤوليته أمام اهلل، واليت تضمن إرساء دعائم القسط كرامة اإلنسان ومكانته السامية، وحرّ  .6
 .(9)"ةوالوحدة الوطنيّ  والثقايفّ  واالجتماعيّ  واالقتصاديّ  والعدل واالستقالل السياسيّ 

ة توسم إن وضع هذه النقطة األخرية )كرامة اإلنسان ومكانته السامية( يف عرض وسياق الضرورات العقائديّ 
ة ة البانية للرؤية الشرعيّ بل هي اخللفيّ ة اليت تتأّتى من فتوًى أو حكم، ة بُعد الضرورة الدينيّ حقوق اإلنسان اإلهليّ 

إىل موقع األصل  من موقع اهلامشيّ  اإلسالميّ  اإلنسان يف نظامه احلقوقيّ املفرِّعة لألحكام. وهو ما ينقل موضوع 
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س، مما جيعل احلديث عن الشعب والسيادة الشعبيّ   ة أساًسا دينيًّا ال ميكن لنا أن نفهم االنتظام اإلسالميّ املؤسِّ
 ن هذه القاعدة واألصل الديينّ ، إذ إهنا ةاملادّ  وال ينقضي نصّ  .من دونه املعيوش والعمالينّ  املعريفّ  ه النظريّ يْ دَ عْ بب ُ 

 )كرامة اإلنسان( إمنا تتّم من خالل:

عليهم للفقهاء اجلامعني للشرائط طبًقا لكتاب اهلل وسرية املعصومني  استمرار االجتهاد الفقهيّ " .أ
 .السالم

 االستعانة بالعلوم والفنون والتجارب اإلنسانية املتقّدمة، والسعي إىل االرتقاء هبا. .ب

 .(10)أنواع الظلم والتسّلط واخلضوع واخلنوع" رفض كلّ  .ت

)االجتهاد، العلم، اإلباء( ميّثل منافذ النور خللق جمتمع يستحق احلرية ويفهم معناها. جمتمع  إن هذا الثالثيّ 
وأعتقد هنا، أن مالك بن نب قد أصاب القول حينما اعترب يف معرض  ة...ة اإلنسانيّ قائم على أصالة القيم اإلهليّ 

أو )سلطة اإلنسان( ميكن لنا قراءهتا   ة مبا هي )سلطة الشعب(ة واإلسالم، أن الدميقراطيّ ثه حول الدميقراطيّ حدي
ة  أنه اقرتح قراءة الدميقراطيّ ة. إاّل ة ثريّ حال حتمل دالالت تارخييّ  ة، وميكن قراءهتا كتجربة حكم، وهي بكلّ كنظريّ 

 ة من ثالث وجوه:نعترب الدميقراطيّ ة فقال: "جيب أن من موقع االستعدادات النفسيّ 

 )أنا(.ة كشعور حنو ال الدميقراطيّ  .1

 ة كشعور حنو اآلخرين.الدميقراطيّ  .2

ة الالزمة لتكوين وتنمية هذا الشعور يف ة السياسيّ ة كمجموعة الشروط االجتماعيّ الدميقراطيّ  .3
 الفرد.

ة االستعدادات النفسيّ  ة، أي كلّ واملوضوعيّ ة ة الذاتيّ ن بالفعل مقتضيات الدميقراطيّ فهذه الوجوه الثالثة تتضمّ 
ق يف اجملتمع، فال ميكن أن تتحقّ  ، والعّدة اليت يستند عليها النظام الدميقراطيّ اليت يقوم عليها الشعور الدميقراطيّ 

                                                           
 .16املصدر نفسه، الصفحة  (10)



 
 

ة ويف العادات والتقاليد القائمة يف رة يف بناء الشخصيّ إن مل تكن شروطها متوفّ  كواقع سياسيّ   ةالدميقراطيّ 
 .(11)لد..."الب

ة فهي استعادة اإلنسان لشعوره بقيمة نفسه وقيمة اآلخرين، وهو ما نقل الناس يف أما شروط هذه الدميقراطيّ 
ق ة، كما الرفيق يف املعسكر الشرقي. وهذا ما حيقّ من التابعني إىل املواطنيّ  –بن نب ا حسب –احلراك األوروب 

ة "فاإلنسان احلر؛ أي اإلنسان اجلديد ة للدميقراطيّ واملكان، يف املقّومات النظريّ ة، خارج إطاري الزمان القيمة الذاتيّ 
واحدة منهما هذه القيم، وتلك  بني نافيتني تنفي كلّ  اإلجيابّ  ة والتزاماهتا، هو احلدّ ل فيه قيم الدميقراطيّ الذي تتمثّ 

 .(12)ة، ونافية االستعباد"االلتزامات: نافية العبوديّ 

ة يف اإلسالم؟ ال نب إىل أن "اجلواب على السؤال املعروض يف هذا البحث، هل توجد دميقراطيّ بن اوخيلص 
ة وعلى وجه ق جبوهر اإلسالم بصفة عامّ مستنبط من السّنة والقرآن، بل يتعلّ  فقهيّ  ق ضرورة بنصّ يتعلّ 

من اجملتمع الذي يكون  تفرزه املمارسة، ونرى من خالله موقع اإلنسان املسلم اخلصوص... كمشروع دميقراطيّ 
ة باملبادئ العاّمة اليت أقّرها اإلسالم يف صورة ته التارخييّ كر و حتقيق القيم... يحيث ترتبط ححميطه، وهو يف الطريق حن

فرد من  ة يف كلّ عام ودوافع تكون املعادلة اإلسالميّ ، ويف صورة شعور بذور غرست يف الوعي اإلسالميّ 
 –ل باملواطن والرفيق، فإن اإلسالم يف الغرب قد متثّ  الرتميز للوعي واإلحساس الدميقراطيّ فإذا كان . (13)اجملتمع"

ة. ألهنا القيمة اليت منحها له اهلل يف القرآن بقوله: ة أو اجتماعيّ قيمة سياسيّ  مينح قيمة تفوق كلّ  –بن نب احسب 
فسد واالستضعاف. واضًعا إياه أمام (15)"(14)﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدمَ ﴿

ُ
ل ﴿ حاجزين رفض العلو امل اُر املغفَّ تِْلَك الدَّ

ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَمالَِئَكُة ﴿ .(16)﴾َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ  ايف األْرِض َوالَ َفَسادً  ااآَلِخرَُة ََنَْعُلَها لِلَِّذيَن الَ يُرِيُدوَن ُعُلوًّ 
                                                           

م، وقد نشرت مع جمموعة 1960، حماضرة ألقيت بنادي الطلبة املغاربة سنة ة في اإلسالمالديمقراطي  مالك بن نب،  (11)
 .137، الصفحة التتأم  مقاالت كتاب 

 .139نفسه، الصفحة املصدر  (12)

 .145و 144املصدر نفسه، الصفحتان  (13)

 .70، اآلية سورة اإلسراء (14)

 .146املصدر نفسه، الصفحة  (15)

 .83، اآلية سورة القصص (16)



 
 

 ا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف األْرِض قَاُلوا َأمَلْ َتُكْن أَْرُض اهلِل َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَهاظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قَاُلو 
 .(17)﴾افَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصريً 

 –بعد أن استعرض جانبها الذات  – ة جبانبها املوضوعيّ وأختم الفكرة هنا، مع ابن نب، بإيراده أن الدميقراطيّ 
واقع املسلمني اليوم، ال من  ة حتّققها يف عامل الواقع بنطاق األفراد واحلكومات "جيب أن تكون مستقاة منوكيفيّ 

 .(18)نصوص دينهم"

ة أن احلضارة تنتهي عندما تفقد يف وهكذا يقول ابن نب: "وليس من التطّرف يف شيء القول بصفة عامّ 
 .(19)معىن اإلنسان"شعورها 

 أن أمرين فاتا مالك بن نب: ،وأعتقد هنا

ات النهضة ، وهو األمر الذي تكّفلت ببيانه أدبيّ الشعوريّ  – بالبعد الذاتّ  ة ربط البعد املوضوعيّ : كيفيّ لاألو  
نفحات القيم يف الطرح، ويف أصول البناء، والذي  كلّ   املعاصرة اليت قامت على إيالء الواقع املوضوعيّ  ةاإلسالميّ 

ة الثالثة والرابعة )قده( والنصوص الواردة يف الدستور سواًء املقّدمة أو املادّ  نلمحه بتوجيهات اإلمام اخلميينّ 
ة الوطنيّ ة واالستقالل والسيادة احلريّ  إن"( اليت تقول: 4ة )والسادسة والثامنة والتاسعة وغريهم، وسنأخذ منوذج املادّ 

فرد  ة مشرتكة تقع على عاتق احلكومة، وكلّ واحملافظة عليها مسؤوليّ أ، ة يف إيران كلٌّ ال يتجزّ سالميّ ة اإليف اجلمهوريّ 
ظ ذلك يف أي استفتاء أو انتخاب كما نلح ى الناسة اليت ال تتخطّ . واالعتبارات املوضوعيّ (20)من أفراد الشعب"

ة هو ة أو الرفيق يف النظم الشرقيّ اإلمام اخلامنئي الثاين: إن ما يضاهي مفهوم املواطن يف النظم الغربيّ  يف مواقف
ة باعتبارها مركز ة تتصل باألمة العقائديّ تنطوي على سيادة شعبيّ  رغم ما ةة؛ واألخوّ مفهوم أو نظام األخوّ 

لذا، فإن الدستور  ة،ة أو الوطنيّ ة يف الدائرة األسريّ خلاصّ ، إال أهنا ال تأىب األخّوة االديينّ  – االستقطاب السياسيّ 
ة ومسؤولياهتا جتاه املسلمني وحركات االستضعاف التحّررية يف العامل، تناول يف الوقت الذي مل ينس دور اجلمهوريّ 

                                                           
 .97، اآلية سورة النساء (17)

 .149، مصدر سابق، الصفحة ة في اإلسالمالديمقراطي   (18)

 .164املصدر نفسه، الصفحة  (19)

 .20، الصفحة ة في إيرانة اإلسالمي  دستور الجمهوري   (20)



 
 

العام مع  اينّ واإلنس أحكاًما تتوافق ببعدها الديينّ  ةة، وبىن مبوجب هذه اخلصوصيّ ية يف األمة هي املواطنيّ خصوصّ 
ة أخرى تتالقى مع مناسبة فرصة التواصل مع خصوصيات مناطقيّ  ة، تارًكا عند كلّ مسات البلد واحلدود اجلغرافيّ 

؛ أقصد العام الذي يتحّرك يف إطار . وخري جامع هلاتني النقطتنيواألخالقيّ  نظام احلقوق اإلنساينّ البناء القيمي ل
 اإلسالميّ  امنئي ملا أمساه النموذجنراه يف قراءة اإلمام اخل ة،اجلغرافيا الوطنيّ  األّمة، واخلاص الذي يتحّرك يف إطار

م"، والذي حتّدث فيه حول 1/12/2010ة بتاريخ . والذي طرحه يف "امللتقى األول لألفكار االسرتاتيجيّ اإليراينّ 
 هلذا املوضوع يف اإلسالم معىًن  ة اإلنسان،رؤيته لإلنسان، وأن "مسألة اإلنسان، ونظرة اإلسالم لإلنسان، وحموريّ 

ة يف القرن التاسع عشر، ة والوضعيّ ة الغربيّ واضح أن اإلنسان يف اإلسالم واإلنسان يف الفلسفات املاّديّ  واسع جًدا.
وما بعد ذلك خمتلفان أشّد االختالف. فهذا إنسان، وذاك إنسان آخر، بل إن تعريف هذين اإلنسانني ليس 

ة. يّ ة اإلنسان يف تلك املدارس املادّ سالم ختتلف متاًما عن حموريّ ة اإلنسان يف اإلوريّ من هنا، فإن حمواحًدا. و 
وقضية الرفاه، وقضية العبادة  ،وقضية األمن ،هذه القضايا اليت نبحثها من قبيل قضية العدالة اإلنسان حمور، وكلّ 

أن يغفل الفرد عن حال  بالفرد، ال مبعىنق هنا مسألة العقىب تتعلّ و ، اإلنسان. مسألة السعادةهي من أجل سعادة 
يعً  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ أهنم سألوا اإلمام عن  ،. جاء يف الرواية(21)﴾ااآلخرين وال يعمل هلم، ال، ﴿َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

ميع، لكن من واجب اجل واضح أن اهلدايةاألعظم هو أن هتدي أحد الناس، و  إن تأويلها :معىن هذه العبارة فقال
نسان نفسه. علينا إنقاذ أنفسنا اإل الذي يعّد األمر األهم هو َناةملطروح من قبل اإلسالم لإلنسان و األمر ا

ة وتكريس العدالة ون العمل بالواجبات االجتماعيّ عندئذ سيكعمل بواجباتنا، و َناتنا هي يف أن نوختليصها. و 
 شيء وكلّ  ،، فهذا هو األصلاإذً مات تلك النجاة. و قدّ مكافحة الظلم والفساد من مو  وتأسيس حكومة احلقّ 

﴿لِيَ ُقوَم النَّاُس  :القرآن الكريم مة. حني يقولمة والعدالة أيًضا مقدّ مقدّ  واجملتمع اإلسالمي أيًضا ،مةمقدّ 
اهلدف أن العدل هدف، لكنه هدف وسيط و  كّ ال شو  -ر ذلك باعتباره هدف األنبياء يذك، و (22)بِاْلِقْسِط﴾

موضوع للهداية و  ،ف وخمتاره له، فاإلنسان خملوق مكلّ عن فالح اإلنسان.. هذا ما ينبغي التنبّ  النهائي عبارة
نَ نْيِ * َوِلَسانً ﴿ -اإلهلية   وسع اإلنسان أن خيتار اهلداية. ب(23)﴾َوَشَفتَ نْيِ * َوَهَديْ َناُه النَّْجَدْينِ  اَأملَْ ََنَْعْل َلُه َعي ْ

حسب هذه النظرة ستكون اإلنسان خملوق ملتزم أمام نفسه وأمام جمتمعه وأهله. و الضاللة، فمبقدوره أن خيتار و 

                                                           
 .32، االية سورة المائدة (21)

 .25، اآلية سورة الحديد (22)

 .10-8، اآليات سورة البلد (23)



 
 

من واجباهتم، مبعىن أن مجيع الناس مسؤولون  من حقوق اجلماهري، واجًبا وهنا حقّ على ك ة عالوةالدميقراطيّ 
ال، صالح البالد وفسادها ال تتعلق ب،  إن هذه املسألة :ال ميكن القولخبصوص مسألة احلكم يف اجملتمع، و 

 ة اليت ينبغيمن العناصر األصليّ  اإلنسان ملتزم حياهلا. هذا أيًضا نظام احلكم أمور ترتبط بكل األفراد. أي إنو 
 مراعاهتا يف هذا النموذج.ة و مالحظتها يف الرؤية اإلسالميّ 

ة. آراؤه اخلاصّ أيًضا نظرياته و كم، فلإلسالم يف هذا الباب نظام احل، هي مسألة الدولة و املسألة األخرى
 جزء من من يريد تويّل  على جانب كبري من األهية. كلّ ة و الدولة يف اإلسالم قضية أساسيّ ة يف أمر الفرديّ  ةاألهليّ 

ة يف نفسه، ومن دون ذلك يكون قد ارتكب عماًل غري نفسه أو جيد األهليّ  ة يفر لذلك األهليّ اإلدارة جيب أن يوفّ 
ة يف أمر احلكم. يقول اهلل تعاىل حول فرعون: عدم االستئثار قضايا مهمّ لو وعدم اإلسراف و شرعي. عدم الع

عالء بالنسبة االست، فالعلو و هبذاإن خطيئة فرعون هي أنه كان عالًيا. و . أي (24)ِمَن اْلُمْسرِِفنَي﴾ ا﴿َكاَن َعالِيً 
ال من ل السلطة، و من أهل العلو أن يتقبّ ه إذا كان ال من حقّ ة وليس من حقه أن يستعلي، و للحاكم صفة سلبيّ 

هو شيء لنفسه، و  أن يريد اإلنسان كلّ االستئثار معناه إماًما للمجتمع. و و  لونه باعتباره حاكًمالناس أن يتقبّ ا حقّ 
 من اآلخرينشيء  االستئثار معناه أخذ كلّ ، و شيء لصاحل اآلخرين كلّ   يف مقابل اإليثار. اإليثار معناه تقدمي

ة للحاكم. يقول اإلمام أمري املؤمنني يف هنج االستئثار من الصفات السلبيّ لصاحل الذات. العلو واالستعالء و 
. فالسبب يف عدم "بينهم يأخذون مال اهلل دواًل وعباد اهلل خواًل ودين اهلل دخاًل "بين أمية: البالغة حول 

فيما  ةاألموال العامّ  ، أي إهنم يتداولون"اًل يأخذون مال اهلل دو "فات فيهم، صالحيتهم للحكم هو هذه الص
عبون يتالو   بينهم"ودين اهلل دخاًل العبيد هلم ويستخدموهنم كاخلدم. "، ويعتربون الناس ك"وعباد اهلل خواًل بينهم. "

هذا ما جيب أخذه بنظر االعتبار يف منوذج فلإلسالم رأيه يف نظام احلكم، و  على ذلكبدين اهلل كيفما حال هلم. و 
ة بإطارها العام القائم على األخّوة وهكذا فإن اإلنسان هو األصل سواًء يف األمّ  .(25)"حياتنا على املدى البعيد

ة هو مفتاح أي سيادة حال، فإن تقدير الذات اإلنسانيّ  احلكومة. وبكلّ  ة يف ظلّ العقيدية، أو األخّوة الوطنيّ 
 ة. ة أو دميقراطيّ شعبيّ 

                                                           
 .31، اآلية سورة الدخان (24)

 م.1/12/2010ة، بتاريخ امللتقى األول لألفكار االسرتاتيجيّ كلمة لإلمام اخلامنئي ألقاها يف   (25)



 
 

ة حلركة ق منها لتوسيع الدائرة اإلمكانيّ ت والتحقّ خنلص جلملة مسائل جيب التثبّ فإننا  ،ومبوجب هذه األمور
 ة يف أقطار وبلدان خارج إيران.. من هذه املسائل:ة الدينيّ أطروحة السيادة الشعبيّ 

ع يلحظ كلّ  ا ضيّ ًقا إىل اجتهاد فقهيّ من جمّرد كونه أمرًا فقهيًّ  : انتقال االجتهاد اإلسالميّ اًل أو   ات حيثيّ  موسَّ
أن االنطالق وال خيفى  .من مالكات، وما بعد اجلعل التشريعيّ  الديين مبا فيه مرحلة ما قبل اجلعل التشريعيّ  النصّ 

ة إضافة لألحكام من مرحلة اجلعل الشرعي لفهم ووعي منطلقات املالكات فيه، تفتح لنا منافذ الرؤية الشرعيّ 
 التكليفّية.

وإن  ،هذا األمرة احلقوق، فضاًل عن منطق التكليف. بفلسف االهتمام االجتهاديّ ة والبحث عن مدى إمكانيّ 
، فاإلنسان سعى البعض لتقدميه بطريقة مثرية للزيغ عندما اعترب أن "لغة الدين والفقه هي لغة التكليف ال لغة احلقّ 

إىل ضرورة أن تعمل "احلكومات  وهو قد ذهب ، إال أنه مهم.(26)املتديّن يفّكر بتكاليفه أكثر مما يفّكر يحقوقه"
يف أجواء هذا اجملتمع، فينبغي أن  يّ طة عندما تريد أن حتّقل النظام الدميقراة املنبثقة من اجملتمعات الدينيّ الدينيّ 

تعيش هاجس طلب رضا اهلل ورضا الناس، وتعمل على إجياد التوافق والتناسب بني املقوالت من داخل الدين 
ة اليت ة اليت تقع يف مرتبة ما قبل الدين مبقدار ما حترتم العقل والقيم األخالقيّ قيم األخالقيّ الو وخارجه، وحترتم العقل 

عن الدين، ومن خالل حفظ هذا التعادل والتوازن بني هاتني املقولتني يتم حتّقق ما يصبو  رةتقع يف مرتبة متأخّ 
 .(27)صرة"إليه البشر يف هذا العصر وجتسيد طموحاته يف واقع احلياة املعا

ة ليصح منا احلديث حول ة الدين يف اجملتمعات الدينيّ يحسب هذا الطرح، فإننا أمام خيار يقضي بدميقراطيّ 
أو إن شئت  ،ةة.. لكن ملاذا ال نقلب الصورة لنعترب أن اجملتمعات غري الدينيّ يف روح املسألة الدينيّ  البعد اإلنساين

ة املنبثقة من روح الدين، ومنطقه فهي قادرة على واملشاعر اإلنسانيّ ة إذا احتضنت القيم غري اإلسالميّ  ،فقل
ة سيفقد الكثري من من دون القيم اإلسالميّ  ف مع اجتاهه، يحيث نصل مع هذا اخليار أن اخليار الشعبّ التكيّ 

مثل هذه  إىل لو اس، لكن واحلق يقال: إن الوصة اليت أودعها املوىل يف أصل فطرة الندالالت معانيه اإلنسانيّ 
ة خترج به من ثنائي احلرام / الواجب إىل أفق احلقوق ة اجتهاديّ النتيجة حيتاج إىل إعادة لقراءة اإلسالم قراءة معرفيّ 

                                                           
 .108، الصفحة ةالتراث والعلماني  سروش،  (26)

 .109، مصدر سابق، الصفحة ةالتراث والعلماني   (27)



 
 

 اتهات اليت قّدمة ال بّد أن نسائل األطروحة اليت يقّدمها اإلمام اخلامنئي عن مدى اإلَناز ة، وهي عمليّ اإلنسانيّ 
 هبذا الصدد.

 أن ما ة العالقة بني حكم اهلل وحكم اإلنسان، إاّل ته األطروحة يتجاوز إشكاليّ أن ما قّدم : لو سّلمناثانًيا
ال يوجد أي ابتالء عملي يعيق..  ،وهنا ة يقتصر على مقام الثبوت،هذه اإلشكاليّ  ينبغي االلتفات إليه، أن حلّ 

يف فاعلية السلطة؟ فبحسب أصول هذه والشعب  ة هي يف العالقة بني موقع احلاكم )الويل(ة الفعليّ لكن اإلشكاليّ 
األطروحة املستندة إىل والية الفقيه، صحيح، أن اقرتاح املشكلة قد حّل بطرح مجلة خصائص ومميزات ينبغي أن 

 أن هذه اخلصائص واملميزات تعا ج األمر على ة املطلقة، إاّل باك السلطويّ يتحّلى هبا الفقيه حىت ال يقع يف شِ 
ة اليت ميكن هلا . من هنا، كانت احلاجة إىل التدقيق يف اإلجراءات والقيود العمالنيّ ملوضوعيّ ال ا املستوى الذاتّ 

مه األطروحة يف الذي تقدّ  العمالينّ  طته، وهو أمٌر يعود إىل الدورلالويل من ممارسة سطوة يف س –منع احلاكم 
ة الفقاهة العادلة الورعة ات والقيود خصوصيّ وجتربتها احلّية. إذ مبقدار ما حتفظ هذه اإلجراء ةبناءاهتا العمالنيّ 

الويل  –احلكيمة، مبقدار ما ينبغي أن تربز فّعاليتها يف رسم حدود حلظة أخذ القرار املناسب والصارم من احلاكم 
 إذا أخطأ أو شّط يف املوقف.

احلاكم سيساعد كثريًا يف نشر  –يف رسم احلدود الضابطة ملسار حركة الويل   أن النجاج ،وأعتقد جازًما
لألطروحة، وأن هذه احلدود ال تأثري هلا على والية الفقيه املطلقة، ألن اإلطالق  والعمالينّ  واتساع املدى اجلغرايفّ 

 و يكون فيه.حال كان أ ال يتصل بقبولنا الفقيه أو احلاكم على أية الدين، وهذا هنا، يعين جماالت حاكميّ 

ة ة لألطروحة، ال بّد من إجراء مراجعة حامسة جتاه ما ساد الثقافة اإلسالميّ : انسجاًما مع الِسمة الشعبيّ ثالثًا
 ات املسلمني اآلراءة من الناس، واليت حشدت هلا أدبيال يتناسب مع األكثريّ  يف العصور األخرية من أن احلقّ 

ة من أهل مع اخلاصّ  ة من الناس، وأن احلقّ ة العامّ من اعتبار أن اجلهل مِس  ابدءً  ،كثريواملواقف واألفكار واحلرب ال
حصًنا منيًعا من العزلة  ة املعاصرة، وضرورة أن يتخذ أهل احلقّ ة باجلاهليّ اإلسالميّ العلم، مرورًا بوصف اجملتمعات 

سبحانه:  وقراءات للنصوص من مثل قولهة ملواجهة هذه املفسدة العظيمة، وقد تذّرعت اآلراء بتأويالت النفسيّ 
. واعتبار هذه اآليات (29). و﴿َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن احلَْقَّ فَ ُهْم ُمْعرُِضوَن﴾(28)﴾َوَأْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ ﴿

                                                           
  .70، اآلية سورة المؤمنون (28)

 .24، اآلية سورة األنبياء (29)



 
 

ليل، بل هم أندر ق ة الباطل، وأن أهل احلقّ ونظرائها من اآليات والروايات تشري إىل سّنة مفادها، أن الكثرة حصّ 
حدوًدا. لذا، فإن السلطة  جمّرد عبيد للدنيا ال يراعون للدين واحلقّ  من الكربيت األمحر. وهو منطق رأى يف الناس

سب يح -لذين يستندون إىل حكم اهلل وحده ة اال ميكن أن تراعي دورهم الضال، بل هي تستند إىل اخلاصّ 
 .-ة الفرضيّ 

ة. لذا، فإن ثورة من يف السيادة واحلكومة الدينيّ  ةة الشعبيّ جمانبة وابتعاد عن مِس وال خيفى ما هلذه النظرة من 
وتستحضر  ايا أمري املؤمنني ملالك األشرت.ة يف وصة العامّ املفاهيم هبذا الصدد باتت مطلوبة، ثورة تستعيد حموريّ 

كم والفرقة فإن الشاذ للشيطان، كما أن يد اهلل على اجلماعة، وإيا  : "والزموا السواد األعظم فإنّ عليه السالمقوله 
كناية دقيقة عن ظل   ويف عبارة )يد اهلل على اجلماعة("األفاضل هنا فيقول:  الشاذ من الغنم للذئب". يعّلق بعض

اهلل تعاىل الذي يظلل مجع األمة. ويف هذا إشارة إىل مبدإ طهارة الفطرة البشرية. وهذه هي العروة الوثقى اليت 
يعً أّكدت عليها اآلية الكرمية ﴿ أن املقصود  . وواضح من مجلة )وال تفرّقوا((30)﴾َوالَ تَ َفرَُّقوا اَواْعَتِصُموا يِحَْبِل اهلِل مجَِ

الزموا ما عقد عليه حبل اجلماعة وبُنيت : "عليه السالمذا املنطلق قال اإلمام علي ة. ومن هبل اهلل( هو األمّ ب  )ح
 .(31)عليه أركان الطاعة"

ة ة الوثقى هي مجهور األمّ اإلهليّ  وهو دليل على أن العروة وقد استخدم )حبل اجلماعة( بداًل من )حبل اهلل(
ن باب املورد القرآن للكثرة ليس من باب السنن، بل م أصحاب هذا االجتاه أن ذمّ . ويذهب (32)("غالبية الناس)

 .وتكاثر أهل الباطل ورفضهم احلق واإلصغاء للحقّ  صّلى اهلل عليه وعلى آلهاخلاص زمن النب 

رفض فباإلمكان تصويرها بالشكل التايل: إن منطق اإلسالم ال ي ،ف عند هذه الفكرةوإذا كان ال بّد من التوقّ 
ة، وهم أهل البذل والتضحية. إال أن اجلماعة أو الكثرة لو خالفت مبدًءا أو تشريًعا اجلماعة وطبعه ال يتأىّب العامّ 

: عليه السالمدينًيا أو حكًما والئًيا ثابًتا فإن جمانبتها هو املوقف الذي يلتزمه السلوك الديين، وهنا، ورد عن األمري 
ة ة واجملتمعيّ أو موقٍف ما يعا ج األمور السياسيّ  رلكن ماذا لو كنا يف صدد إقرار أم "إن القليل من املؤمنني كثري".

 ة، بل ميسّ احلدود الفتوائيّ  الويل. وهو خالف ال ميسّ -ورأي احلاكم ،ة، ووقع اخلالف بني مجع الناسواإلداريّ 
                                                           

 .103ية ، اآلسورة آل عمران (30)

 .137، خطبة نهج البالغةاإلمام علي،  (31)

 .111، مركز احلضارة، الصفحة الفقه السياسي   تجديداإلمام اخلميين  كتاب:  (32)



 
 

، أم نلغيهم األكثر من الناسبالتقدير الذي يصل إليه جكم الويل، فماذا نفعل هبذا الصدد؟ هل نتبع اجلماعة 
ضح ، مل يتّ ة ورغم مرور سنوات متطاولة من الزمنونقّدم حكم الويل وتقديراته؟ إن مثل هذه األحكام احلكوميّ 

 ، وهو ما يستثري فينا مجلة أسئلة منها على سبيل املثال:ةبعد يف جتربة الدولة اإلسالميّ 

، وحنن نعلم أن أي ةجبّدية وصرامة وشفافيّ  أن يدخل دوائر البحث احلوزويّ  هل استطاع الفقه احلكوميّ 
ما  ،؟ هل استطاعت جتربة والية الفقيه، وبالتايلةابة احلوزة العلميّ ال بّد له من املرور ببوّ  أو فقهيّ  تأصيل فكريّ 

، متّكننا احلكوميّ  واإلداريّ  السياسيّ أن تراكم أعرافًا وتقاليد للتداول  ةة الدينيّ أمثرته من أطروحة السيادة الشعبيّ 
ة يف جمال احلكم وبناء اجملتمع؟ وهل للرؤية اإلسالميّ  من فهم جماري التطبيق والفهم العمالينّ  ،باالستناد إليها

ألمور تقتصر ة الوليدة يف ميادين بناء الدساتري والقوانني والنظم؟ أم أن اك ما ميكننا تقدميه للتجارب اإلسالميّ اهن
 صيغ الثورة فقط؟ على

 ل تعميم التجربة، أو ال أقلّ اأعتقد أن بناء ثقافة وهنج حضاري واضح هلذه األمور ميكن أن يساهم يف جم
 أن نشري ة اليت ال منلك إاّل ة الدينيّ املعاصر وعلى قاعدة السيادة الشعبيّ  املساهة يف التواصل مع احلراك اإلسالميّ 

ة ليّ على حماميل إشكا هي تنطوي رغم سهولة وسالسة تعبريهاوالية الفقيه، و إىل أهنا مثَّلت جرأة يف تعريف 
 وم على قراءة:قي تساعد على تقدمي فكر سياسيّ 
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ة، فهي أن رصيد هذه األطروحة لتكون قابلة للتوّسع واالنتشار يف كلمة ختاميّ من  وإذا كان ال بّد 
ة، هو بأن خنرجها من دائرة الشعار اجلميل إىل دائرة رصد التجربة اليت اليات سياسيّ ة وفعّ أوساط ثقافيّ 

ر بعد ذلك حنو إقامة منظومة ة منها يف خطوات وحدود وحيثيات واضحة، ليصا، واالستفادة العمليّ مارستها
ة الستعادة ثقة اإلنسان بنفسه على قاعدة املعنويّ  ة طاقة مَولِّدةة، أن فيها قابليّ من التنظري الواضح هلا. خاصّ 

ة من النتاج األخري ة االستفادة النظريّ يّ ة تغيري حقيقة، كما ال يفوتنا أهّ يكمن سر أي عمليّ  ،ة. وهنااإلسالميّ 
د باقر الصدر، سواًء يف مقالته حول خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء، أو د الشهيد حممّ الذي قّدمه السي

 القرآن الكريم.ة يف ة واجملتمعيّ السنن التارخييّ 


