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 مقّدمة

مفردة مرّكبة من مجع مصطلَحني مها: السيادة الشعبّية/الدميقراطّية، والدين. وهذا الرتكيب السيادة الشعبّية الدينّية 
املفهومّي، وإن مل يكن معروفًا يف اللغة السياسّية السابقة إاّل قليًًل، لكّنه تبّدل إىل مصطلح متداَول بكثرة يف اللغة 

 ، عامل اإلسًل،، ال سّيما اتتصار الثورة اإلسًلمّية يف إيراناالجتماعّية يف-السياسّية املعاصرة. فاملتغرّيات السياسّية
 تفسه، كان هلا تأثري واسعكنموذج عملّي للنظا، السياسّي اإلسًلمّي اجلماهريّي يف الوقت   ،وقيا، اجلمهوريّة اإلسًلمّية

ل، املفّكر اإلسًلمّي املعاصر. يف تداول مفهو، السيادة الشعبّية الدينّية والسعي للتنظري له، وهو ما كان يسعى له إقبا
 وتعّددت اآلراء حول هذا املوضوع. ،وترّتب على ذلك وجود العديد من املباحث املهّمة يف هذا اجملال

ا اليت حظيت باالهتما، ال تزال تفتقر إىل مزيد حبٍث  ،ولكن على الرغم من هذا، فإّن من املباحث املهّمة جدًّ
اليت ال شّك أن يتوّقف  ،أو االمتناع املفهومّي ملصطلح السيادة الشعبّية الدينّية ،وبذل جهٍد، منها مسألة اإلمكان

كن إقامة توع من العًلقة بني السيادة الشعبّية والدين؟ أال يمعّد ضّم  على تناوهلا أّي حبث يف هذه النظريّة. فهل ميم
 هاَتني املفردَتني إىل بعضهما البعض توًعا من التناقض؟

 ل اإلجابة عن األسئلة املتداَولة، من النظر يف املكّوتات املفهومّية هلذا الرتكيب.ال بّد لنا، قب

 مفهوم السيادة الشعبّية الدينّية .1

ني مها: الفصل أّواًل، مثّ الرتكيب بينهما ثاتًيا. ففي املرحلة األوىل، ال بّد من إّن توضيح هذا املفهو، ميّر مبرحلتَ   
عبّية" و"الدين" بشكل منفصل، مثّ يف املرحلة الثاتية، ال بّد من مًلحظة ما ينتجه النظر إىل عنصَري "السيادة الش

 ين العنصَرين.الرتكيب بني هذَ 



السيادة الشعبّية مصطلح يعادل مفردة الدميقراطّية واملشتّق يف األساس من مفردة )دموكراسيا(، ويعود جذرها إىل 
ا: دمو )أي الشعب( وك راتوس )أي الدولة(. فالدميقراطّية هي توع من أتظمة حكم الدول اليت، مفردَتني يوتاتّيَتني مهم

. وعليه، فجوهر الدميقراطّية يرجع إىل كون السلطة للناس 1خًلفًا للحكومات امللكّية، يكون الشعب فيها هو احلاكم
ة له، وأغلبها تاظٌر إىل:  ومن الناس. وهذا املفهو، ال يزال يعاين من غموض وإهبا،، وجند يف املصّنفات تفاسري متعّدد

وهو مّمن  ما ذكره كارل كوهني، ،كيفّية إعمال الناس سلطتهم، ال سّيما يف العامل املعاصر. وكمثال على ذلك التعريف
توىّل شرح مفهو، الدميقراطّية يف عاملنا املعاصر، حيث يقول: "الدميقراطّية حكم اجلماعة اليت أكثر ما يكون النظر فيها 

أعضاء تلك اجلماعة، بشكل مباشر أو غري مباشر، على املشاركة يف اّّتاذ القرارات املرتبطة هبم أو إمكان  إىل اجتماع
 .2مشاركتهم يف ذلك"

وكما هو ممًلَحظ، فإّن هذا التفسري يشري إىل أكثر من تقطة أساسّية لرفع اإلهبا، املفهومّي يف مصطلح 
 الدميقراطّية.

 س يف الدميقراطّية سلطتهم بل األكثريّة فقط هي اليت متارس سلطتها.أّواًل: ال يمعِمل كافّة النا

 ثاتًيا: يتّم إعمال هذه احلاكمّية عن طريق املشاركة يف اّّتاذ القرارات.

 وقد يكون بغريه. ،ثالثًا: إّن أسلوب املشاركة قد يكون بشكل مباشر

وتفسريه بشكل  ،إلهبا، عن هذا املصطلحبغرض رفع ا ،كما عمد باحثون إىل حتديد بعض خصائص الدميقراطّية
 أوضح. وكنموذج على ذلك، واتطًلقًا من التجربة العملّية للدميقراطّية يف الدول الغربّية، تتعّرض للخصائص التالية:

 االهتما، بالدفاع عن احلقوق اخلاّصة باملواطنني. -

 أمهّّية املعرفة بضرورة املشاركة السياسّية. -
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 بة ملنع حصريّة األكثريّة.تقدمي حلول مناس -

 االهتما، مبصلحة الفرد وأصالتها. -

 .3االهتما، مبسألة احلرّيّة مبعىن رفع أسباب اإلكراه واإللزا، يف القيا، باألعمال -

يوصلنا إىل معرفة اإلشكالّيات األساسّية للدميقراطّية يف عاملنا املعاصر. إذ  ،إّن إعمال الدّقة يف هذه اخلصائص
وحتّذر من الوقوع يف استبداد األكثريّة.  ،دميقراطّية، من خًلل دعوهتا، على االهتما، حبريّة األفراد من املواطننيتؤّكد ال

وعليه، فمجّرد حتّقق املشاركة املباشرة وغري املباشرة لألكثريّة يف اّّتاذ القرارات ال يكفي لتحّقق جوهر الدميقراطّية، 
بّية إىل حكومة استبداديّة عندها يكون استبداد األكثريّة. وال شّك يف أّن هذه إلمكاتّية حتّول هذه احلكومة الشع

كنموذج غالب   ،هي تتاج ضّم الليربالّية إىل الدميقراطّية الذي أّدى إىل قيا، مناذج من الليربالّية الدميقراطّية ،اإلشكالّية
 على الدميقراطّية يف العامل املعاصر. 

أّن هذه اخلصائص ترفع اإلهبا، املفهومّي عن مفردة الدميقراطّية يف  ،ربالّية الدميقراطّيةتعم، يّدعي بعض أتصار اللي
عاملنا املعاصر، ولكن مبًلحظة سائر التفاسري املطروحة للدميقراطّية، كالتفسري االشرتاكّي الذي يرشدتا إىل عد، وجود 

 تتمّكن من رفع حالة اإلهبا، عن املفردة. وهذا السبب اتّفاق يف الرأي حول جوهر الدميقراطّية. والتفاسري املذكورة مل
يف  بل مفهوًما ،يدفعنا لنقول مع فيليب غرين: "إّن الدميقراطّية يف أواخر القرن العشرين أصبحت مفهوًما مثريًا للجدل

 .4"غاية اإلهبا،

واعتباره جوهر  ،مفهو، ولكن، على الرغم من ذلك، ميكننا االستفادة من خصوصّية ترتبط بعلم اللغة الستخراج
. فقد يكون 6وبني التلّقي 5يتّم الفصل بني املفهو، ،مصطلح الدميقراطّية. ففي مباحث علم اللغة وعلم املصطلحات

، فمع التأكيد على وحدة مفهو، مفردٍة ما، يمقال إّن هلا تلّقيات متعّددة. وحيث  ّن هذه إملفهوٍ، واحٍد أكثر من تلقٍّ
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فرتضة خمتلفة، فًل  ،فرضّيات مسبقة التلّقيات تمبىن على متعّددة، ولكّنها حني ترجع إىل  تكون وأنبّد ومعلومات مم
هو أّن باإلمكان االستفادة من هذه القاعدة اللغويّة  ،فإّن فيها توًعا من الوحدة. وما تراه ،مفهوٍ، واحٍد يف النهاية

 لتوضيح مفردة الدميقراطّية.

كالعدالة واحلرّيّة وغريها،   ،ر املفردات املهّمة يف فلسفة السياسة ويف علم السياسةإّن مفردة الدميقراطّية، وكسائ
والعناصر  ،ذات مفهوٍ، واحٍد بتلّقيات متعّددة. فمفهو، الدميقراطّية واحد ميكن استخراجه مبًلحظة معناه اللغويّ 

 املفهومّية املشرتكة للحكومات الدميقراطّية على مّر التاريخ.

نين مها: "القّوة أي قّوة اجلماعة" و"املشاركة الشعبّية". كما يتمحور  مفهو، الدميقراطّية ضمن عنصَرين أساسي َّ
ال من فرد خاّص أو مجاعة صغرية، وهلذه  ،من األكثريّة الشعبّية افالدميقراطّية هي توع من السلطة تكون القّوة فيه

مباشر أو غري مباشر. فالعنصر األّول حيكي عن حقيقة القدرة  األكثريّة احلّق يف املشاركة يف القرارات األساسّية بشكل
والسلطة، والثاين حيكي عن كيفّية إعمال السلطة والقدرة. وعلى هذا األساس، ميكن أن تطلق على كّل سلطة حتوي 

ا  الدول تسمية "السلطة الدميقراطّية". ولذا ميكننا أن تصل إىل توع من االحّتاد بني كافّة أمن ،هَذين العنصَرين
رًة إىل سنن فكريّة الدميقراطّية، وهذا ال ينايف تعّدد ما يتّم تلّقيه من مصطلح الدميقراطّية. وهذه التلّقيات تكون تاظ

 فهم وتفسري عناصر الدميقراطّية. خمتلفة، يتّم على أساسها

-ااًل خمتلفة يف الساحات السياسّيةإضافًة إىل ما تقّد،، فإّن هذه التفاسري املتعّددة ملصطلح الدميقراطّية تأخذ أشك
االجتماعّية -تشهد تلّقيات خمتلفة للدميقراطّية ضمن إطار السنن الفكريّة ويف الساحات السياسّية ،االجتماعّية، لذا

  ،ملختلف اجملتمعات. وهذا ما ميّكننا من تفسري تشّكل اّّتاهات خمتلفة من الدميقراطّية يف الفكر السياسّي الغربّ 
 الّية الدميقراطّية والدميقراطّية االجتماعّية.كالليرب 

وتقول: "املقصود من  ،تقّد، بياته، ميكننا أن تصل إىل تعريف استخدامّي يف مقالتنا هذه ملصطلح الدميقراطّية ممّا
بإعمال توع خاّص من احلكم تقو، األكثريّة فيه، ومن خًلل مشاركتها يف القرارات األساسّية،  ،الدميقراطّية يف حبثنا

وتعترب السيادة الشعبّية الدينّية هي أحد  ،قّوهتا وتفوذها. وميكن أن تتعّدد االّّتاهات والتلّقيات هلذا النوع من احلكم
 هذه التلّقيات واالّّتاهات".



وقبل التعرُّض إلمكان هذا املفهو، أو امتناعه، ال بّد لنا من إشارة، ولو عابرة، إىل املقصود واملرادف من قيد 
دينّية" يف هذا املصطلح الرتكييّب، ممّا يوضح السيادة الشعبّية الدينّية. إّن قيد "دينّية" يف السيادة الشعبّية الدينّية يدّل، "

وبكوته عنصرًا ثاتًيا ورد يف العنوان، على مصدر املعرفة يف هذا النوع من السيادة الشعبّية. فالدين مصدر معريّف 
حيث ميّكن، ومن خًلل الرجوع إىل تعاليمه، من توجيه عناصر ومكّوتات هذا النظا،  للسيادة الشعبّية املنظورة،

. ويف هذه الرؤية، تشّكل مرجعّية الدين يف احلياة السياسّية أهّم الفرضّيات املعرفّية السابقة، واليت 7السياسّي وتوجيهها
دة الشعبّية، وعلى افرتاقها عن الدولة العلماتّية وغري ألّّنا تدّل على الطبيعة الدينّية هلذه السيا ،هلا أمهّّية أساسّية

الدينّية. فالدولة العلماتّية ترفض هذه املرجعّية أساًسا، وتؤّكد يف املقابل على مرجعّية العقل البشرّي. فهو شخصّي 
بل هو  ،رج عن اإلتساتّيةأّما ثاتًيا، فإتّه ال يعود إىل مصدر متعاٍل خا ،وموجود لدى كّل فرد من أفراد البشر، هذا أّواًل 

 مستقّل متاًما.

 الري شاتري: وكما يقول وهلذا السبب

تفقد كافّة املعتقدات واألفكار والنظريّات السابقة اعتبارها. فهي تقو، برمي  ،يف اجملتمعات ذات الطابع العلماينّ 
 ،لدينّية اليت كان يعتمد عليها يف السابقاجملتمعات والفرق الدينّية إىل ما وراء الطبيعة. فينفصل اجملتمع عن التفاسري ا

ويصبح جمال الدين حمدوًدا باحلياة الفرديّة لإلتسان. فالعلم، النماذج القدوة، السلوكّيات  ،لكي تقوده بشكل مستقلّ 
تصبح ظواهر من تتاج البشر وضمن مسؤوليّتهم. وهبذا، يفقد  ،واملؤّسسات اليت كاتت ترجع إىل تلك القّوة املتعالية

لعامل تدرجييًّا قدسيّته، ألّن الطبيعة واإلتسان خيضعان للنظا، العلّي وحتت دائرة القرار والتصّرف، وال بّد أن ت مّتخذ ا
 .8ومبنظور النفع والفائدة ،القرارات على أساس االستنتاجات العقلّية

عد اّتضاح عناصره اليت تشّكل ة كمفهو، تركييّب، وذلك بح مفهو، السيادة الشعبّية الدينيّ ممّا تقّد، ذكره، يّتض
كمفهو،   ،املكّون األّول له، واملراد من قيد "الدينّية". وهبذا، ميكننا أن حنّدد املراد من مصطلح السيادة الشعبّية الدينّية

متهيدّي للدخول يف حمّل البحث األساسّي هلذه املقالة، وهو البحث حول اإلمكان أو االمتناع املفهومّي للسيادة 
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، ترمجة السيد حسني سراج زاده، يف: سيد حسني سراج زاده، چالش مفهوم سکوالر شدن در پژوهشهای تجربیالری شاينر،  8
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 ف.بتصرّ 



ومنوذج من مناذج النظا،  ،ّية الدينّية، وهذا التعريف هو: السيادة الشعبّية الدينّية هي تلقٍّ خاّص للسيادة الشعبّيةالشعب
 الشعبّية: قّوةالسياسّي اإلسًلمّي. يشّكل الدين )اإلسًل،( مرجعّيًة يف حتديد وتوضيح العناصر األساسّية للسيادة 

 اجلماعة واملشاركة الشعبّية.

وحّق الناس يف  ،ذا التعريف، ال بّد من الرجوع إىل اإلسًل، يف مقا، بيان وتوضيح قّوة وسلطة اجلماعةوطبًقا هل
كن احلديث عن السيادة الشعبّية الدينّية كاّّتاه من  املشاركة يف القرارات. فإذا كان الدين يعرتف هبذه العناصر، ميم

ما يرتبط بالسيادة الشعبّية  ارة إىل االّّتاهات املختلفة يفالسيادة الشعبّية، وسوف تعاجل الحًقا، ومن خًلل اإلش
 أو االمتناع املفهومّي هلذا التلّقي من الدميقراطّية والسيادة الشعبّية. ،ما يفيدتا يف معرفة اإلمكان ،الدينّية

تب وصمّنفأ. السيادة الشعبّية الدينّية، اإلمكان أو االمتناع المفهومّي:  حول السيادة  يظهر من مراجعة ما كم
وبني املوافقني  ، حول إمكاّنا أو امتناعها.وجود اّّتاهات متعّددة ورًؤى خمتلفة ،الشعبّية الدينّية يف السنوات األخرية

والرافضني، جند أتباع سنن فكريّة خمتلفة. وهذا التعّدد واالختًلف يرجع إىل ما يتلّقوته من السيادة الشعبّية تارًة، وإىل 
ارًة أخرى. وسوف تستعرض، ضمن عملّية تصنيف، اآلراء واالّّتاهات املختلفة يف هذا اجملال، مثّ تقو، فهمهم للدين ت

 بتوضيح االّّتاه املقبول لدينا.

أّن تركيب "السيادة الشعبّية  ،يرى أصحاب هذا الرأي. االمتناع المفهومّي للسيادة الشعبّية الدينّية: 1أ.
هو تتاج مجع عنصَرين ومفهوَمني ال  ،ّي. فإّن هذا الرتكيب من وجهة تظر هؤالءالدينّية" غري منسجم بلحاظ مفهوم

بل ال ميكن قيا، أّي توع من االرتبا  بينهما. وهذا الرأي، على الرغم من تنوّع اّّتاهات  ،ارتبا  بينهما إطًلقًا
باعتباره رؤيًة جديدًة  ،احثنيأصحابه، يعتمد على تلقٍّ خاّص ملفهو، السيادة الشعبّية، والذي تعّرض له أحد الب

من زاوية الفلسفة االجتماعّية والقيم  "الرؤية األخرى للسيادة الشعبّية، يمنظر إليها للسيادة الشعبّية فيوضحها بقوله:
 .9اخلاّصة اليت توجدها تلك األيديولوجيا"

اجتماعّية  –تمد على فلسفة سياسّية تمطرح كنموذٍج لنظاٍ، سياسّي يع ،وِطبًقا هلذه الرؤية، فإّن السيادة الشعبّية
هلا قيمها وبمناها النظريّة اخلاّصة اليت تتشّكل  ،اجتماعّية –خاّصة. فهذه الرؤية ترى أّن الليربالّية هي فلسفة سياسّية 
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، االجتماعّية، فهو يرفض، بًل شكّ -على أساسها السيادة الشعبّية. أّما اإلسًل،، فله تظرة خمتلفة للحياة السياسّية
تعاليم كاألتسنة، واحلرّيّة الليربالّية، والعلماتّية. لذا، ال ميكن اجلمع بني السيادة الشعبّية اليت تشّكل منوذًجا لنظا، 

سياسّي قائم على أسس ليربالّية، وبني الدين اإلسًلمّي؛ وهبذا يظهر أّن مصطلح السيادة الشعبّية الدينّية فاقد 
 لًلتسجا، الداخلّي.

لذا فإّن ت يف البيئة الفكريّة الغربّية، قراطّية، طبًقا هلذا الرأي، هي من املفاهيم االجتماعّية اليت ولدالدميكما أّن 
املفردات الفكريّة الغربّية، كالعقًلتّية، والعلمنة، وتبذ اخلرافة، وحتطيم التقاليد، والتفكري اإلتسايّن، خمتَزتة يف مدلول 

 .10م وال تتناغم إطًلقًا مع اإلسًل،وهي ال تنسج ،املصطلحات االجتماعّية

هو حديث عن تظا، سياسّي وليد  ،وكما هو واضح، فإّن احلديث عن الدميقراطّية يف اعتقاد أصحاب هذه الرؤية
ظاهرة اجتماعّية خاّصة. وينتج عن ذلك، أّن الدميقراطّية ليست كسائر املفاهيم االجتماعّية، فهي ال تعين احلكومة 

دة الشعبّية فقط، بل تعين سلطة العقل ورفض الدين. وبعبارة أخرى، معاين اإلتساتّية والعلماتّية الشعبّية أو السيا
 .11والعقًلتّية الرافضة للدين خمتَزتة يف مفهو، الدميقراطّية

عى أّن الدافع هلذا اخلّط من االستدالل. وتعابري خمتلفة، ودوافع متنّوعة متعّددة كما وجند صياغات  فأحياتًا يمدَّ
هو الدفاع عن الدين وحفظ تقائه من االختًل ، وهذا ما ذهب إليه مجاعة مّمن يعتقدون بارتبا  الدين بالسياسة. 

واحلذر من املفردات املوازتة غري العلمّية.  ،وأحياتًا يّدعي بعضهم الدفاع عن الدميقراطّية علميًّا، حلفظ معاتيها احلقيقّية
 وأحياتًا بعض أتصار العلماتّية. ،فلسفة السياسّية الغربّيةوهذا ما يراه بعض املطّلعني على ال

الصنف الثاين من اآلراء والنظريّات املوجودة، هي تلك اليت . السيادة الشعبّية الدينّية، اإلمكان المفهومّي: 2أ.
الشعبّية الدينّية، مفهوًما يف  ترى اإلمكان املفهومّي للسيادة الشعبّية الدينّية. وطبًقا هلذه النظريّة، فإّن يف مفهو، السيادة
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غاية االتسجا، والتناغم. وهذه الرؤية ترى أتّه على الرغم من كون مفهو، السيادة الشعبّية مفهوًما غربَّ املنشأ، لكّن 
 من قبل اّّتاهات خمتلفة ومتنّوعة. دون قيا، هذا الرتكيب. وهي قّدمتذلك ال حيول 

ّدعى املذكور، ضمن تظرته وفهمه اخلاصَّني للدميقراطّية. ويرى أتّه أسلوب فبعض الباحثني يسعى لتقدمي رؤيته للمم 
هو الذي اعتربه كًلير الفهم  ،اجتماعّية. وهذا الفهم من الدميقراطّية-وطريقة يف إدارة اجملتمع أكثر منه فلسفة سياسّية

اسيًّا يرتبط بأسلوب وطريقة إدارة احلياة السياسّية والتلّقي األّول للدميقراطّية: "التلّقي األّول يرى الدميقراطّية تظاًما سي
 .12للناس"

 يف تعريف السيادة الشعبّية الدينّية، تلحظه يف التعريف التايل: ،استخدا، هذا الفهم للدميقراطّيةأّن كما 

ا، الدييّن، وهذا تكون مقبولة لدى النظ ،هي طريقة وأسلوب يف إدارة احلياة السياسّية للناس ،السيادة الشعبّية الدينّية
السياسّي بني -النظا، يضمن احلّد األدىن من احلرّيّة، االستغًلل، الرضا، املشاركة السياسّية، وإقامة العدل االجتماعيّ 

 .13الناس، وختاًما الشعور حباكمّية روح الشريعة يف احلياة السياسّية هلم

الدينّية على أساس فهمه للدميقراطّية، ولكن يبقى إّن هذا التعريف، وإن كان يدّل على إمكان السيادة الشعبّية 
اجتماعية، أمر غري ممكن وغري مقبول. وسوف -أّن الفصل بني الدميقراطّية كأسلوب وبني الدميقراطّية كفلسفة سياسّية

-سّيةست جمّرد أسلوب أو فلسفة سياوقيا، النمظم الدميقراطّية، أّّنا لي ،تلحظ من خًلل مراجعة تاريخ الدميقراطّية
يعتمد على مسبقات وافرتاضات تظريّة خاّصة وطريقة وأسلوب  ،بل هي منوذج لنظا، سياسّي اجتماعيّ  ،اجتماعّية

 خاّص يف إدارة السلطة واجملتمع.

وعلى أساس هذا الفصل بني األسلوب وبني الفلسفة السياسّية االجتماعّية، فالدميقراطّية تقو، على أسس تظريّة 
ا وخمتلًفا يف إدارةأّّنا ت ،خاّصة كما مثّة توع من التناسب بني هذه  اجملتمع والسلطة. وبعبارة أخرى، قّد، أسلوبًا خاصًّ

وبني املباين واالفرتاضات املسبقة املتبّناة. وال شّك يف أّن كّل تظا، فكرّي وفلسفّي له معطياته  ،األساليب والطرق
 هبا ويوصي أتباعه بالعمل عليها. اخلاّصة اليت يعرتف
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ما  والدميقراطّية الليربالّية يف ،لذا، يظهر لنا صّحة ما ذكرته بعض الدراسات من الفصل بني الدميقراطّية السياسّية
، وعلى أساس هذا التمايز، أّن الدميقراطّية هل الرأي والنظريرتبط بالسيادة الشعبّية الدينّية، حيث يعتقد بعض أ

. وممراد هؤالء من الدميقراطّية السياسّية الفصل بني 14ع الدين اإلسًلميّ السياسّية متلك قابلّيات أكثر اتسجاًما م
السلطات؛ السلطة القضائّية املستقّلة والقويّة، احلاكم املنتَخب من قبل الناس، واالستجابة الشعبّية، وجملس الشورى 

سياسّية ينسجم مع الدين اإلسًلمّي، . وما تراه، أّن هذا النمط من الدميقراطّية ال15الذي ترجع إليه السلطة التشريعّية
. وعليه، فالدميقراطّية، طبًقا هلذا الرأي، هي منط يف إدارة 16واملراد من الدين اإلسًلمّي جمموعة من تفاسري اإلسًل،

 اجملتمع )صوريّة حبسب تعبري أصحاب هذا الرأي(، وهي هبذا احلّد ميكن القول باتسجامها مع الدين اإلسًلمّي.

شكااًل أساسيًّا، وهو الدليل على هذا التمايز. فالفصل بني السلطات هو من أهّم أركان إ لرأييواجه هذا ا
الليربالّية الدميقراطّية فكيف جنعل هلا تسمية مستقّلة؟ وال شّك أّن الليربالّية الدميقراطّية، ومبًلحظة عناصرها املكّوتة هلا، 

خلها على الدميقراطّية السياسّية. وعليه، فالفصل املذكور ال يشّكل هي منوذج من األتظمة السياسّية اليت تشتمل يف دا
 أساًسا مناسًبا إلثبات إمكان السيادة الشعبّية الدينّية.

ومن االّّتاهات األخرى اليت ترى اإلمكان املفهومّي للسيادة الشعبّية الدينّية، ما الحظناه يف بعض الدراسات من 
وبني اإلسًل، كحقيقة قائمة يف  ،االّّتاه، ال بّد من الفصل بني الدين ك نّص حموريّ  اّّتاه هرمنيوطيقّي. وطبًقا هلذا

اجملتمعات اإلسًلمّية، وهو أمر ممكن. وبناًء على هذه الرؤية، فإّن اإلسًل، املوجود يف عاملنا املعاصر، سواًء أكان 
أو بكيفّية احلياة الدينّية للمسلمني،  ،در اإلسًلمّيةواألحكا، املدّوتة يف املصا ،بصورته املتعاوتة واملعتمدة على األخًلق

هو تتاج قراءة وتفسري علماء اإلسًل، للكتاب والسّنة. وال ميكن تصّور إسًل، يف تفسه مع قطع النظر عن التفاسري 
 . 17والقراءات
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باسم اإلسًل، يكون  وعليه، فطرح تظريّة التناغم بني اإلسًل، والدميقراطّية غري صحيح إطًلقًا. إذ ال وجود لشيء
خارًجا عن تفاسري املسلمني. لذا، ال بّد من احلديث عن االتسجا، بني الدميقراطّية وبني هذه التفاسري أو عد، 

االتسجا، بينها. وعلى هذا األساس، يصبح السؤال على النحو التايل: هل ميكن للمسلمني أن يكوتوا دميقراطّيني؟ 
د يف التعاليم الدينّية للمسلمني أسًسا تظريًّة وعملّيًة يمعتمد عليها لكي يتّم تطبيق واملراد من "هل ميكن" أتّه هل جن

. ما تراه هو أّن احلقوق اإلسًلمّية لدى 18النظا، الدميقراطّي يف بًلد املسلمني ويبقى املسلمون على إسًلمهم؟
اَدلة، وتقو، على أساس املفهو، اإلتسايّن ليست حقوقًا إهلّية خالصة بل ترتبط بالعًلقات اإلتساتّية املتب ،املسلمني

للعدالة، كما كان عليه فهمها طيلة القرون اإلسًلمّية املتمادية. وهذا األمر بنفسه، يسمح للمسلمني ببناء تظا، 
كما هو عليه فهمه اليو،. وهبذا، ميكن أن يكون هلم دولتهم   ،دولتهم على أساس مفهو، إتسايّن وأرضّي للعدالة

 .19على إسًلمهم اوحيافظو  ،ة دون أن خيرجوا بذلك عن تعاليم الدين اإلسًلميّ الدميقراطيّ 

يف بيان مفهو، اإلسًل، مع مًلحظة  ،وكما هو املًلحظ، فإّن هذه الرؤية خاضعة لتأثري تظريّة "اهلرمنيوطيقيا"
القواعد اخلاّصة تاظرة إىل  ما بينهم. وهذه القواعد الفكريّة للمسلمني، فيما يرتبط باحلقوق املنظِّمة للعًلقات يف

الظروف اخلاّصة يف العصور السابقة؛ فمىت تغرّيت هذه القواعد الفكريّة اليت ال تتًلء، مع الدميقراطّية إىل قواعد أخرى 
مًلئمة، أمكن أن يكون للمسلمني دميقراطّيتهم. إًذا، ال بّد للمسلمني من العمل على ميل تفاسريهم للكتاب والسّنة 

 ولة الدميقراطّية، وهبذا ميكنهم إقامة الدولة الدميقراطّية.تاحية الد

ال شّك يف أّن معاجلة هذه النظريّة غري ممكن إاّل من خًلل مًلحظة املباين النظريّة للهرمنيوطيقيا. ولكّن أهّم 
يكفي جمّرد حتقيق  إشكالية تواجهها هذه الرؤية تتمّثل يف معيار أسلمة هذا النوع من الدميقراطّية. وبعبارة أخرى، هل

هذه الدولة الدميقراطّية يف اجملتمعات اإلسًلمّية من خًلل توجيه تفاسري هذه اجملتمعات لإلسًل، تاحية الدميقراطّية 
 -للوصول إىل دميقراطّية إسًلمّية؟ إّن بناء تظا، دولة مبيّن على مفهو، إتسايّن وأرضّي للعدالة كما هو مفهو، اليو، 

ال شّك يف أتّه يكفل قيا، حكومة دميقراطّية يف اجملتمعات اإلسًلمّية، ولكن، كيف  -ذه الرؤية والذي تؤكد عليه ه
ر لنا عد، اخلروج عن القواعد اإلسًلمّية وبقاء املسلمني على إسًلمهم؟ وبعبارة أخرى، إّن أصل تفسري الكتاب  يتيسَّ
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نه، ولكن مثل هذا التفسري إمّنا يكون حّجًة ومعتبَ رًا مىت كان ال مفرَّ م -وإن كان أمرًا مقبواًل وضروريًا  -والسّنة اليو، 
ضمن إطار التعاليم الدينّية واملفاهيم الواضحة واحملكمة للكتاب والسّنة. وهذا يعين ضرورة الرجوع إىل هذه الطائفة من 

قيامه يف اجملتمعات سوى  ،التعاليم واملفاهيم، ومعه ال ميكن احلديث عن الغرض )أين معيار ألسلحة هذا النظا،(
 اإلسًلمّية، وال أتصّور أن يكون هذا األمر مقبواًل حىّت لدى أصحاب هذه الرؤية. 

يف احلديث عن اإلمكان املفهومّي لنظريّة السيادة  ،وعليه، تصل إىل أّن هذا االّّتاه أيًضا ال يمكتب له النجاح
 الشعبّية الدينّية.

ملباحث السابقة ملختلف النظريّات يف موضوع اإلمكان أو االمتناع املفهومّي تعّرضنا يف ا. النظريّة المختارة: 3أ.
للسيادة الشعبّية الدينّية. وقد اّتضح أّن هذه النظريّات تواجه إشكالّيات تظريّة ومنهجّية يف إثبات مّدعياهتا. وسوف 

تة تتعّرض اآلن للنظريّة املختارة، وحنن ترى أّن مفهو، السيادة الشعبّية الدينيّ  ة مفهو، ممكن وبياته ممكن والعناصر املكوِّ
وتقدمي دليل مقنع  ،له عناصر منسجمة ومتناغمة. وال شّك يف أّن إثبات هذا املّدعى يتوّقف على تأسيس رؤية خاّصة

 وهذا ما سنقو، به. ،ومعترب

لّقي، وأّن السيادة الشعبّية الدينّية بني املفهو، والت ،تعّرضنا يف بداية هذه املقالة ملسألة التمايز يف علم معرفة اللغة
الدميقراطّية، يكون فيها الدين هو املرجعّية اليت يمعتمد عليها يف  -هي عبارة عن تلقٍّ وفهم ملفهو، السيادة الشعبّية 

ّن من القّوة وسلطة اجلماعة واملشاركة الشعبّية. وعلى هذا األساس، فإ ،حتديد وبيان العناصر املكّوتة للدميقراطّية
متلك توجيًها  ،توضيح اإلمكان املفهومّي هلذا التلّقي يتوّقف على الرجوع إىل الدين، وإثبات أّن هذه العناصر املذكورة

 وحجّية طبًقا لرؤية اإلسًل،، ويكون باإلمكان بيان مراد الدين من هذه العناصر.

 . القدرة وسلطة الجماعة في الرؤية اإلسالمّية1

عن رأي اإلسًل، يف القدرة وسلطة اجلماعة، من إشارة عابرة إىل مفهو، هَذين األمَرين.  ال بّد لنا، قبل البحث
فهاتان املفردتان هلما تارخيهما املوغل يف تاريخ لغة الفلسفة السياسّية. ومها، على الرغم من تعّدد األفها، والتصّورات 

 ة ملفهومهما، فإتّنا جند أّّنما يتمّتعان بوحدة مفهومّية.من قبل خمتلف املدارس الفكريّة هلما، ومبًلحظة العناصر املكّوت
ني والنظر إليهما كمفردتَ  ،وإّن توضيح مفهومهما يستلز، اإلشارة إىل أّّنما، على الرغم من وحدة استخدامهما



. فغالب ني يف بعض دراسات الفلسفة السياسّية، إاّل أّن بينهما توًعا من االختًلف والتمايز بلحاظ مفهوميّ مرتادفتَ 
. واملًلَحظ 20يمراد منها القدرة على اكتساب الطاعة عن طريق بّث الرعب وممارسة الظلم ،التصّورات املوجودة للقدرة

يف هذا التعريف، وجود عنصَرين مها: القدرة وممارسة الظلم؛ ففي هذا املفهو،، يمنظر إىل جمّرد القدرة، دون النظر إىل  
هو يف قلب موارد "أعمال السلطة"  ،ملا هو احلّق. مع أّن حّق إصدار األوامر وغريهاكون إعمال هذه القدرة مطابًقا 

أن يكون عن حّق أو جمّرد اّدعاء ذلك.  ،. ففي مفهو، "السلطة"، يمضاف إىل عنصر القدرة21حىّت لو كان جمّرد اّدعاء
ن عد، الوقوع يف املخالفة يف ذلك يشمل جمموعة من العناصر املكّوتة، وهي عبارة ع ،وعنصر احلّق يف هذا املفهو،

 . 22االجتماع، والقيا، بأمور تكون حمّل قبول اجملتمع

دون أن يؤّدي ذلك  ،وعلى هذا األساس، فإّن "السلطة" عبارة عن حّق إصدار األوامر والنواهي )اإلذن وغريه(
جتماع السياسّي ألحد أو . وعندما تنسب مثل هذا احلّق يف اال23إىل رفض اجتماعّي لذلك، ويكون مفيًدا أيًضا

 مجاعة، فمعىن ذلك أّن له أو هلم، مبا لديهم من مثل هذا احلّق، أن ميارسوا ذلك مع أتباعهم يف ذلك االجتماع.

يّتضح أّن القدرة باملفهو، املتقّد، ال اعتبار هبا وال تكون مقبولًة. تعم، ميكننا  ،ومبًلحظة هذا التمايز املفهوميّ 
السلطة". ويف اإلسًل، ومصادره، مثّة تعابري ومفردات متعّددة لإلشارة إىل هذا املفهو، حنو: احلديث عن اعتبار "

ومع التدقيق يف بعض اآليات اليت وردت فيها هذه املفردات، جندها تشهد، وبوضوح،   األماتة، واإلمامة، والوالية.
َِباِل ِإتَّ }كون "السلطة" أمرًا معتربًا ومقبواًل. وكنموذج قرآيّن عن ذلك:  ِض َواجلن َرن َماَواِت َواألن ََماتََة َعَلى السَّ َنا األن ا َعَرضن

واًل  تنَسانم ِإتَّهم َكاَن ظَلموًما َجهم َها َومَحََلَها اإلنِ َن ِمن ن َفقن َ َأنن حَينِملننَ َها َوَأشن  .24{فَأَبَ نين
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لحّق؛ ألّن األمني خيتار أماتته فمفهو، "األماتة" يشرح لنا بوضوح مفهو، "السلطة"، ففي مفهو، األماتة اختزان ل
خمتزن يف مفهو،  ،وعد، خمالفة صاحب األماتة ،وعلى أساس ما لديه من كفاءة. مضافًا إىل أّن عنصر الرضا ،عن حقّ 

وهي ما  األماتة. وعليه، فلو أّن أحًدا أو مجاعًة كاتت بيدهم القّوة أماتًة فإّن قّوهتم سوف تكون عن حّق وقرينة الرضا
نه ب "السلطة". وال شّك يف أّن من حيمل األماتة ال بّد وأن يبذل جهده لكي ينال رضا أصحاب األماتة يمعرّب ع

 وحيافظ عليها. 

 لذا كتب أمري املؤمنني عليه السًل، إىل األشعث بن القيس، عامله يف أذربيجان، التايل:

َمٍة وَلِكنَّه يف عمنمِقَك أَمَ  َتاَت يِف َرِعيٍَّة واَل وِإنَّ َعَمَلَك لَينَس َلَك ِبطمعن َقَك. لَينَس َلَك أَنن تَ فن تَ رنًعى ِلَمنن فَ ون اتٌَة، وأَتنَت ممسن
زَّاتِه َحىتَّ تمَسلَِّمه ِإيَلَّ  َاِطَر ِإالَّ ِبَوثِيَقٍة ويِف يََدينَك َماٌل ِمنن َماِل اللَّه َعزَّ وَجلَّ وأَتنَت ِمنن خم وَن َشرَّ وماَل ّتم ِتَك ، وَلَعلِّي َأالَّ َأكم

ًَل،م   .25َلَك والسَّ

هو من املفردات األخرى اليت تدّل من وجهة تظر اإلسًل، على مفهو، "السلطة"، وقد أمشري  ،إّن مفهو، اإلمامة
نَّ قَاَل ِإينِّ }إىل هذا املفهو، يف العديد من اآليات القرآتّية، منها:  َجاِعلمَك لِلنَّاِس  َوِإِذ اب نتَ َلى ِإب نرَاِهيَم َربُّهم ِبَكِلَماٍت فََأمَتَّهم

ِدي الظَّاِلِمنيَ   .26{ِإَماًما قَاَل َوِمنن ذمرِّيَّيِت قَاَل اَل يَ َنالم َعهن

فالتأّمل يف مفهو، اآلية يدّل على أّن اإلمامة هي، أّواًل، عهد بني اإلما، وربّه، وهي توع من األماتة. وثاتًيا، محل 
اإلمامة  بعد، الظلم. والتًلز، بني مفهوَميد التعبري عنها يف هذه اآلية هذه األماتة يتوّقف على امتًلك األهلّية اليت ور 

ني: "األماتة هي واألماتة، جنده يف بعض التفاسري. وهذا ما ميكننا أن تعتربه مؤيًدا ملا ذكرتاه؛ ففي تفسري تور الثِّقلَ 
ِإنَّ اللََّه }جّل لألئّمة صلوات اهلل عليهم: والدليل على أّن األماتة هي اإلمامة، قول اهلل عّز و  ،اإلمامة واألمر والنهي

ِلَها ََماتَاِت ِإىَل َأهن من َأنن ت مَؤدُّوا األن رمكم  .28يعين اإلمامة" 27{يَأنمم
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إشارة لطيفة إىل  ،إضافًة إىل ما تًلحظه من التًلز، املفهومّي بني األماتة واإلمامة، ففي تفسري األماتات باإلمامة
 ال ّتتّص باملعصومني عليهم السًل، بل تشمل حتميلهم األماتة منهم إىل غريهم. ،ن اهللأّن األماتة وعهد اإلمامة م

ميكننا أن تلحظ خصائص مفهو، "السلطة" يف  ،ومبًلحظة ما تقّد، كنموذج يف توضيح مفهو، اآلية السابقة
ا  األهلّية، إضافًة  إىل أتّه مفهو، اإلمامة أيًضا. ففي مفهو، اإلمامة، جند عنصر أن يكون "عن حّق" خمتزتًا يف اشرت 

فإتّه خيتزن عنصر الرضا. ولذا كاتت اإلمامة عند الشيعة مرتبًة ومقاًما رفيًعا. فهي استمراٌر للنبّوة  ،بدليل كوته أماتة
من أّّنا ركن من أركان البنية املنطقّية ، ومتوافقة مع ما ذكره حسن عّباس حسن ،وهلذا كاتت من أصول الدين لديهم

. وطبًقا هلذه الرؤية، فإّن اإلما،، مبا لديه من صفات كالعصمة والصدق والثقة والعلم 29السياسّي الشيعيّ  للفكر
 ،اإلهلّي، هو وحده من يكون أهًًل لتويّل السلطة بعد النيّب صّلى اهلل عليه وآله. فهو صاحب "السلطة" وعن حقّ 

اإلمامة لطف إهلّي للبشر كسائر الظواهر، كاملاء عة أّن يوحكمه يشتمل على خصائص تلك السلطة. لذا ترى الش
 .30واهلواء، وإتكارها ال يؤّدي إىل اتعدامها

يعترب مفهو، الوالية هو املفهو، الثالث الذي تعّرضت له النصوص اإلسًلمّية، وميكننا اإلشارة إليه مبا له من ارتبا  
ولمهم َوالَِّذيَن آَمنموا }ض الروايات، مبفهو، "السلطة". وقد ورد يف آية من كتاب اهلل إضافًة إىل بع مم اللَّهم َوَرسم َا َولِيُّكم ِإمنَّ

من رَاِكعمونَ  تموَن الزََّكاَة َوهم ًَلَة َوي مؤن وَن الصَّ ، حيث تتحّدث عن حّق احلاكمّية هلل عزَّ وجّل ولرسوله ولّلذين 31{الَِّذيَن يمِقيمم
كعون، وتعرّب اآلية عنهم ب األولياء. فبصرف النظر عن االختًلف آمنوا، اّلذين يقيمون الصًلة ويؤتون الزكاة وهم را 

، فإّّنا قد أثبتت، وعلى مستوى واحد، الوالية هلل 32الواقع بني السّنة والشيعة يف مصداق هذه اآلية بعد اهلل ورسوله
 ولرسوله وألويل األمر. 
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. ويف هذا املفهو،، جند اختزاتًا 33يل األمروعليه، فهذه اآلية تدّل على أّن مصدر احلاكمّية هو اهلل ورسوله وأو 
خلصائص مفهو، "السلطة"، ومفهو، الوالية يتضّمن عنصر أن يكون "عن حّق" وعلى أساس األهلّية. مّث، ومبًلحظة 

هذه اخلصوصية وكون منشأ هذه احلاكمّية إهليًّا، فإّن عنصر الرضا موجود فيها أيًضا. فمفهو، الوالية إىل جاتب 
ماتة واإلمامة هي من املفردات اليت تدّل على مفهو، "السلطة". ومن خًلهلا ميكننا أن تصل إىل تتيجة مفهوَمي األ

ويعرتف، يف املقابل، مبفهو، القّوة كأماتة متلك  ،وهي أّن اإلسًل، يرفض متاًما القّوة مبعىن جواز ممارسة الظلم ،عاّمة
 عنصَري الرضا والتبيّن.

، حول مفهو، القدرة والسلطة، تتعّرض باحلديث لرؤية اإلسًل، حول خصوصّية بعد أن تعّرضنا لرأي اإلسًل
مىت ما كان مصطلح  ،"اجلماعة". فمن الواضح أتّه ميكننا احلديث عن اإلمكان املفهومّي للسيادة الشعبّية الدينّية

 اجلماعة مقبواًل من وجهة تظر اإلسًل،. ولذا سوف تتعّرض بالبحث هلذا املوضوع.

تتجّلى يف قالب اإلمامة والوالية ويف مصداق  ،أّن "السلطة" يف الرؤية اإلسًلمّية ،ضح ممّا تقّد، إىل اآلناتّ  لقد
اإلما، والويّل. فطبًقا للنظرة األوىل، فإّن الفرديّة يف احلكم هي اليت تمستنبط؛ ومن الواضح أّن ذلك يتناىف مع ممّدعى ما 

اجلماعة. ولكن ضّم هَذين املفهوَمني إىل مفهو، األماتة من جهة، ومع تظريّة  من أّن اإلسًل، يتبىّن تظريّة ،دّوتّاه
حاكمّية اإلتسان من جهة أخرى، يمظهر بوضوح كون السلطة للجماعة. وقد تعّرضنا يف السطور السابقة ملفهو، 

ًل، هي أماتة أموكلت األماتة، وأوضحنا، من خًلل الرجوع إىل بعض اآليات الكرمية، أّن اإلمامة والوالية يف اإلس
لإلما،، ولذا كان فيها عنصرا الرضا والتبيّن. ومع ذلك، جند من الًلز، البحث عن دور الناس يف إشكال هذه األماتة 

، ملفهو، السيادة  اإلسًلمّي؛ وحتديدللحاكم  مدى وتوع الدور الذي يقو، به الناس يف عملّية التوكيل هذه، هو املقوِّ
 وهو ما سوف تتعّرض له. ،و الذي يثبت اإلمكان املفهومّي لهالشعبّية الدينّية وه

فله حّق احلاكمّية  ؛إّن هذا األمر توّفره حاكمّية اإلتسان، فاإلتسان يف تظر اإلسًل، هو خليفة اهلل على األرض
قوله  165ية ، اآلاألنعامما ورد يف سورة  ،وتشري إىل بعضها هنا ،اإلهلّية، وهذا أمر حتّدثت عنه الكثري من اآليات

من }تعاىل:  من يف َما َآتَاكم لموَكم ٍض َدَرَجاٍت لَِيب ن َق بَ عن من فَ ون َضكم ِض َوَرَفَع بَ عن َرن من َخًَلِئَف األن َو الَِّذي َجَعَلكم . تتحّدث هذه {َوهم
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عليه  اآلية عن جعل مقا، اخلًلفة لإلتسان بشكل عاّ،، وأفضلّية بعضهم على بعض، والغرض من هذا االختبار، وبناءً 
 تكون خًلفة اإلتسان عاّمة ومجعّية.

ِض َخِليَفًة قَالموا َأَّتنَعلم ِفيَها }قوله تعاىل:  البقرةوتذكر اآلية من سورة   َرن َوِإذن قَاَل َربَُّك لِلنَمًَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف األن
ِدَك  َماَء َوحَنننم تمَسبِّحم حِبَمن ِفكم الدِّ ِسدم ِفيَها َوَيسن ونَ َمنن ي مفن َلمم َلمم َما اَل تَ عن سم َلَك قَاَل ِإينِّ أَعن ، فاآلية أيًضا، 34{َوت مَقدِّ

تتحّدث عن خًلفة اإلتسان عن اهلل يف األرض، ودليل ذلك وجود حقائق يعلمها اهلل عّز وجّل، وكذلك يقول اهلل يف 
ِض َفَمنن َكَفَر ف َ }: فاطرسورة  َرن من َخًَلِئَف يف األن َو الَِّذي َجَعَلكم رمهم هم فن مقا، خًلفة  ، ففي هذه اآلية إشارة إىل35{َعَلينِه كم

 أّن عد، االستجابة يلحق باإلتسان األذى والضرر. اإلتسان، مع التأكيد

كاتت حمور اهتما، بعض املفّكرين املعاصرين، ومن هؤالء الشهيد   ،إّن مقولة اخلًلفة اإلهلّية لإلتسان يف األرض
 على أساس فكرة اخلًلفة اإلهلّية فيقول: ،ريّة احلكم والسلطةحمّمد باقر الصدر الذي أّسس لنظ

زًا عن كلِّ عناصر الكون بأتّه خليفة  إّن اهلل سبحاته وتعاىل شّرف اإلتسان باخلًلفة على األرض، فكان اإلتسان متمي ِّ
مٍع موّحٍد، حتّققت وبعد أن مّرت على البشريّة فرتة من الزمن وهي متارس خًلفتها من خًلل جمت .اهلل على األرض..

تبوءة املًلئكة، وبدأ االستغًلل والتناقض يف املصاحل والتنافس على السيطرة والتمّلك، وظهر الفساد وسفك الدماء؛ 
وإعداًدا ربّاتًيا للجماعة لكي تستأتف دورها  ،]واملرحلة التالية هي[ النبّوة ظاهرة ربّاتية متّثل رسالًة ثوريًّة وعمًًل تغيرييًا

لكي حيّقق  ،. وتفرض ضرورة هذه الثورة أن يتسلَّم شخص النيّب الرسول ]صّلى اهلل عليه وآله[ اخلًلفة العاّمةالصاحل
للثورة أهدافها يف القضاء على اجلاهلّية واالستغًلل... وبذلك يندمج خّط الشهادة وخّط اخلًلفة يف شخٍص واحٍد 

شهيد وخليفة  -كالنيبِّ   -اشرت  اإلسًل، يف النيّب العصمة. ]مثّ[ اإلما، ني، ومن هناوهو النيّب، فالنبّوة ّتمع ِكًل اخلطَّ 
يف األرض من أجل أن يواصل احلفاظ على الثورة وحتقيق أهدافها، غري أّن جزًءا من دور الرسول يكون قد اكتمل، للَّه 

ليس صاحب رسالة وال يأيت بديٍن  وهو إعطاء الرسالة والتبشري هبا، والبدء بالثورة االجتماعّية على أساسها. فالوصيّ 
جديد، بل هو املؤمَتَن على الرسالة والثورة اليت جاء هبا الرسول. وقد امتّدت اإلمامة بعد عصر الغيبة يف املرجعّية، كما  

ٍل كاتت اإلمامة امتداًدا بدورها للنبّوة، وحتّملت املرجعّية أعباء هذه الرسالة العظيمة، وقامت على مّر التأريخ بأشكا
 أو التمهيد له بطريقٍة وأخرى. ،خمتلفٍة من العمل يف هذا السبيل
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ففي عصر الَغيبة، طبًقا ملا يراه الشهيد الصدر، تعود خًلفة اإلتسان ويقو، األفراد من البشر بإدارة شؤوّنم واجملتمع؛ 
، تظرًا لكون أحد البعَدين يرتبط حباكمّية الدين والشرع، كان ال بّد من اإلشرا ف والشهادة من قبل املراجع مع ولكنن

ل اهلل تعاىل فرجه فيّتحد خّط اخلًلفة مع خّط الشهادة  ،احلاكمّية اإلتساتّية؛ وختاًما، تعود حاكمّية اإلما، املعصو، عجَّ
ًدا  .36جمدَّ

 وهبذا يظهر أّن الشهيد الصدر يرى أّن اخلًلفة يف عصر الغيبة هي للجماعة، وأّما يف عصر حضور املعصو،، فإنّ 
 العصمة هي دليل كون اخلًلفة فرديّة.

اتطًلقًا من أّن السيادة اإلهلّية يف اجملتمع البشرّي تتّم  ،كما يبين الشهيد الصدر رؤيًة يف خًلفة اجلماعة البشريّة
من خًلل طريَقني: طريق اخلًلفة وطريق الشهادة على األعمال، واهلل عّز وجّل جعل اإلتسان خليفته يف األرض. 

ألتّه خليفة اهلل عّز وجّل وبيده  ،هي من شؤون اخلًلفة اإلهلّية لإلتسان ،اجملتمع اإلتسايّن ورئاسته وتدبري أموره فإرادة
. وال شّك يف أّن وصف احلكم والسلطة باألماتة هو من 37تقرير مصريه، ويصف القرآن الكرمي هذه اخلًلفة بأّّنا أماتة

ما يرتبط حبكومة املعصو، اليت هي حاكمّية  حىّت يف ،تعليم يشّكل بيئًة مناسبةً التعاليم ذات األمهّّية البالغة، فهذا ال
وهي بيئة مناسبة لفكرة حكم اجلماعة يف  .أو حكومة الويّل الفقيه طبًقا لنظريّة والية الفقيه من باب النصب ،اهلل

 اإلسًل،. 

بسبب اجتماع بعض الصفات اخلاّصة أو أفراد معّينني  ،واتطًلقًا من هذا، فحىّت يف ظلِّ حكم فرد حمّدد
لّقى السلطة ألّن مثل هذا الشخص يت ،كالعصمة والفقاهة وغريها، فإّن هذه السلطة ّتتلف عن السلطة الفرديّة،فيهم

لذا يبدي اإلسًل، اهتماًما بدور الناس يف تويّل احلاكم للسلطة، ف "البيعة" مفهو، له أمهّّيته البالغة. بعنوان كوّنا أماتة. 
، مفهومها بوضوح على عنصر الرضا، وال تكون نهي، وإن كاتت طبًقا للنظريّة املعروفة أحاديّة الطرف، يتضمّ و 

يلقي  ،وال تصّح إطًلقًا إذا كاتت عن إكراه. والتأّمل يف كًل، أمري املؤمنني عليه السًل، ،مشروعًة يف اإلسًل، إاّل معه
دم  :، يف هذه املسألة. يقول اإلما، يف كتاٍب له لطلحة والزُّبريوعلى رأي اإلسًل ،الضوء على هذا البحث املهمّ  ا بَ عن "أَمَّ
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تمَما تمَما ،فَ َقدن َعِلمن َما ممَّنن أَرَاَدين وبَاي َ  ،وِإنن َكَتمن من َحىتَّ بَايَ عموين، وِإتَّكم هم . 38َعيِن"َأينِّ ملَن أمرِِد النَّاَس َحىتَّ أَرَادموين، وملَن أمبَايِعن
كما يصفها أمري املؤمنني عليه السًل،.   ،فهذا الكتاب يشهد بوضوح على حرّيّة اإلرادة يف مبايعة احلاكم اإلسًلميّ 

رَبة وال ممكَرهة، بل ،فاإلما، يتحّدث عن أّن مشروعّية البيعة إمّنا ترجع إىل أّن الناس ملّا بايعته كان ذلك منها   مل تكن جمم
 عن إرادة واختيار.

. فقال: "يا أبا احلسن إذا مل "بايع"فقيل له:  ،جيء بسعد بن أب وقّاص بعض املصادر التارخيّية، أتّهكما ورد يف 
ويف موضع آخر، يقول اإلما، عليه . 39يبَق غريي بايعتك". فقال علّي عليه السًل،: "خّلوا سبيل أب إسحاق"

 .40السًل،: "من بايع طائًعا قبلته منه، ومن أىب مل أكرهه وتركته"

وبالتأّمل يف هذا الكًل،، يّتضح جليًّا حرّيّة اإلتسان يف البيعة، ويشهد على أّن احلاكم اإلسًلمّي ال بّد وأن ينال 
رضا الناس لكي يتوىّل السلطة. وألمهّّية رضا الناس والبيعة عند اإلما، علّي عليه السًل،، ّتده يراعي ذلك حىّت يف 

حظ رضا الناس يف توليته السلطة هلؤالء الوالة، فيقول يف كتابه الذي يعنّي فيه الوالة اّلذين يعينهم يف مناصبهم، فيل
وما هم  ،وإن اختلفوا عليك فدعهم .فقم يف أمرهم ،فإن وّلوك يف عافية وأمجعوا عليك بالرضا"أحد الوالة، التايل: 

 .41فيه"

ألة السلطة واحلكم، وهذا العنصر باإلضافة إىل يظهر ممّا تقّد، أّن لعنصَري احلّريّة والرضا يف اإلسًل، أمهّّية يف مس
 عنصر األماتة، يشّكل بيئة مناسبة لفكرة قيادة اجلماعة يف اإلسًل،.

وخًلصًة ملا تقّد،، ميكننا أن تصل، من خًلل مًلحظة ما ذكرتاه، إىل أّن النظريّة اإلسًلمّية تتًلء، مع املكوَّن 
بل  ،وهو عبارة عن سلطة اجلماعة، ولكن إىل اآلن ليست النتيجة ّنائّية ،ةاألّول من مكّوتات السيادة الشعبّية الدينيّ 

 وهو ما سوف تتعّرض له بالبحث. ،تتوّقف على البحث يف العنصر الثاين للسيادة الشعبّية
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 ة الشعبّية في الرؤية اإلسالمّيةالمشارك .2

كاتت تتمّتع   ،دولة يف مرحلة التأسيستقّد، أّن اإلسًل، يتبىّن تظريّة سلطة اجلماعة، وهذا يدّل على أّن ال
ال يرتبط بكيفّية  ،وكما تقّد، سابًقا، فإّن كون الدولة والسلطة تتمّتع بالسيادة الشعبّية ،بالسيادة الشعبّية، ولكن

ال بّد أن حتافظ الدولة  ،بل بطريقة ممارستها للسلطة والسلطة اجلماعّية. وبعبارة أخرى، بعد مرحلة التأسيس ،تأسيسها
أي املشاركة  -على معايري حتفظ هلا صفة أّّنا ذات سيادة شعبّية. والعنصر الثاين من السيادة الشعبّية  ،والسلطة
 تاظر إىل هذه املرحلة، لذا سوف تعاجل يف البحث مسألة املشاركة الشعبّية يف الرؤية اإلسًلمّية. -الشعبّية 

ة مفهو، املشاركة السياسّية أّواًل. فقد ذكروا ملفهو، املشاركة إّن احلديث عن املشاركة الشعبّية يتوّقف على مًلحظ
هو الذي جنده مناسًبا ملوضوع حبثنا هنا: "السعي املنّظم  ،السياسّية تعاريف متعّددة، والتعريف الذي سوف تذكره

لى منط عمل الدولة والتأثري ع ،واملشاركة الفاعلة يف النشاطات االجتماعّية والسياسّية ،للمواطنني التتخاب قادهتم
 .42وتوجيه سياساهتا"

واليت تتمّثل يف املشاركة يف  ،وبالتأّمل يف هذا التعريف، تصل إىل وجود أبعاد خمتلفة من املشاركة السياسّية الشعبّية
هذه اختيار القادة، املشاركة يف النشاطات السياسّية واالجتماعّية، والتأثري على سياسات الدولة وحتديد اهتماماهتا، و 

األبعاد هي أهّم أبعاد املشاركة السياسّية. وقد تعّرضنا يف البحث السابق للبعد األّول من املشاركة السياسّية من خًلل 
 الرجوع إىل مفاهيم كاألماتة، واإلمامة، والوالية، ومفهو، البيعة. وتكمل البحث بالتعّرض لسائر األبعاد.

ن اآللّيات اليت يراها اإلسًل، هلذا النوع من املشاركة. إتّنا تتمّكن، إّن البحث عن تلك األبعاد، يتوّقف على بيا
من خًلل الرجوع إىل املصادر والنصوص الدينّية، من معرفة هذه اآللّيات، فقد حتّدثتن النصوص اإلسًلمّية عن 

وحنن هنا، ورعايًة مهّمة يف هذا اجملال هي: الشورى، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد.  ثًلث، آلّيات
وتظرًا ملناسبة فكرة الشورى للنظريّة املتبّناة يف هذه املقالة، لن تتعّرض سوى لرأي اإلسًل، يف مسألة  ،لًلختصار

من خًلل "تقليب اآلراء املختلفة ووجهات  ،الشورى، وعلى أساس ذلك، توضح رؤية اإلسًل، ملسألة السيادة الشعبّية
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حىّت يتوّصل إىل الصواب منها أو إىل  ،واختبارها من أصحاب العقول واألفها، ،القضايا النظر املطروحة يف قضّية من
 .43ليعمل به لكي تتحّقق أحسن النتائج" ،أصوهبا وأحسنها

وعلى هذا األساس، تكون الشورى مصطلًحا سياسيًّا. ويرى فريد عبد اخلالق أّن املراد من الشورى يف االصطًلح 
ومع فرض تبيّن  ،. ومبًلحظة هَذين التعريَفني44ة يف املشاركة السياسّية يف مسألة السلطة والقرارهو حّق األمّ  ،السياسيّ 

مثل هذا املفهو، للشورى يف املصادر والنصوص الدينّية، ميكننا القول إّن اإلسًل، يتبىّن توًعا من النظا، السياسّي 
تات  ،اركة السياسّيةاملعتمد على الشورى؛ وعلى أساس ذلك، ميكننا احلديث عن املش تًا من مكوِّ بعنوان كوّنا مكوِّ

 جند ضرورة التعّرض لآليات والروايات الواردة يف هذا اجملال: ،السيادة الشعبّية الدينّية. ومن هنا

نَ هم }: 38اآلية الشورى،  سورة .أ وَرى بَ ي ن من شم رمهم من َوأَقَامموا الصًََّلَة َوأَمن َتَجابموا ِلَرهبِِّ يف هذه اآلية،  .{من َوالَِّذيَن اسن
يتّم ذكر املؤمنني بعد وصفهم باإلميان وإقامة الصًلة، بأّن أمرهم شورى بينهم. يقول أحد املفّسرين حول هذه اآلية، 

ِعَلت إىل جاتب ويف مستوى اإلميان باهلل وإقامة الصًلة، وهذا يدّل على أمهّّيتها البالغة، والتعبري  ،إّن الشورى فيها جم
ارة إىل األعمال املهّمة اليت ترتبط حباجّيات اجملتمع اإلسًلمّي. وهلذه املفردة مفهومها الواسع الشامل باألمر فيه إش

وإن كان تزوهلا يف مّكة وقبل قيا، الدولة  ،. وهذه اآلية45لكافّة األمور املهّمة من سياسّية وتظامّية واقتصاديّة وثقافّية
 ة تبديل الشورى إىل ثقافة عاّمة.اإلسًلمّية النبويّة، لكّنها تدّل على ضرور 

بُّ }: 159، اآلية آل عمرانسورة  .ب لن َعَلى اهلل ِإنَّ اهلل حيِم َت فَ تَ وَكَّ ِر فَِإَذا َعَزمن َمن من يف األن ..َوَشاِورنهم
ِلنيَ  تَ وَكِّ د{النمم يِنَ هبا املسلمون، ولكن مع ذلك ،. هذه اآلية تزلت بعد معركة أمحم ر النيّب صّلى اهلل يمؤم ،وبعد اهلزمية اليت مم

أّّنا تدّل على وجوب املشورة على  ،عليه وآله مبشاورهتم. واتطًلقًا من هذه اآلية، ذكر الكثري من العلماء واملفّسرين
 النيّب صّلى اهلل عليه وآله وعلى حّكا، املسلمني بشكل َأوىل. وكنموذج على ذلك، يقول احملّقق النائيين قمّدس سرّه:
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وهو العقل الكّل ومعدن  ،حيث ّتاطب الرسول )صّلى اهلل عليه وآله وسلم( ،على هذا املعىن تدّل داللة واضحة
العصمة، وتأمره بالتشاور مع عقًلء األّمة. والظاهر من اآلية بالضرورة، أّن مرجع الضمري يعود على مجيع أفراد األّمة، 

فهو من باب احلكمة وداللة القرينة على  ،حلّل والعقدمن املهاجرين واألتصار قاطبة. وأّما ّتصيصها بالعقًلء وأرباب ا
أّن الكلمة تفيد العمو،، وتدّل على أّن ما يتشاور األمر؛ ذلك املقا،، ال من باب الصراحة اللفظّية وداللة الكلمة يف 

عنه من باب فإّّنا ال تدخل يف تطاق هذا العمو،، وخروجها  ،خبصوصه هي األمور السياسّية، وأّما األحكا، اإلهلّية
 .46التخّصص ال التخصيص

 ومن كتم مشورتكم عاّ، أيًضا. فهي تشمل كافّة األمور السياسّية واملسلمني كافّة. ،إًذا، فتعّلق الشورى عا،ّ 

 الرواية النبويّة: .ت

إىل واحدة اليت تدّل على أمهّّية الشورى، وتشري هنا  ،مثّة العديد من الروايات الواردة عن النيّب صّلى اهلل عليه وآله
 فقط من هذه الروايات:

إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم مسحاءكم وأمركم شورى بينكم، فظهر األرض خري لكم من بطنها. وإذا كان "
 .47"أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم خبًلءكم وأموركم إىل تسائكم، فبطن األرض خري لكم من ظهرها

 ما ُروي عن أمير المؤمنين عليه السالم:  .ث

عن أمري املؤمنني عليه السًل، العديد من الروايات اليت تدّل على الشورى وضرورة املشورة؛ وكنموذج على  ورد
 .48ومن شاور الرجال شاركها عقوهلا" ،لكهذلك، تتعّرض هلذه الرواية املشهورة عنه عليه السًل،: "من استبّد برأيه 
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املشورة يف اإلسًل،، ولكّن البحث عن دور الشورى مبًلحظة هذه اآليات والروايات، تّتضح أمهّّية الشورى و 
 ومكاتتها داخل النظا، السياسّي، يساعدتا يف حتديد الرؤية اإلسًلمّية ملسألة السيادة الشعبّية.

يتوّقف على حتديد إجابات عن األسئلة التالية: ما  ،إّن البحث عن دور الشورى يف النظا، السياسّي اإلسًلميّ 
أسيس النظا، السياسّي اإلسًلمّي؟ هل للشورى تأثري على مشروعّية النظا، السياسّي؟ ما هو هو دور الشورى يف ت

 دور الشورى يف مرحلة اّّتاذ القرارات وإدارة السلطة؟

إّن هذه األسئلة، وكما هو واضح، تاظرة إىل مرحلَتني مها: مرحلة بناء النظا، ومرحلة صناعة القرار. ولذا ال بّد لنا 
 ملعرفة دور الشورى فيهما. ،نيمن الفصل بني املرحلتَ  ،يف املعاجلة

 الشورى وبناء النظام

حول الشورى يف مرحلة تأسيس النظا،. يرى أهل السّنة،  ،مَثَّ اختًلف يف وجهات النظر بني أهل الشيعة والسّنة
خرى كاالستخًلف؛ هي املعرَتف هبا إىل جاتب تظم أ ،وعلى أساس منوذج اخلًلفة، أّن شورى أهل احلّل والعقد

فالشورى أمر مشروع. تعم، تنطبق الشورى، بناًء على هذا الرأي، على اجتماع مجاعة ولو قليلة، بل حىّت اتتخاب 
فذلك ثابت  عقدها واحد من أهل احلّل والعقد، "إنّ  تصدق عليه الشورى: ،شخص واحد من أهل احلّل والعقد

 .49ويلز، الغري فعله"

كما أشار إىل   -العقد وإمجاعهم، وهذا املفهو، ى، بشكل وثيق، مع مفهو، أهل احلّل و إًذا، يرتبط مفهو، الشور 
 ،يعود يف جذوره إىل حادثة السقيفة؛ حيث قا، مجاعة من األتصار وبعض املهاجرين -ذلك حسن عّباس حسن 

وصل فيها سّتة من كبار  ،وكذلك يف الشورى اليت أّسسها اخلليفة الثاين ،باختيار خليفة للنيّب صّلى اهلل عليه وآله
 .50الصحابة
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حيث يتّم الفصل بني عهد  ،أّما الشورى يف الفكر السياسّي الشيعّي، فإّن مكاتتها خمتلفة يف بناء النظا، السياسيّ 
حضور املعصو، وعهد غيبته. وطبًقا هلذه النظرة، فإّن الشورى ال دور هلا إطًلقًا يف مشروعّية اإلما، املعصو، يف 

بأيّة حادثة سياسّية  ،حلكم، ألّن اإلمامة يف العقيدة الشيعّية ليست منصًبا جعليًّا عارًضا، وال ترتبط إطًلقًاالسلطة وا
 . 51أو غريها؛ بل هي قضّية إهلّية، حقائقها حمّددة ال تتبّدل وال تتغرّي وال تزول

ضفي أيّة مشروعّية على اإلمامة سواًء فهي مثلها منصب إهلّي. والشورى ال ت ،وبعبارة أخرى، اإلمامة امتداد للنبّوة
أكاتت شورى اخلواّص أو شورى عاّمة الناس. تعم، ما له أمهّية هنا هو مفهو، البيعة الذي، على أساسه، تتوافر 

ق اإلمامة كأماتة إهلّية يتعّهد املبايعون بالوفاء هبا. قَّ  لإلمامة الظروف واإلمكاتات لقيا، سلطة اإلما، خارًجا، وحتم

يف عصر الغيبة، فإّن الشورى مبا هلا من معىًن خاّص متتاز بأمهّّية ومنزلة خاّصة. وإن كان غالب علماء الشيعة أّما 
، ولكن يف تأسيس النظا، السياسّي 52يعتمد على تظريّة والية الفقيه ،يرون أّن النظا، السياسّي الشيعّي يف هذه املرحلة

من خًلل اعتماد آلّية "االتتخابات". وملعرفة أمهّّية  ةاّمة الناس ممكنمن قبل الفقيه الواجد للشرائط، فإّن شورى ع
عّية السياسّية يف ما يرتبط بأسس املشرو  االتتخابات يف تظريّة والية الفقيه، ال بّد من مًلحظة النظريّات املعروفة يف

 هذه النظريّة.

ة الفتوى، ووالية القضاء، والوالية السياسّية فعلى أساس تظريّة "النصب"، الفقيه تائب اإلما، املعصو،، وله والي
. فمشروعّيته إهلّية حمضة، وليس لرأي الناس أّي دور يف مشروعّية سلطته. ولكن مع ذلك، فإّن آلّية 53على اجملتمع

سبيل  حىّت إّّنا تمعترب من الواجبات الشرعّية يف جمال احلياة السياسّية. ويمستفاد، عادًة، يف ،االتتخابات معرَتف هبا
 توضيح االعتبار الشرعّي لًلتتخابات، من ما يعادهلا يف الرتاث اإلسًلمّي أي مصطلح "البيعة".
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ن وقع اخلًلف ة السلطة، وإما، املعصو،، وهو وجه مشروعيّ للفقيه النيابة عن اإل نّ يق دور الفقهاء يف عصر الغيبة   إىل تضيويذهب إ
 ا.وضيقً  ات سعةً بينهم يف حدود الصًلحيّ 
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أتّنا تّتبع رأي الناس، فكّل ما "قمّدس سرّه، وهو من أصحاب تظريّة والية الفقيه، يؤّكد متاًما على  ،فاإلما، اخلميينّ 
.. فرأي الناس هو احلاكم... .هو الذي حيكم يف إيران إّن الشعب ، أو قوله: "54"يراه الشعب تسري على أساسه

. ويف جواٍب له على 55وال جيوز ألّي واحد مّنا خمالفة رأي الشعب" ،وهذه املؤّسسات يتّم اختيارها من قبل الناس
ه إليه من مسؤول مركز أئّمة اجلمعة واجلماعة  حول رأيه يف هذا اجملال، يقول: ،استفتاء ومجِّ

للشرائط[ والية يف مجيع الصور. ولكّن تويّل أمور املسلمني وإقامة الدولة يرتبط مبا يراه أكثريّة املسلمني، ]للفقيه اجلامع 
 .56وما كان يمعرّب عنه يف صدر اإلسًل، بالبيعة لويّل أمر املسلمني ،وهو ما مّت التعّرض له يف الدستور

األمر الذي جيعل له قيمة فقهّية  ،إلجابة عن استفتاءوكما هو ممًلَحظ يف هذه التعابري، وتظرًا لكوّنا يف مقا، ا
مشهود يف هذه التعابري؛ وهذا ما جيعل لرأي الناس اعتبارًا  ،وشرعّية، فإّن توًعا من التًلز، بني االتتخاب والبيعة

 شرعيًّا.

شروعّية اإلهلّية واملشروعّية فتوصلنا إىل تظريّة الرتكيب بني امل ،أّما تظريّة "االتتخاب" يف مسألة املشروعّية السياسّية
دة من  ،الشعبّية. وعلى أساس هذه النظريّة، فإّن الناس يف عصر الغيبة يقومون باتتخاب الفقيه الواجد للشرائط احملدَّ

 ،إذا ثبت للفقهاء جامعي الشرائط منصب اإلمامة من قبل األئّمة"فيمقال:  قبل اهلل عّز وجّل يف احلاكم اإلسًلمّي.
فقيًها ليتصّدى  ،من بني الفقهاء جامعي الشرائط ،وإاّل فيجب على األّمة أن ّتتار -ه أمر مل يتحّقق ولكنّ  -فهو 

 ويكون ذلك فرًضا واجًبا على الناس. ،. ففي هذه النظريّة، يكون االتتخاب هو آلّية املشروعّية57"هلذا األمر
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ة االتتخابات يف مرحلة بناء النظا،، وهذا التأثري مبًلحظة ما تقّد،، تستخلص أّن شورى عاّمة الناس تتّم عرب آليّ 
وجيمعها لتبيّن مقولة "إّن لرأي الناس  ،يف النظريّات املعروفة حول الدولة، يبدأ من إعطاء املشروعّية إىل آلّية تطبيقها

 تأثريًا على عملّية بناء النظا، السياسّي".

 الشورى وصناعة القرار

 تعّرضت ملسألة الشورى، تدلّنا على أّن غالب توّجهها كان تاحية صناعة القرار يف إّن مراجعة املصادر والنصوص اليت
ني يف هذا اجملال: أّواًل، إّن الشورى الزمة على احلاكم وجود تظريّ تَ  ،احلياة السياسّية. ويظهر لنا أيًضا من هذه املراجعة

 .58هقبل اّّتاذ القرار، ثاتًيا، إّن الشورى مستحّبة للحاكم وواجبة ل

ّن تظريّة لزو، إتعم، هاتان النظريّتان ال يرجع تصنيفهما إىل تاريخ تداول مفهو، الشورى، ولكن ميكننا القول 
ّن تظريّة االستحباب هي خصوصّية اآلراء القدمية. فالشورى لدى إالشورى ووجوهبا هي خصوصّية اآلراء املتأّخرة، و 

احلاكم هبا. وعلى هذا األساس، فإّن احلاكم هو مصدر القرار واملرجع  وتوصية ،القدماء، ال تصل إاّل إىل حّد الرتجيح
وهو ما جنده لدى علماء من السّنة والشيعة يف العصور  ،يكون ملزًما له ،يف اّّتاذه. وإّن رأي الشورى يف هذه النظريّة

 ما بينهم. مع اختًلفات يف ،اجلديدة

الذي يرى أّن فكرة اإللزا، بالشورى أمر يف غاية األمهّّية، وأّن يف العصر املتأّخر  ،ومنوذج ذلك، حمّمد رشيد رضا
وال إمجاع صحيح  ،من الكتاب والسّنة ،من الواجب على احلاكم اإلسًلمّي أن يعمل بالشورى يف كّل ما ال تّص فيه

 .59فيه أو تّص اجتهادّي غري قطعيّ 

هي لغة  ،لغة القرآن يف آيات الشورى وكذلك يرى حمّمد حسن األمني، ومن خًلل الرجوع إىل اآليات، أنّ 
وهذا  ،خربيّة مجلة }وأمرهم شورى بينهم{. فجملة {، }وأمرهم شورى بينهم{وشاورهم يف األمر}، قاطعة وحامسة
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الشورى أمر ال بّد منه، لذا ال ميكن محل هذا الكًل، على أّن وجه بًلغة إلفادة أعلى درجات اإللزا،، أي 
 .60 داخله مفهو، اإللزا،االستحباب. فاألمر حيمل يف

يبدأ بعملّية  ،أّما توفيق حمّمد الشاوي، وهو من علماء أهل السّنة، فتجد يف كتاباته اهتماًما شديًدا بالشورى
 فريى: ،الفصل املفهوميّ 

، إتّنا مضطّرون للتفرقة بني الشورى باملعىن العاّ، الواسع الذي يشمل كّل تشاور وتبادل للرأي، وإن كان غري ملز،
الصادر من اجلماعة وتسّميها  ،وتسّميها املشورة أو االستشارة، ومتييزه عن معناها الضّيق الذي يقصد به القرار امللز،

 .61الشورى

لذا ميكننا باختصار، أن تشري إىل أّن الفكر السياسّي املعاصر ألهل السّنة، ومن خًلل إعادة حتليله وقراءته 
 يف اّّتاذ القرارات.ملفهو، الشورى، هو مؤّسسة شعبّية 

كما حتتّل الشورى أمهّّيًة يف الفكر السياسّي الشيعّي املعاصر، ولذا تلحظ اهتماًما هبا من قبل علماء الشيعة تشري 
إىل بعضهم هنا؛ يرى النائيين، خًلل توضيحه لكون السلطة يف اإلسًل، تقو، على أساس الشورى، أّن هلا أمهّّيتها يف 

 ، ويقول:آل عمرانمن سورة  159فيثبت مشروعّيتها من خًلل االستدالل عليها باآلية  ،مرحلة اّّتاذ القرار

حيث ّتاطب الرسول صّلى اهلل عليه وآله  ،واآلية الكرمية: }وشاورهم يف األمر{ تدّل داللًة واضحًة على هذا املعىن
أّن مرجع  ،الظاهر من اآلية بالضرورةوهو العقل الكّل ومعدن العصمة، وتأمره بالتشاور مع عقًلء األّمة. و  ،وسّلم

فهو  ،الضمري يعود على مجيع أفراد األّمة، من املهاجرين واألتصار قاطبًة. وأّما ّتصيصها بالعقًلء وأرباب احلّل والعقد
فيد من باب احلكمة وداللة القرينة على املقا،، ال من باب الصراحة اللفظّية وداللة الكلمة يف األمر؛ ذلك أّن الكلمة ت

العمو،، وتدّل على أّن ما يمتشاور خبصوصه هي األمور السياسّية، وأّما األحكا، اإلهلّية فإّّنا ال تدخل يف تطاق هذا 
 .62العمو،، وخروجها عنه من باب التخّصص ال التخصيص
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لنظا، السياسّي وهبذا يثبت النائيين مشروعّية الشورى يف مرحلة اّّتاذ القرارات، ويسعى، من خًلل تقدميه لنظريّة ا
املختار لديه، جلعل الشورى ذات مكاتة مهّمة. فالشورى هي األساس الضامن لكون النظا، السياسّي يسري طبق 

 ين: اإلشراف على عمل احلاكم والسلطة، والتشريع يف األمور العرفّية. ويقول:الشورى؛ وللشورى دورها يف أمرَ 

وإقامة الوظائف الراجعة إىل اتتظا،  ]األمر[ما يصدر عن والة األمور  هو النظر يف ،إّن اهلدف من عقد جملس الشورى
وحفظها وسياسة أمور األّمة وإحقاق حقوقها. وليس اهلدف إقامة حكومة شرعّية وإصدار الفتاوى وإقامة  ،أمور البًلد

 .63صًلة اجلماعة

نظري يف مسألة الشورى يف مرحلة اّّتاذ وهو من أعًل، الشيعة الذين أبدعوا يف الت -ويرى السّيد حمّمد باقر الصدر 
وهو مصداق من مصاديق املشاركة الشعبّية يف عصر الغيبة، ويشرح مشروعّيتها  ،أّن قيا، الشورى أمر ضروريّ  -القرار 

مع أتّه القائد  -من خًلل الرجوع هبا إىل عصر حضور املعصو،، فيقول: "وقد أوجب اهلل سبحاته وتعاىل على النيّب 
 .64أن يشاور اجلماعة، ويشعرهم مبسؤولّيتهم يف اخلًلفة من خًلل التشاور" - املعصو،

الذي يؤّكد على ضرورة الشورى يف  ،ومن أعًل، الفكر الشيعّي املعاصر أيًضا، الشيخ حمّمد مهدّي مشس الدين
عن طريق  ،ر شؤوّنا العاّمةمرحلة اّّتاذ القرار يف النظا، السياسّي اإلسًلمّي. فريى أّن من الواجب على األّمة أن تدي

أّن اآلية الكرمية  ،. وما يلفت النظر يف استدالله الفقهيّ 65وجيب على احلاكم أن ميارس السلطة من خًلهلا ،الشورى
من } نَ هم وَرى بَ ي ن من شم رمهم ، وخًلفًا للكثريين الذين يروّنا يف مقا، بيان خصائص املؤمنني وال حتمل صفة اإللزا،، 66{...َوأَمن

 لى اإللزا، بالشورى، فيقول:تدّل ع
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دّلت على وجوب الشورى على األّمة يف إدارة أمورها العاّمة... وهذا ليس وصًفا للمؤمنني، وإمّنا هو حكم شرعّي ]و[ 
 .67وضعّي ]و[ تنظيمّي على املسلمني، يقتضي أن يطبّقوه يف حياهتم العاّمة، ليتّم إسًلمهم وإمياّنم

مّية، طبًقا للفكر السياسّي لإلما، اخلميين، تظريّة "املشاركة الشعبّية"، حيث يراها كما تتبىّن اجلمهوريّة اإلسًل
ا يف السيادة الشعبّية. وهي من النظريّات السياسّية الشعبّية املعاصرة اليت تذهب إىل أّن حتّقق العنصر  عنصرًا مهمًّ

إلما، اخلميين قمّدس سرّه أّن جملس الشورى هو يتّم من خًلل جملس الشورى املنتَخب من ِقبل الناس. ويرى ا ،املذكور
وطيّن. ويف رسالته ألعضاء جملس الشورى يف دورته  -، وأّن حقيقته تتمّثل يف أتّه إسًلمّي 68أعلى سلطة يف البًلد

 األوىل، يقول:

أمّهها أتّه  من ،ِبِسمات خاّصة -الذي هو طليعة مؤّسسات اجلمهوريّة اإلسًلمّية  -ميتاز جملس الشورى اإلسًلمّي 
ال سّيما مع وجود جملس  ،إتّه إسًلمّي ألتّه يسعى جاهًدا إىل سّن قواتني ال ّتالف الشريعة اإلسًلمّية .إسًلمّي ووطينّ 

 .69صياتة الدستور، ووطيّن ألتّه تابع من الشعب

ّم يف اّّتاذ القرار، فهي واملًلَحظ من كّل ما تقّد،، أّن الشورى يف الفكر السياسّي الشيعّي املعاصر هلا دورها امله
مبا متثّله من عنصر مهّم يف السيادة الشعبّية الدينّية، وإثبات مشروعّيتها  ،اآللّية املثلى لتحقيق عنصر املشاركة الشعبّية

 .القرآن الكريمكآيات  األدلّة الشرعّية،ممكن من خًلل الرجوع إىل

 خالصة وختام

مع  ،للبحث حول مسألة اإلمكان أو االمتناع املفهومّي للسيادة الشعبّية كان سعًيا  ،ما عاجلناه يف السطور السابقة
التعّرض ملختلف االّّتاهات املطروحة يف هذا اجملال. وقمنا يف هذا اجملال، ومن خًلل التفكيك العلمّي ملصطلح 

ركة الشعبّية" كعنصَرين أساسيَّني يف السيادة الشعبّية، بتبيني عناصرها املفهومّية ومتثّلت ب "القّوة وقيادة اجلماعة" و"املشا
 السيادة الشعبّية؛ فمن ضّمهما إىل بعضهما واجتماعهما، يتشّكل مفهو، السيادة الشعبّية الواحد. 
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ذلك وكما تقّد،، مثّة اّّتاهات متعّددة يف هذا املفهو، الواحد، تشّكل السيادة الشعبّية الدينّية إحدى هذه 
سيادة الشعبّية، تكون املرجعّية فيه للدين الذي حيوي بيان القّوة وقيادة اجلماعة واملشاركة االّّتاهات. وهي منوذج من ال

 كعناصر مفهومّية يف السيادة الشعبّية. وعاجلنا يف القسم الثاين من املقالة رؤية اإلسًل، هلَذين العنصَرين.  ،الشعبّية

مىت كان احلاكم واجًدا للشرائط. فهي  ،اكم كأماتةكذلك يرى اإلسًل، أّن السلطة بيد اجلماعة، وهي تمعَطى للح
ليست أمرًا فرديًّا، وإن كاتت تمدار من ِقبل فرد. لذا ورد التعبري عنها يف املصادر اإلسًلمّية مبفردات حنو: "األماتة" 

جل إثبات بل على أساس اإلرادة اإلهلّية من أ ،و"الوالية". فالسلطة ال تقو، على أساس اإلرادة الشخصّية للحاكم
من خًلل الرجوع إىل الدين والشريعة اإلهلّية، الوصول إىل حّقاتّية املشاركة الشعبّية. و مرجعّية الدين والشريعة. وميكننا، 

هو مفهو، "الشورى". فهذا املفهو، الدييّن هو الذي حيّقق املشاركة الشعبّية  ،وأهّم مفهو، دييّن يدّل على هذا العنصر
 كذلك يف صناعة القرار، وهبذا تنشأ سلطة اجلماعة لتشّكل ماهّية السلطة يف اإلسًل،.  ،يف جمال بناء النظا،

وال شّك يف أّن قيا، السيادة الشعبّية الدينّية، ومبًلحظة العناصر املذكورة، مستلز، إلجياد آلّيات وبنية مناسبة. 
إىل  70ة االرتبا ، أي أن تكون ذات صلة وعًلقةوهذه البنية هي اليت ّتعل تظريّة السيادة الشعبّية الدينّية متتلك صف

 .71جاتب صفة االتسجا،

اد منه حالة التعاون بني عناصر ومكّوتات هذه النظريّة، وقد سعينا إىل اآلن لتقدمي صورة  أّما االتسجا،، فريم
ات املفرَتضة مسبًقا منسجمة هلذه النظريّة. وأّما االرتبا ، فاملراد منه قدرة هذه النظريّة على االستجابة لًلحتياج

 واآللّيات املناسبة واليت سوف تشري إليها الحًقا.

إّن البنية اليت ميكننا أن تقّدمها لنظريّة السيادة الشعبّية الدينّية، مبًلحظة العناصر املفهومّية اليت تعّرضنا هلا سابًقا، 
 أركان رئيسّية هي: ةتتمّثل يف ثًلث

 . الدين "الشريعة"1
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لذا دين يف تنظيم احلياة السياسّية، ، يف تظريّة السيادة الشعبّية الدينّية، فإّن املتبَ ىنَّ هو مرجعّية المبًلحظة ما تقدّ 
فإّن للدين دوره األساس واألّول يف بنية النظا، السياسّي. وهذا الركن يدّل على التزا، النظا، السياسّي ومؤّسساته 

اّص. وبعبارة أخرى، يدلّنا على ضرورة التعاون بني خمتلف املؤّسسات وبالشريعة مبعناها اخل ،بالدين مبعناه العا،ّ 
وأعماهلا وسلوكها، وبني الدين والشريعة، وضرورة القيا، مبا يلز، إلحراز هذا التعاون وحتقيقه خارًجا. وهذا يعين 

 تطابقها مع التعاليم الدينّية.

 . القيادة الدينّية2

يف السيادة الشعبّية الدينّية، ويف بنية هذا النظا، السياسّي، وعًلقة هذا الركن  تشّكل القيادة الدينّية الركن الثاين
يشهد على  ،بالدين والشريعة، اليت هي الركن األّول، له معىًن خاّص. فتبيّن مرجعّية الدين والشريعة يف هذه النظريّة

النظا، السياسّي مع الدين والشريعة. إّن اليت تضمن تطابق عمل مؤّسسات هذا  ،ضرورة القيادة الدينّية هلذا النظا،
من أجل  ،الذي يعين االعرتاف باملعرفة والتخّصص الدينيَّني يف هذا النظا، ،وجود قيادة دينّية يف بنية النظا، السياسيّ 

يّة السيادة توفري بيئة ملرجعّية الدين والشريعة يف احلياة السياسّية. فالقيادة الدينّية هي اليت تضمن عنصر الدين يف تظر 
الشعبّية الدينّية، مع مًلحظة ضرورة أن تنطلق املقّررات مبا فيه املصلحة العاّمة للمجتمع اإلسًلمّي. وتأسيس جملس 

يمعترب أمرًا الزًما وضروريًّا. وهذا اجمللس يشّكل مرجعّيًة حلّل  -وهو املعروف جملس تشخيص املصلحة  -للشورى 
 وهو ما سوف تشري إليه يف موضعه. ،لسياسيّ املشاكل القاتوتّية يف النظا، ا

هي اليت تقو، بإعطاء املشروعّية للمؤّسسات  ،هذا، باإلضافة إىل أّن القيادة يف تظريّة السيادة الشعبّية الدينّية
اليت بدورها ّتضع ملنصب  ،، ينتخب الناس مؤّسسات النمظم السياسّيةهذه النظريّةعلى السياسّية. فبناًء واملناصب 

إلحراز تطابقه مع الدين والتعاليم الدينّية، لذا كان بيد القيادة  ،قيادة، ألجل توفري إمكاتّية اإلشراف على عملهاال
 إمضاء تويّل األفراد هلذه املناصب.

 . الشعب3



سلطة الشعب هو الركن الثالث يف بنية النظا، السياسّي، طبًقا لنظريّة السيادة الشعبّية الدينّية. ومفاده التسليم ب
أن تكون ضمن إطار ة الشعب يف هذه النظريّة ال بّد اجلماعة يف اإلسًل، وسيادة الشعب. ومن الواضح أّن سياد

 الدين والشريعة وعلى أساس تعاليمهما.

لذا، فإّن دور الناس يف هذا النظا، يتوّقف على أن يكون مشروًعا يف تظر الدين. ومبًلحظة ما تقّد، سابًقا، فإّن 
االستفادة ممّا متتلكه فكرة "الشورى" لبيان دور الشعب. فالشورى الشعبّية، من خًلل اعتماد آلّية باإلمكان 

 وأمّهها عبارة عن: ،االتتخابات، تؤّدي إىل قيا، مؤّسسات تتحّقق من خًلهلا املشاركة الشعبّية

 ،يكون جامًعا للشرائطتتكّون شورى اجملتهدين من جمموعة جمتهدين، منهم من أ. الشعب وشورى المجتهدين: 
ويتّم اتتخاهبم من قبل الناس بشكل مباشر. وضرورة قيا، هذه اجملموعة ترجع إىل أمهّّية االجتهاد اجلماعّي يف األمور 

ومبًلحظة ضرورة تطابق مؤّسسات الدولة وأعماهلا اليت تقّد، هبا مع الدين والشريعة. كما أّن  .السياسّية واالجتماعّية
اختيار هذه الشورى من خًلل االتتخاب من قبل الناس، يعكس صفة السيادة الشعبّية يف هذا ضرورة أن يكون 

 النظا، السياسّي. فالشعب هو ركن أساسّي من أركان النظا، السياسّي.

 مهّمة: ةإّن لشورى اجملتهدين يف هذه النظريّة أدوار ثًلث

ب القائد تيابة عن الشعب واإلشراف على من أهّم وظائف هذه الشورى، اتتخا. االنتخاب واإلشراف: 1أ.
وعلى أساس  ،لذا ميكنها أن تقو، بعملها بشكل منصفتبا  حقوقّي مع مؤّسسة القيادة، عمله. وليس هلا أّي ار 

وعلى أساس الشرو  احملّددة يف  ،وظائفها القاتوتّية والشرعّية. ويتّم اتتخاب هذه الشورى بالتصويت املباشر من الناس
 مع تعيني الصًلحّية من قبل هيئة خاّصة.و  ،الدستور

ني مها: االجتهاد واالستفتاء. فحيث كان تشريع شورى اجملتهدين يتّم من خًلل منطَ . االجتهاد واالستفتاء: 2أ.
 الدين هو املرجعّية يف تظا، السيادة الشعبّية الدينّية، فإّن هذا يعين ضرورة حتّقق القاتون اإلهلّي يف هذا النظا،. ولكنّ 

ومن خًلل التصويت  ،هذا القاتون يصّب، الزًما من خًلل أسلوب االجتهاد اجلماعّي للمجتهدين، يف جلنة االجتهاد
احلياة السياسّية. وتظرًا لكون االجتهاد  تحّقق االرتبا  بني االجتهاد وبنيعليه يف جملس شورى اجملتهدين. وهبذا، ي



ا أكثر، مع االحتياجات السياسّية واالجتماعّية للمجتمع وتضمن هلا مجاعيًّا وليس فرديًّا، فإّن هذا يضمن تطابقً 
 الفقاهة والعلمّية.

توفِّر القواعد الشرعّية الًلزمة للعمل التشريعّي والتقنييّن الذي يقو، به جملس  ،إّن مقّررات جملس شورى اجملتهدين
ة التقنني مع هذه القواعد الشرعّية. لذا، فإّن جملس جلعل القواتني متطابقة مع الشرع؛ فًل بّد وأن تتطابق عمليّ  ،النّواب

شورى اجملتهدين، ومن خًلل حضور ممثّليه يف اللجان التخّصصية ويف جلسات التشريع العلنّية جمللس النّواب، ميكنه 
إشراف  أن يوّفر حال التكامل والتعاون، ويضمن عملّية التوافق بني القواتني والشريعة. وال حيتاج ذلك إىل عملّية

الحقة على استصدار القواتني. ومع فرض عد، حتّقق التوافق بني جملس شورى اجملتهدين وبني جملس النّواب، فإّن 
يرجع إىل جملس تشخيص املصلحة. ومع فرض أّن القواعد الشرعّية املدّوتة ال تشتمل  ،تشخيص حكم هذه احلاالت

ويسّد هذا النقص من  ،يتّم عن طريق استفتاء شورى اجملتهدينعلى قاتون شرعّي ملورد خاّص من املوارد، فإّن ذلك 
 خًلل جلنة االستفتاء.

يتوّقف على املعرفة العميقة بقواعد الدين احلنيف  ،إّن القضاء على أساس موازين الشريعة. القضاء: 3أ.
، السيادة الشعبّية الدينّية. هو من وظيفة اجملتهدين يف تظا ،وتعاليمه، بالتايل يتوّقف على االجتهاد. كما أّن القضاء

وعليه، فاختيار رئيس السلطة القضائّية يتّم من قبل جملس شورى اجملتهدين، وهبذا يكون اتتخابه من قبل الناس بشكل 
كسائر   ،غري مباشر. تعم، طبًقا لنظريّة والية الفقيه، فإّن مشروعّية هذا االتتخاب يتوّقف على إمضاء الويّل الفقيه

ليه، يكون رئيس السلطة القضائّية مسؤواًل أما، جملس شورى اجملتهدين وأما، الويّل الفقيه، وما يقو، به املناصب. وع
 ومن خًلل آلّية االجتهاد اجلمعّي باإلشراف على تشا  السلطة القضائّية. ،جملس شورى اجملتهدين

الشعبّية الدينّية، اتتخاب النّواب. من مظاهر املشاركة الشعبّية يف تظريّة السيادة ب. الشعب ومجلس النّواب: 
فالشعب يقو، باتتخاب تّواب اجمللس بشكل مباشر، والنّواب هم جمموعة من املتخّصصني واخلرباء يف خمتلف جماالت 

 احلياة السياسّية. وجمللس النّواب واخلرباء، وظائف ثًلث أساسّية:

، واالقتصاديّة، والثقافّية وغريها، ورفعها إىل جملس شورى أّوهلا: املعرفة الدقيقة بالظروف السياسّية، واالجتماعّية
وإلخضاعها لعملّية اجتهاد متناسب مع تلك االحتياجات. وثاتيها:  ،لتحديد االحتياجات االجتماعّية ،اجملتهدين



جمال األمور  حتويل القواتني الشرعّية لشورى اجملتهدين إىل قواتني عاديّة لتطبيق تلك القواتني. وثالثها: التشريع يف
 والتجارب العقلّية للناس يف خمتلف اجملتمعات. ،والعلو، احلديثة ،اعتماًدا على املعرفة الدقيقة ،العرفّية العاّمة للمجتمع

من مظاهر املشاركة الشعبّية يف تظا، السيادة الشعبّية الدينّية، قيا، سلطة رئاسة ج. الشعب ورئاسة الجمهوريّة: 
رئيس اجلمهوريّة هو أعلى سلطة تنفيذيّة يف النظا،  نّ هبا من قبل الشعب مباشرة. وحيث أاتتخا اجلمهوريّة اليت يتمّ 

يدّل على دوره وأمهّّية هذا الدور يف النظا، السياسّي. كما تشري هنا  ،السياسّي فإّن االتتخاب املباشر من قبل الشعب
 شرف على عمله.ألتّه امل ،إىل أّن رئيس اجلمهوريّة مسؤول أيًضا أما، القائد

من خًلل جمموع ما تقّد، من مًلحظات، تصل إىل إثبات اإلمكان املفهومّي لنظريّة السيادة الشعبّية الدينّية من 
تبىّن على أساس هذه النظريّة لنصل  خًلل بيان خصائصها طبًقا للتعاليم الدينّية. وهبذا كشفنا عن النظا، السياسّي ال مم

 تظريّة السيادة الشعبّية الدينّية.إىل وجود اتسجا، تظرّي يف 

 


