
السيـــادة الشعبيّــــة الدينيّـــة

 إشــكـــــــالــــيّة المفهــــوم





اســــم الكتــــــاب:  ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية: اإ�شكالّية املفهوم

المــــــــؤلّــــــــف: جمموعة من الباحثني

النـــــــاشـــــــــــر:  دار املـــعـــارف احلكمّيـــة

Idea Creation  :إخــــراج الكتــــــــاب

عـــدد الصفــحــــــات: 124

القيـــــــــــــــــــاس: 21.5*14.5  

تـــــاريـــــخ الطبــــــع:  2014     





حقوق الطبع حمفوظة ©

الطبعة الأوىل

م.[  2014  - هــ.   1435 [

ISBN 978-614-440-001-2









كلمة املعهد

املقدمة

ال�شيادة ال�شعبّيةبني االإمكان واالمتناع املفهومّي

من�صور مري �أحمدي

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية ونظم الدميقراطّية

�ل�صّيد �صّجاد �يزدهي

1

5

9

53

الفهــرس





1

كلمة املعهد

الدينّية من املباحث  ال�شعبّية  ال�شيادة  الإمام اخلامنئي يف  اأطروحة  تعترب 

بني  عنها  احلديث  وكرث  الأخرية  الآونة  يف  بالهتمام  حظيت  التي  املهّمة 

جوهر  كون  الدميقراطّية  مفردة  تعادل  يعتربها  من  وبني  وراف�ض  موؤّيد 

الأخرية يرجع اإىل كون ال�شلطة للنا�ض ومن النا�ض.

ال�شيا�شّية  والتجربة  الفكر  ح�شيلة  اخلامنئي  الإمام  يعتربها  كما 

عند  الإيرانّية  الدائرة  خارج  للممار�شة  ت�شلح  واأّنها  اإيران  يف  الإ�شالمّية 

�شعوب تطمح ملمار�شة القيم الإ�شالمّية يف احلكم.

وي�شّكل كتاب ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية: ا�شكالّية املفهوم جزًءا من 

احلراك الفكرّي حول مفهوم ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، �شعى الباحثون يف 

ا لها.  مقالتيه لإيجاد منًحى تنظرييًّ

الإمكان  بني  الدينّية  ال�شعبّية  "ال�شيادة  الأوىل  املقالة  يف  الباحث  بداأ 

راأى  حيث  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  مفهوم  املفهومّي" بتو�شيح  والمتناع 

بع�شهم اأّن تركيب هذا املفهوم غري من�شجم وهو نتاج عن�شرين ومفهومني 

املفهوم يف  اأّن  ا يرى  راأًيا مناق�شً اإطالًقا يف حني عر�ض  بينهما  ارتباط  ل 

غاية الن�شجام والتناغم. ثّم تعّر�ض لنظرّية اأخرى ترى يف ال�شيادة ال�شعبّية 

الدينّية تلقٍّ وفهم ملفهوم ال�شيادة ال�شعبّية- الدميقراطّية يكون فيها الدين 

من  للدميقراطّية  املكّونة  العنا�شر  وبيان  حتديد  يف  املعتمدة  املرجعّية  هو 

القّوة و�شلطة اجلماعة وامل�شاركة ال�شعبّية لي�شبح هذا املفهوم ممكًنا وبيانه 

الأركان  ذكر  بعدها  ومتناغمة.  من�شجمة  املكّونة  وعنا�شره  ا  اأي�شً ممكن 

الثالث لنظرّية ال�شعبّية الدينّية وهي: الدين، القيادة الدينّية وال�شعب.

"ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية وُنظم الدميقراطّية"،  اأّما يف املقالة الثانية 

فقد ذكر الكاتب اأّن للثورة الإ�شالمّية تاأثريها البالغ على الفكر ال�شيا�شّي 
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�ش�ض قيام 
ُ
الإ�شالمّي حيث �شّكلت نقطة حتّول عظيم يف هذا املجال. فبداأ باأ

الدولة الدينّية ونظرة الإ�شالم لل�شيا�شة وال�شلطة واأّنه بو�شفه اآخر الأديان 

ال�شماوّية واأكملها ل ميكن اأن يرتك �شوؤون النا�ض الإجتماعّية واحتياجاتهم 

العاّمة واأهّمها م�شاألة الدولة وال�شلطة دون بيان. واأكمل مقاله بذكر اأ�ش�ض 

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية ، ثّم ذكر تعريًفا للدولة الدينية –الثيوقراطّية- 

اأق�شام وعر�ض لكلمات اأعالم امل�شيحّية يف مو�شوع الدولة  و�شّنفها لأربعة 

�لدينّية.

كذا فعل يف مو�شوع الدميقراطّية، عّرفها وذكر تاريخها عرب الع�شور، 

وما ورد فيها من قراءات متعّددة وعنا�شرها الأ�شا�شّية من م�شاركة كاّفة 

والنتخابات  الربملايّن  النظام  واحلرّية،  امل�شاواة  القرارات،  يف  املواطنني 

وحكم الأكرثّية.

ثّم قّدم نقًدا للثيوقراطّية وراأى اأّنها تتجاهل اإرادة النا�ض وتغّلب اإرادة 

اأّنه  ويقول  الدينّية.  الدولة  م�شّمى  حتت  الظلم  وترّبر  الدينّي،  احلاكم 

بالإمكان نفي �شفة الدينّية عن هذه احلكومات لأّن الدين يف مثلها ل يحكم 

يف  التدّخل  له  يحّق  ول  �شخ�شّي  اأمر  الدين  اإّن  بل  املجتمع  مفا�شل  كاّفة 

الأمور ال�شيا�شّية والجتماعّية. ويكمن الفارق بينها وبني ال�شيادة ال�شعبّية 

الدينّية يف مالحظة احلّق والتكليف يف كّل من احلاكم والنا�ض؛ لذا هو منّزه 

من كاّفة عيوب النظام الثيوقراطّي.

اأّما الفارق بينها وبني النظام الدميقراطّي؛ فالأخري يفتقد لقانون متَقن 

واملعرفة  الإن�شايّن،  وباملجتمع  بالإن�شان  التاّمة  املعرفة  اأ�شا�ض  على  مبنّي 

ال�شيادة  نظام  يف  بينما  الإن�شانّية.  ال�شعادة  و�شبل  الب�شرّية  بالحتياجات 

ال�شعبّية الدينّية، كان و�شع القانون بيد اهلل العامل املطلق بالإن�شان واملنّزه 

عن امليول والرغبات وامل�شالح هو ال�شبيل للو�شول اإىل �شعادة اأفراد املجتمع 

يف الدنيا والآخرة من خالل العمل بهذا القانون.
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بني  التقاًطا  لي�ض  الدينية  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام  اأّن  النهاية  ويعرّب يف 

نظامني، بل هو م�شتوًحى من احلكومة النبوّية والعلوّية يف �شدر الإ�شالم، 

هذا  راأيه  ويدعم  الإ�شالمّية،  اجلمهورّية  عليه  ُبنيت  الذي  الأ�شا�ض  وهو 

ب�شواهد من الأحاديث النبوّية ال�شريفة وما عرّب عنه الإمام اخلميني قّد�ض 

�شّره.

�شكينة اأبو حمدان
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مقّدمة

ل �شّك يف اأّن على الفكر الإ�شالمّي يف خمتلف ق�شاياه و�شّتى جمالته، بعد 

اأن اجتاز مرحلة الدفاع وفر�ض نف�شه يف مرحلة ما بعد ال�شحوة الإ�شالمّية 

قّد�ض   - اخلميني  الإمام  بقيادة  اإيران  الإ�شالمّية يف  باجلمهورّية  املتمّثلة 

�شّره -، اأن يعمل يف اإطار التاأ�شي�ض، ليجعل من متبنّياته قواعد حتكم عامله.

وعملية التاأ�شي�ض هذه، ل بّد واأن تّتجه اأّوًل ناحية املفاهيم اأو امل�شطلحات، 

فعلى كاّفة الباحثني واملهتّمني يف هذا املجال العمل على نحت جمموعة من 

امل�شطلحات التي تكون وليدة البيئة املعرفّية التي يحملها الفكر الإ�شالمّي، 

لكي ل نلتقط مفاهيم اأخرى وليدة بيئة معرفّية اأخرى.

اأهّم الإ�شكالّيات التي تعاين منها بع�ض الدرا�شات الإ�شالمّية  واإّن من 

واأ�شبحنا  املن�شاأ،  التبا�ض املفاهيم، فنحن ن�شتعمل مفاهيم غربّية  م�شكلة 

طّياتها  يف  حتمل  اأّنها  مع  بها،  ومعرتف  مقّرة  حقائق  كاأّنها  معها  نتعامل 

بعد  اإّل  عليها  التعّرف  بفر�شة  نحظى  ل  قد  معرفّية،  التبا�شات  وخباياها 

حني.

اإّن م�شطلح الدميقراطّية، مبا لب�شه من لبو�ض ح�شن يف اأذهان الكثري 

التبا�شات هو  املفهوم من  لهذا  يتباهى وهو ل يدرك كم  الإ�شالمّيني،  من 

منوذج للمفاهيم الدخيلة والتي اأ�شبحت ت�شّكل حموًرا رئي�ًشا يف معاجلات 

اأكرث  اأّنه من  الإ�شالمّي، ف�شاًل عن  الفكر  فكرّية عديدة ملفا�شل مهّمة يف 

حّد  ت�شل  قد  والتي  الآراء  خمتلف  ت�شتوعب  التي  الف�شفا�شة  املفاهيم 

التناق�ض.

عن  كتعبري  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  م�شطلح  اأهمّية  تاأتي  هنا  ومن 

يحمل  بل  الآخر،  يريده  الذي  باملعنى  الدميقراطّية  يحمل  ل  حكم  نظام 

نظاًما متناغًما من الدين الذي يوؤمن به ال�شعب ويعتقد باأّنه طريق خال�شه 
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يف الدنيا والآخرة.

اإّن اخلطوات العملّية لتاأ�شي�ض اأّي مفهوم جديد ُيراد له اأن يكون متداوًل، 

تعبرًيا عن فكرة حمورّية يف البيئة املعرفّية الإ�شالمّية، ل ميكن اخت�شارها 

بل علينا اأن نعمل على توفري الوقت الكايف لها لتن�شج مبا يتيح لها اأن متتلك 

ل  م�شطلحات  اأو  مفاهيم  اإنتاج  نريد  ل  اإّننا  اإذ  طبيعّي.  ب�شكل  ح�شورها 

تكتب لها احلياة لأّنها ولدت قبل اكتمال عنا�شرها، ولذا اإ�شهاًما يف نحت 

م�شطلح ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية كان هذا الكتاب، والذي يحتوي على ما 

يعالج مفهوم ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية.

واإّن املرحلة الأوىل التي نريد هي اأن ي�شع الباحثون نظراتهم املو�شوعّية 

لهذا امل�شطلح لنبحث عن مقّومات التاأ�شي�ض له، لن�شهم جميًعا يف النتقال 

لغتنا  املفهوم يف  لهذا  باب احل�شور  لفتح  ال�شعي  الثانية وهي  املرحلة  اإىل 

البحثّية يف املجال املرتبط به.

 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل

ال�شّيد علي عّبا�ض املو�شوّي







السيـــادة الشعبيّــــة الدينيّـــة
 بين اإلمكان واالمتناع المفهومّي

�ض يف العلوم ال�شيا�شّية، جامعة ال�شهيد به�شتي. )1( متخ�شّ

منصور مير أحمدي )1(

ترجمة السيّد علّي الموسوي
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مقّدمة

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية مفردة مرّكبة من جمع م�شطلَحني هما: ال�شيادة 

يكن  مل  واإن  املفهومّي،  الرتكيب  وهذا  والدين.  والدميقراطّية،  ال�شعبّية 

معروًفا يف اللغة ال�شيا�شّية ال�شابقة اإّل قلياًل، لكّنه تبّدل اإىل م�شطلح متداَول 

ال�شيا�شّية-الجتماعّية يف  ال�شيا�شّية املعا�شرة. فاملتغرّيات  اللغة  بكرثة يف 

عامل الإ�شالم، ل �شّيما انت�شار الثورة الإ�شالمّية يف اإيران وقيام اجلمهورّية 

يف  اجلماهريّي  الإ�شالمّي  ال�شيا�شّي  للنظام  عملّي  كنموذج  الإ�شالمّية 

الوقت نف�شه، كان لها تاأثرٌي وا�شٌع يف تداول مفهوم ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية 

وال�شعي للتنظري له، وهو ما كان ي�شعى له اإقبال، املفّكر الإ�شالمّي املعا�شر. 

وترّتب على ذلك وجود العديد من املباحث املهّمة يف هذا املجال وتعّددت 

الآراء حول هذا املو�شوع.

التي حظيت  ا  املهّمة جدًّ املباحث  من  فاإّن  الرغم من هذا،  على  ولكن 

بالهتمام ل تزال تفتقر اإىل مزيد بحٍث وبذل جهٍد، منها م�شاألة الإمكان اأو 

المتناع املفهومّي مل�شطلح ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية التي ل �شّك اأن يتوّقف 

على تناولها اأّي بحث يف هذه النظرّية. فهل مُيكن اإقامة نوع من العالقة بني 

ال�شيادة ال�شعبّية والدين؟ األ ُيعّد �شّم هاَتني املفردَتني اإىل بع�شهما البع�ض 

نوًعا من التناق�ض؟

املكّونات  يف  النظر  من  املتداَولة،  الأ�شئلة  عن  الإجابة  قبل  لنا،  بّد  ل 

املفهومّية لهذا الرتكيب.

1.   مفهوم ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية

 اإّن تو�شيح هذا املفهوم ميّر مبرحلتني هما: الف�شل اأّوًل، ثّم الرتكيب بينهما 

ثانًيا. ففي املرحلة الأوىل، ل بّد من النظر اإىل عن�شَري »ال�شيادة ال�شعبّية« 

و»الدين« ب�شكل منف�شل، ثّم يف املرحلة الثانية، ل بّد من مالحظة ما ينتجه 
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الرتكيب بني هذين العن�شَرين.

يف  وامل�شتّق  الدميقراطّية  مفردة  يعادل  م�شطلح  ال�شعبّية  ال�شيادة 

يونانّيَتني  اإىل مفردَتني  ويعود جذرها  الأ�شا�ض من مفردة )دموكرا�شيا(، 

ُهما: دمو )اأي ال�شعب( وكراتو�ض )اأي الدولة(. فالدميقراطّية هي نوع من 

فيها هو  ال�شعب  يكون  امللكّية،  للحكومات  التي، خالًفا  الدول  اأنظمة حكم 

. وعليه، فجوهر الدميقراطّية يرجع اإىل كون ال�شلطة للنا�ض ومن 
)1(

احلاكم

النا�ض. وهذا املفهوم ل يزال يعاين من غمو�ض واإبهام، وجند يف امل�شّنفات 

ل  �شلطتهم،  النا�ض  اإعمال  كيفّية  اإىل:  ناظٌر  واأغلبها  له،  متعّددة  تفا�شري 

�شّيما يف العامل املعا�شر. وكمثال على ذلك التعريف ما ذكره كارل كوهني، 

وهو مّمن توىّل �شرح مفهوم الدميقراطّية يف عاملنا املعا�شر، حيث يقول: 

اجتماع  اإىل  فيها  النظر  يكون  ما  اأكرث  التي  »الدميقراطّية حكم اجلماعة 

اأع�شاء تلك اجلماعة، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، على امل�شاركة يف اّتخاذ 

.
)2(

القرارات املرتبطة بهم اأو اإمكان م�شاركتهم يف ذلك«

وكما هو ُمالَحظ، فاإّن هذا التف�شري ي�شري اإىل اأكرث من نقطة اأ�شا�شّية 

لرفع الإبهام املفهومّي يف م�شطلح الدميقراطّية.

ُيعِمل كاّفة النا�ض يف الدميقراطّية �شلطتهم بل الأكرثّية فقط  اأّول: ل 

هي التي متار�ض �شلطتها.

ثانًيا: يتّم اإعمال هذه احلاكمّية عن طريق امل�شاركة يف اّتخاذ القرارات.

ثالًثا: اإّن اأ�شلوب امل�شاركة قد يكون ب�شكل مبا�شر وقد يكون بغريه.

بغر�ض  الدميقراطّية  خ�شائ�ض  بع�ض  حتديد  اإىل  باحثون  عمد  كما 

1378هـ.�ض(،  زنان،  ومطالعات  رو�شنگــــــران  )طهران:  خمرب،  عبا�ض  ترجمه  دموكرا�سی،  مدلهای  هلد،  )1( ديويد 

ال�شفحة 14.

)2( انظر ترجمة كتاب، 

 Philip Green (ed), Democracy (key Concepts in Critical Theory), (NewJersey:
 Humanities Press , 1993), p. 2.
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رفع الإبهام عن هذا امل�شطلح وتف�شريه ب�شكل اأو�شح. وكنموذج على ذلك، 

نتعّر�ض  الغربّية،  الدول  يف  للدميقراطّية  العملّية  التجربة  من  وانطالًقا 

للخ�شائ�ض التالية:

ة باملواطنني. - الهتمام بالدفاع عن احلقوق اخلا�شّ

- اأهّمّية املعرفة ب�شرورة امل�شاركة ال�شيا�شّية.

- تقدمي حلول منا�شبة ملنع ح�شرّية الأكرثّية.

- الهتمام مب�شلحة الفرد واأ�شالتها.

- الهتمام مب�شاألة احلّرّية مبعنى رفع اأ�شباب الإكراه والإلزام يف القيام 

.
)3(

بالأعمال

الإ�شكالّيات  معرفة  اإىل  يو�شلنا  اخل�شائ�ض  هذه  يف  الدّقة  اإعمال  اإّن 

من  الدميقراطّية،  توؤّكد  اإذ  املعا�شر.  عاملنا  يف  للدميقراطّية  الأ�شا�شّية 

من  وحتّذر  املواطنني  من  الأفراد  بحرّية  الهتمام  على  دعوتها،  خالل 

الوقوع يف ا�شتبداد الأكرثّية. وعليه، فمجّرد حتّقق امل�شاركة املبا�شرة وغري 

املبا�شرة لالأكرثّية يف اّتخاذ القرارات ل يكفي لتحّقق جوهر الدميقراطّية، 

لإمكانّية حتّول هذه احلكومة ال�شعبّية اإىل حكومة ا�شتبدادّية. ول �شّك يف 

اأّن هذه الإ�شكالّية هي نتاج �شّم الليربالّية اإىل الدميقراطّية الذي اأّدى اإىل 

قيام مناذج من الليربالّية الدميقراطّية كنموذج غالب على الدميقراطّية 

يف العامل املعا�شر. 

اأّن هذه اخل�شائ�ض  اأن�شار الليربالّية الدميقراطّية  نعم، يّدعي بع�ض 

ولكن  املعا�شر،  الدميقراطّية يف عاملنا  املفهومّي عن مفردة  الإبهام  ترفع 

ال�شرتاكّي  كالتف�شري  للدميقراطّية،  املطروحة  التفا�شري  �شائر  مبالحظة 

191 اإىل  1380 هـ. �ض(، ال�شفحات  نگــــــاه معا�شر،  )3( ح�شني ب�شريية، در�س های دموكرا�سی برای همه )طهران: 

. 203
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الدميقراطّية.  الراأي حول جوهر  اّتفاق يف  وجود  اإىل عدم  ير�شدنا  الذي 

وهذا  املفردة.  عن  الإبهام  حالة  رفع  من  تتمّكن  مل  املذكورة  والتفا�شري 

اأواخر القرن  ال�شبب يدفعنا لنقول مع فيليب غرين: »اإّن الدميقراطّية يف 

.
)4(

الع�شرين اأ�شبحت مفهوًما مثرًيا للجدل بل مفهوًما يف غاية الإبهام«

ترتبط  ال�شتفادة من خ�شو�شّية  الرغم من ذلك، ميكننا  ولكن، على 

الدميقراطّية.  م�شطلح  جوهر  واعتباره  مفهوم  ل�شتخراج  اللغة  بعلم 

 وبني 
)5(

ففي مباحث علم اللغة وعلم امل�شطلحات يتّم الف�شل بني املفهوم

وحدة  على  التاأكيد  فمع   ، تلقٍّ من  اأكرث  واحٍد   
ٍ
ملفهوم يكون  فقد   .

)6(

التلّقي

التلّقيات  هذه  اأّن  وحيث  متعّددة.  تلّقيات  لها  اإّن  ُيقال  ما،  مفردٍة  مفهوم 

ُتبنى على فر�شّيات م�شبقة ومعلومات ُمفرت�شة خمتلفة، فال بّد واأن تكون 

نوًعا  فيها  فاإّن  النهاية  يف  واحٍد   
ٍ
مفهوم اإىل  ترجع  حني  ولكّنها  متعّددة، 

من الوحدة. وما نراه هو اأّن بالإمكان ال�شتفادة من هذه القاعدة اللغوّية 

لتو�شيح مفردة الدميقراطّية.

ال�شيا�شة  فل�شفة  املهّمة يف  املفردات  وك�شائر  الدميقراطّية،  مفردة  اإّن 

بتلّقيات  واحٍد   
ٍ
مفهوم ذات  وغريها،  واحلّرّية  كالعدالة  ال�شيا�شة  علم  ويف 

معناه  مبالحظة  ا�شتخراجه  ميكن  واحد  الدميقراطّية  فمفهوم  متعّددة. 

مّر  على  الدميقراطّية  للحكومات  امل�شرتكة  املفهومّية  والعنا�شر  اللغوّي 

التاريخ.

كما يتمحور مفهوم الدميقراطّية �شمن عن�شَرين اأ�شا�شيَّنينْ هما: »القّوة 

اأي قّوة اجلماعة« و»امل�شاركة ال�شعبّية«. فالدميقراطّية هي نوع من ال�شلطة 

تكون القّوة فيه من الأكرثّية ال�شعبّية ل من فرد خا�ّض اأو جماعة �شغرية، 

اأو  ولهذه الأكرثّية احلّق يف امل�شاركة يف القرارات الأ�شا�شّية ب�شكل مبا�شر 

  Democracy (key Concepts in Critical Theory ), op.cit., p.2.                                        4(     انظر(

Concept                                                                                                                                   )5(

 Conception                                                                                                                              )6(
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غري مبا�شر. فالعن�شر الأّول يحكي عن حقيقة القدرة وال�شلطة، والثاين، 

يحكي عن كيفّية اإعمال ال�شلطة والقدرة. وعلى هذا الأ�شا�ض، ميكن اأن نطلق 

على كّل �شلطة حتوي هَذين العن�شَرين ت�شمية »ال�شلطة الدميقراطّية«. ولذا 

ميكننا اأن ن�شل اإىل نوع من الحّتاد بني كاّفة اأمناط الدول الدميقراطّية، 

وهذا ل ينايف تعّدد ما يتّم تلّقيه من م�شطلح الدميقراطّية. وهذه التلّقيات 

وتف�شري  فهم  اأ�شا�شها،  على  يتّم،  خمتلفة،  فكرّية  �شنن  اإىل  ناظرًة  تكون 

عنا�شر الدميقراطّية.

اإ�شافًة اإىل ما تقّدم، فاإّن هذه التفا�شري املتعّددة مل�شطلح الدميقراطّية 

ن�شهد  ولذا  ال�شيا�شّية-الجتماعّية،  ال�شاحات  يف  خمتلفة  اأ�شكاًل  تاأخذ 

ال�شاحات  ويف  الفكرّية  ال�شنن  اإطار  �شمن  للدميقراطّية  خمتلفة  تلّقيات 

ال�شيا�شّية-الجتماعّية ملختلف املجتمعات. وهذا ما ميّكننا من تف�شري ت�شّكل 

اّتاهات خمتلفة من الدميقراطّية يف الفكر ال�شيا�شّي الغربّي كالليربالّية 

الدميقراطّية والدميقراطّية الجتماعّية.

مقالتنا  يف  ا�شتخدامّي  تعريف  اإىل  ن�شل  اأن  ميكننا  بيانه،  تقّدم  مّما 

بحثنا  الدميقراطّية يف  من  »املق�شود  ونقول:  الدميقراطّية  هذه مل�شطلح 

نوع خا�ّض من احلكم تقوم الأكرثّية فيه، ومن خالل م�شاركتها يف القرارات 

الأ�شا�شّية، باإعمال قّوتها ونفوذها. وميكن اأن تتعّدد الّتاهات والتلّقيات 

هذه  اإحدى  هي  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  وتعترب  احلكم  من  النوع  لهذا 

التلّقيات والّتاهات«.

�ض لإمكان هذا املفهوم اأو امتناعه، ل بّد لنا من اإ�شارة، ولو  وقبل التعرُّ

عابرة، اإىل املق�شود واملرادف من قيد »دينّية« يف هذا امل�شطلح الرتكيبّي، 

مّما يو�شح ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية. اإّن قيد »دينّية« يف ال�شيادة ال�شعبّية 

الدينّية يدّل، وبكونه عن�شًرا ثانًيا ورد يف العنوان، على م�شدر املعرفة يف 

ال�شعبّية  لل�شيادة  معريّف  فالدين م�شدر  ال�شعبّية.  ال�شيادة  من  النوع  هذا 

املنظورة، حيث ميّكن، ومن خالل الرجوع اإىل تعاليمه، من توجيه عنا�شر 
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ت�شّكل  الروؤية،  هذه  ويف   .
)7(

وتوجيهها ال�شيا�شّي  النظام  هذا  ومكّونات 

مرجعّية الدين يف احلياة ال�شيا�شّية اأهّم الفر�شّيات املعرفّية ال�شابقة، والتي 

لها اأهّمّية اأ�شا�شّية لأّنها تدّل على الطبيعة الدينّية لهذه ال�شيادة ال�شعبّية، 

وعلى افرتاقها عن الدولة العلمانّية وغري الدينّية. فالدولة العلمانّية ترف�ض 

اأ�شا�ًشا، وتوؤّكد يف املقابل على مرجعّية العقل الب�شرّي. فهو  هذه املرجعّية 

�شخ�شّي وموجود لدى كّل فرد من اأفراد الب�شر، هذا اأّوًل؛ اأّما ثانًيا، فاإّنه ل 

يعود اإىل م�شدر متعاٍل خارج عن الإن�شانّية بل هو م�شتقّل متاًما.

ولهذا ال�شبب، وكما يقول لري �شانري:

والنظرّيات  والأفكار  املعتقدات  كاّفة  تفقد  العلمايّن  الطابع  ذات  املجتمعات  يف 

وراء  ما  اإىل  الدينّية  والفرق  املجتمعات  برمي  تقوم  فهي  اعتبارها.  ال�شابقة 

الطبيعة. فينف�شل املجتمع عن التفا�شري الدينّية التي كان يعتمد عليها يف ال�شابق 

لكي تقوده ب�شكل م�شتقّل وي�شبح جمال الدين حمدوًدا باحلياة الفردّية لالإن�شان. 

القّوة  اإىل تلك  التي كانت ترجع  ال�شلوكّيات واملوؤ�ّش�شات  النماذج القدوة،  فالعلم، 

العامل  يفقد  وبهذا،  م�شوؤولّيتهم.  و�شمن  الب�شر  نتاج  من  ظواهر  ت�شبح  املتعالية 

دائرة  وحتت  العلّي  للنظام  يخ�شعان  والإن�شان  الطبيعة  لأّن  قد�شّيته،  تدريجيًّا 

العقلّية  ال�شتنتاجات  اأ�شا�ض  على  القرارات  ُتّتخذ  اأن  بّد  ول  والت�شّرف،  القرار 

.
)8(

ومبنظور النفع والفائدة

كمفهوم  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  مفهوم  يّت�شح  ذكره،  تقّدم  مّما 

تركيبّي، وذلك بعد اّت�شاح عنا�شره التي ت�شّكل املكّون الأّول له، واملراد من 

قيد »الدينّية«. وبهذا، ميكننا اأن نحّدد املراد من م�شطلح ال�شيادة ال�شعبّية 

املقالة،  لهذه  الأ�شا�شّي  البحث  للدخول يف حمّل  كمفهوم متهيدّي  الدينّية 

Justification                                                                                                                                                         )7(

)8( لرى �شايرن، »مفهوم �شكولر �شدن پدرژوه�شهاى تربى«، ترجمة ال�شيد ح�شني �شراج زاده، يف: �شيد ح�شني �شراج 

نو،  طرح  )طهران:  �شدن،  و�شكولر  دينداري  در  �شناختى  جامعه  مباحثى  ومدرنيته،  دين  های  چال�س  زاده، 

1383هـ.�ض(، ال�شفحات 22 اإىل 35، »بت�شّرف«.
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الدينّية،  ال�شعبّية  لل�شيادة  املفهومّي  المتناع  اأو  الإمكان  حول  البحث  وهو 

وهذا التعريف هو: ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية هي تلقٍّ خا�ّض لل�شيادة ال�شعبّية 

ال�شيا�شّي الإ�شالمّي. ي�شّكل الدين )الإ�شالم(  ومنوذج من مناذج النظام 

قّوة  ال�شعبّية:  لل�شيادة  الأ�شا�شّية  العنا�شر  وتو�شيح  حتديد  يف  مرجعّيًة 

اجلماعة وامل�شاركة ال�شعبّية.

بيان  مقام  يف  الإ�شالم  اإىل  الرجوع  من  بّد  ل  التعريف،  لهذا  وطبًقا 

وتو�شيح قّوة و�شلطة اجلماعة وحّق النا�ض يف امل�شاركة يف القرارات. فاإذا 

ال�شعبّية  ال�شيادة  عن  احلديث  مُيكن  العنا�شر،  بهذه  يعرتف  الدين  كان 

خالل  ومن  لحًقا،  نعالج  و�شوف  ال�شعبّية،  ال�شيادة  من  كاّتاه  الدينّية 

الإ�شارة اإىل الّتاهات املختلفة فيما يرتبط بال�شيادة ال�شعبّية الدينّية ما 

يفيدنا يف معرفة الإمكان اأو المتناع املفهومّي لهذا التلّقي من الدميقراطّية 

وال�شيادة ال�شعبّية.

اأ. ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، االإمكان اأو االمتناع املفهومّي:

يف  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  حول  ّنف  و�شُ ُكتب  ما  مراجعة  من  يظهر 

اأو  اإمكانها  حول  خمتلفة  وروؤًى  متعّددة  اّتاهات  وجود  الأخرية  ال�شنوات 

امتناعها. وبني املوافقني والراف�شني، جند اأتباع �شنن فكرّية خمتلفة. وهذا 

واإىل  تارًة،  ال�شعبّية  ال�شيادة  من  يتلّقونه  ما  اإىل  يرجع  والختالف  التعّدد 

فهمهم للدين تارًة اأخرى. و�شوف ن�شتعر�ض، �شمن عملّية ت�شنيف، الآراء 

والّتاهات املختلفة يف هذا املجال، ثّم نقوم بتو�شيح الّتاه املقبول لدينا.

اأ.1. االمتناع املفهومّي لل�شيادة ال�شعبّية الدينّية:

غري  الدينّية«  ال�شعبّية  »ال�شيادة  تركيب  اأّن  الراأي  هذا  اأ�شحاب  يرى 

من�شجم بلحاظ مفهومّي. فاإّن هذا الرتكيب من وجهة نظر هوؤلء هو نتاج 

جمع عن�شَرين ومفهوَمني ل ارتباط بينهما اإطالًقا بل ل ميكن قيام اأّي نوع 
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من الرتباط بينهما. وهذا الراأي، على الرغم من تنّوع اّتاهات اأ�شحابه، 

اأحد  له  تعّر�ض  والذي  ال�شعبّية،  ال�شيادة  ملفهوم  خا�ّض  تلقٍّ  على  يعتمد 

الباحثني باعتباره روؤيًة جديدًة لل�شيادة ال�شعبّية فيو�شحها بقوله: »الروؤية 

الأخرى لل�شيادة ال�شعبّية، ُينظر اإليها من زاوية الفل�شفة الجتماعّية والقيم 

.
)9(

ة التي توجدها تلك الأيديولوجيا« اخلا�شّ

لنظاٍم  كنموذٍج  ُتطرح  ال�شعبّية  ال�شيادة  فاإّن  الروؤية،  لهذه  وِطبًقا 

ة. فهذه الروؤية ترى  �شيا�شّي يعتمد على فل�شفة �شيا�شّية – اجتماعّية خا�شّ

النظرّية  وُبناها  لها قيمها  – اجتماعّية  الليربالّية هي فل�شفة �شيا�شّية  اأّن 

فله  الإ�شالم،  اأّما  ال�شعبّية.  ال�شيادة  اأ�شا�شها  على  تت�شّكل  التي  ة  اخلا�شّ

نظرة خمتلفة للحياة ال�شيا�شّية-الجتماعّية، فهو يرف�ض، بال �شّك، تعاليم 

كالأن�شنة، واحلّرّية الليربالّية، والعلمانّية. لذا، ل ميكن اجلمع بني ال�شيادة 

ال�شعبّية التي ت�شّكل منوذًجا لنظام �شيا�شّي قائم على اأ�ش�ض ليربالّية، وبني 

الدين الإ�شالمّي؛ وبهذا يظهر اأّن م�شطلح ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية فاقد 

لالن�شجام الداخلّي.

اأّن الدميقراطّية، طبًقا لهذا الراأي، هي من املفاهيم الجتماعّية  كما 

التي ولدت يف البيئة الفكرّية الغربّية، ولذا فاإّن املفردات الفكرّية الغربّية، 

كالعقالنّية، والعلمنة، ونبذ اخلرافة، وحتطيم التقاليد، والتفكري الإن�شايّن، 

تتناغم  ول  تن�شجم  ل  وهي  الجتماعّية  امل�شطلحات  مدلول  يف  خمتَزنة 

.
)10(

اإطالًقا مع الإ�شالم

وكما هو وا�شح، فاإّن احلديث عن الدميقراطّية يف اعتقاد اأ�شحاب هذه 

ة. وينتج  الروؤية هو حديث عن نظام �شيا�شّي وليد ظاهرة اجتماعّية خا�شّ

)9( رودى كارلتون كالير، اآ�سنايی به علم �سيا�ست، ترجمه بهرام ملكوتى )طهران: امري كبري، 1351هـ.�ض(، ال�شفحة 

                                                                        .108

انعقد يف  الذي  والدميقراطّية  الدين  موؤمتر  ا�سالم ودموكرا�سی، خال�شة  پارادوك�س  )10( عبد احل�شني خ�شروبناه، 

1383 هـ. �ض، )خمطوط(.
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عن ذلك، اأّن الدميقراطّية لي�شت ك�شائر املفاهيم الجتماعّية، فهي ل تعني 

احلكومة ال�شعبّية اأو ال�شيادة ال�شعبّية فقط، بل تعني �شلطة العقل ورف�ض 

الراف�شة  والعقالنّية  والعلمانّية  الإن�شانّية  معاين  اأخرى،  وبعبارة  الدين. 

.
)11(

للدين خمتَزنة يف مفهوم الدميقراطّية

لهذا  متنّوعة،  ودوافع  خمتلفة،  وتعابري  متعّددة  �شياغات  وجند  كما 

عى اأّن الدافع هو الدفاع عن الدين وحفظ  اخلّط من ال�شتدلل. فاأحياًنا ُيدَّ

بارتباط  يعتقدون  مّمن  جماعة  اإليه  ذهب  ما  وهذا  الختالط،  من  نقائه 

الدميقراطّية علميًّا،  الدفاع عن  يّدعي بع�شهم  واأحياًنا  بال�شيا�شة.  الدين 

حلفظ معانيها احلقيقّية واحلذر من املفردات املوازنة غري العلمّية. وهذا 

ما يراه بع�ض املّطلعني على الفل�شفة ال�شيا�شّية الغربّية واأحياًنا بع�ض اأن�شار 

العلمانّية.

اأ.2. ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، االإمكان املفهومّي: 

ترى  التي  تلك  هي  املوجودة،  والنظرّيات  الآراء  من  الثاين  ال�شنف 

فاإّن،  النظرّية،  لهذه  وطبًقا  الدينّية.  ال�شعبّية  لل�شيادة  املفهومّي  الإمكان 

يف مفهوم ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، مفهوًما يف غاية الن�شجام والتناغم. 

وهذه الروؤية ترى اأّنه على الرغم من كون مفهوم ال�شيادة ال�شعبّية مفهوًما 

غربيَّ املن�شاأ، لكّن ذلك ل يحول دون قيام هذا الرتكيب. وهي قّدمت، من 

قبل، اّتاهات خمتلفة ومتنّوعة.

نظرته  �شمن  املذكور،  للُمّدعى  روؤيته  لتقدمي  ي�شعى  الباحثني  فبع�ض 

ني للدميقراطّية. ويرى اأّنه اأ�شلوب وطريقة يف اإدارة املجتمع  وفهمه اخلا�شَّ

الدميقراطّية  من  الفهم  وهذا  �شيا�شّية-اجتماعّية.  فل�شفة  منه  اأكرث 

الأّول  »التلّقي  للدميقراطّية:  الأّول  والتلّقي  الفهم  كالير  اعتربه  الذي  هو 

احلياة  اإدارة  وطريقة  باأ�شلوب  يرتبط  ا  �شيا�شًيّ نظاًما  الدميقراطّية  يرى 

)11(  امل�شدر نف�شه.
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.
)12(

ال�شيا�شّية للنا�ض«

ال�شعبّية  ال�شيادة  تعريف  يف  للدميقراطّية  الفهم  هذا  ا�شتخدام  كما 

الدينّية، نلحظه يف التعريف التايل:

للنا�ض  ال�شيا�شّية  احلياة  اإدارة  يف  واأ�شلوب  طريقة  هي  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة 

تكون مقبولة لدى النظام الدينّي، وهذا النظام ي�شمن احلّد الأدنى من احلّرّية، 

ال�شتغالل، الر�شا، امل�شاركة ال�شيا�شّية، واإقامة العدل الجتماعّي- ال�شيا�شّي بني 

.
)13(

النا�ض، وختاًما ال�شعور بحاكمّية روح ال�شريعة يف احلياة ال�شيا�شّية لهم

الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  اإمكان  على  يدّل  كان  واإن  التعريف،  هذا  اإّن 

الف�شل بني الدميقراطّية  اأّن  للدميقراطّية، ولكن يبقى  اأ�شا�ض فهمه  على 

اأمر غري ممكن  �شيا�شّية-اجتماعية،  كفل�شفة  الدميقراطّية  وبني  كاأ�شلوب 

وغري مقبول. و�شوف نلحظ من خالل مراجعة تاريخ الدميقراطّية وقيام 

الُنظم الدميقراطّية، اأّنها لي�شت جمّرد اأ�شلوب اأو فل�شفة �شيا�شّية-اجتماعّية 

وافرتا�شات  يعتمد على م�شبقات  اجتماعّي  �شيا�شّي  لنظام  بل هي منوذج 

ة وطريقة واأ�شلوب خا�ّض يف اإدارة ال�شلطة واملجتمع. نظرّية خا�شّ

ال�شيا�شّية  الفل�شفة  وبني  الأ�شلوب  بني  الف�شل  هذا  اأ�شا�ض  وعلى 

اأّنها تقّدم  ة كما  الجتماعّية، فالدميقراطّية تقوم على اأ�ش�ض نظرّية خا�شّ

ا وخمتلًفا يف اإدارة املجتمع وال�شلطة. وبعبارة اأخرى،  ثّمة نوع  اأ�شلوًبا خا�شًّ

من التنا�شب بني هذه الأ�شاليب والطرق وبني املباين والفرتا�شات امل�شبقة 

ة التي  املتبّناة. ول �شّك يف اأّن كّل نظام فكرّي وفل�شفّي له معطياته اخلا�شّ

يعرتف بها ويو�شي اأتباعه بالعمل عليها. 

بني  الف�شل  من  الدرا�شات  بع�ض  ذكرته  ما  �شّحة  لنا  يظهر  لذا، 

بال�شيادة  يرتبط  فيما  الليربالّية  والدميقراطّية  ال�شيا�شّية  الدميقراطّية 

)12( اآ�سنائي به علم �سيا�ست، م�شدر �شابق.

)13( م�شعود پورفرد، مردم �سالری دينی، )قم : پزوه�ضگــــــــاه علوم وفرهنكــــــ ا�شالمى، 1384هـ. �ض(، ال�شفحة 53.
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اأ�شا�ض  وعلى  والنظر،  الراأي  اأهل  بع�ض  يعتقد  حيث  الدينّية،  ال�شعبّية 

اأكرث ان�شجاًما مع  اأّن الدميقراطّية ال�شيا�شّية متلك قابلّيات  هذا التمايز، 

. وُمراد هوؤلء من الدميقراطّية ال�شيا�شّية الف�شل بني 
)14(

الدين الإ�شالمّي

قبل  من  املنتَخب  احلاكم  والقوّية،  امل�شتقّلة  الق�شائّية  ال�شلطة  ال�شلطات؛ 

ال�شلطة  اإليه  ترجع  الذي  ال�شورى  وجمل�ض  ال�شعبّية،  وال�شتجابة  النا�ض، 

. وما نراه، اأّن هذا النمط من الدميقراطّية ال�شيا�شّية ين�شجم 
)15(

الت�شريعّية

تفا�شري  من  جمموعة  الإ�شالمّي  الدين  من  واملراد  الإ�شالمّي،  الدين  مع 

 وعليه، فالدميقراطّية، طبًقا لهذا الراأي، هي منط يف اإدارة 
)16(

الإ�شالم.

املجتمع - �شورّية بح�شب تعبري اأ�شحاب هذا الراأي - وهي بهذا احلّد ميكن 

القول بان�شجامها مع الدين الإ�شالمّي.

يواجه هذا الراأي ا�شكاًل اأ�شا�شيًّا، وهو الدليل على هذا التمايز. فالف�شل 

بني ال�شلطات هو من اأهّم اأركان الليربالّية الدميقراطّية فكيف جنعل لها 

ت�شمية م�شتقّلة؟ ول �شّك اأّن الليربالّية الدميقراطّية، ومبالحظة عنا�شرها 

املكّونة لها، هي منوذج من الأنظمة ال�شيا�شّية التي ت�شتمل يف داخلها على 

اأ�شا�ًشا منا�شًبا  الدميقراطّية ال�شيا�شّية. وعليه، فالف�شل املذكور ل ي�شّكل 

لإثبات اإمكان ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية.

ال�شعبّية  لل�شيادة  املفهومّي  الإمكان  التي ترى  الأخرى  ومن الّتاهات 

اّتاه هرمنيوطيقّي. وطبًقا  الدرا�شات من  الدينّية، ما لحظناه يف بع�ض 

الإ�شالم  وبني  حمورّي  كـن�ّض  الدين  بني  الف�شل  من  بّد  ل  الّتاه،  لهذا 

كحقيقة قائمة يف املجتمعات الإ�شالمّية، وهو اأمر ممكن. وبناًء على هذه 

الروؤية، فاإّن الإ�شالم املوجود يف عاملنا املعا�شر، �شواًء اأكان ب�شورته املتعاونة 

م�شدر  والدميقراطّية،  الدين  موؤمتر  خال�شة  دموكرا�سی،  وليربال  �سيا�سی  دموكرا�سی  �شرو�ض،  الكرمي  )14( عبد 

�شابق.

)15( امل�شدر نف�شه.

)16( امل�شدر نف�شه.
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واملعتمدة على الأخالق والأحكام املدّونة يف امل�شادر الإ�شالمّية اأو بكيفّية 

للكتاب  الإ�شالم  علماء  وتف�شري  قراءة  نتاج  هو  للم�شلمني،  الدينّية  احلياة 

التفا�شري  عن  النظر  قطع  مع  نف�شه  يف  اإ�شالم  ت�شّور  ميكن  ول  وال�شّنة. 

 .
)17(

والقراءات 

وعليه، فطرح نظرّية التناغم بني الإ�شالم والدميقراطّية غري �شحيح 

اإطالًقا. اإذ ل وجود ل�شيء با�شم الإ�شالم يكون خارًجا عن تفا�شري امل�شلمني. 

لذا، ل بّد من احلديث عن الن�شجام بني الدميقراطّية وبني هذه التفا�شري 

النحو  على  ال�شوؤال  ي�شبح  الأ�شا�ض،  هذا  وعلى  بينها.  الن�شجام  عدم  اأو 

التايل: هل ميكن للم�شلمني اأن يكونوا دميقراطّيني؟ واملراد من »هل ميكن« 

اأّنه هل جند يف التعاليم الدينّية للم�شلمني اأ�ش�ًشا نظرّيًة وعملّيًة ُيعتمد عليها 

لكي يتّم تطبيق النظام الدميقراطّي يف بالد امل�شلمني ويبقى امل�شلمون على 

. ما نراه هو اأّن احلقوق الإ�شالمّية لدى امل�شلمني لي�شت حقوًقا 
)18(

اإ�شالمهم؟

اإلهّية خال�شة بل ترتبط بالعالقات الإن�شانّية املتباَدلة، وتقوم على اأ�شا�ض 

الإ�شالمّية  القرون  طيلة  فهمها  عليه  كان  كما  للعدالة،  الإن�شايّن  املفهوم 

على  دولتهم  نظام  ببناء  للم�شلمني  ي�شمح  بنف�شه،  الأمر  وهذا  املتمادية. 

وبهذا،  اليوم.  فهمه  عليه  هو  كما  للعدالة  واأر�شّي  اإن�شايّن  مفهوم  اأ�شا�ض 

ميكن اأن يكون لهم دولتهم الدميقراطّية دون اأن يخرجوا بذلك عن تعاليم 

.
)19(

الدين الإ�شالمّي ويحافظوا على اإ�شالمهم

وكما هو املالحظ، فاإّن هذه الروؤية خا�شعة لتاأثري نظرّية »الهرمنيوطيقا« 

فيما  للم�شلمني،  الفكرّية  القواعد  مالحظة  مع  الإ�شالم  مفهوم  بيان  يف 

ة  اخلا�شّ القواعد  وهذه  بينهم.  فيما  للعالقات  مة  املنظِّ باحلقوق  يرتبط 

الدين  موؤمتر  خال�شة  با�سند؟،  دا�سته  دموكرا�سی  توانند  می  م�سلمانان  اآيا  �شب�شرتي،  جمتهد  )17( حممد 

والدميقراطّية.

)18( امل�شدر نف�شه.

)19( امل�شدر نف�شه.
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هذه  تغرّيت  فمتى  ال�شابقة؛  الع�شور  يف  ة  اخلا�شّ الظروف  اإىل  ناظرة 

القواعد الفكرّية التي ل تتالءم مع الدميقراطّية اإىل قواعد اأخرى مالئمة، 

اأمكن اأن يكون للم�شلمني دميقراطّيتهم. اإًذا، ل بّد للم�شلمني من العمل على 

ميل تفا�شريهم للكتاب وال�شّنة ناحية الدولة الدميقراطّية، وبهذا ميكنهم 

اإقامة الدولة الدميقراطّية.

ل �شّك يف اأّن معاجلة هذه النظرّية غري ممكن اإّل من خالل مالحظة 

الروؤية  هذه  تواجهها  اإ�شكالية  اأهّم  ولكّن  للهرمنيوطيقا.  النظرّية  املباين 

هل  اأخرى،  وبعبارة  الدميقراطّية.  من  النوع  هذا  اأ�شلمة  معيار  يف  تتمّثل 

يكفي جمّرد حتقيق هذه الدولة الدميقراطّية يف املجتمعات الإ�شالمّية من 

خالل توجيه تفا�شري هذه املجتمعات لالإ�شالم ناحية الدميقراطّية للو�شول 

اإن�شايّن  مفهوم  على  مبنّي  دولة  نظام  بناء  اإّن  اإ�شالمّية؟  دميقراطّية  اإىل 

واأر�شّي للعدالة كما هو مفهوم اليوم - والذي توؤكد عليه هذه الروؤية - ل 

�شّك يف اأّنه يكفل قيام حكومة دميقراطّية يف املجتمعات الإ�شالمّية، ولكن، 

ر لنا عدم اخلروج عن القواعد الإ�شالمّية وبقاء امل�شلمني على  كيف يتي�شَّ

اإ�شالمهم؟ وبعبارة اأخرى، اإّن اأ�شل تف�شري الكتاب وال�شّنة اليوم - واإن كان 

يكون  اإمّنا  التف�شري  هذا  مثل  ولكن  منه،  مفرَّ  ل   - و�شرورًيا  مقبوًل  اأمًرا 

الوا�شحة  واملفاهيم  الدينّية  التعاليم  اإطار  �شمن  كان  متى  ا  ومعترَبً حّجًة 

واملحكمة للكتاب وال�شّنة. وهذا يعني �شرورة الرجوع اإىل هذه الطائفة من 

التعاليم واملفاهيم، ومعه ل ميكن احلديث عن الغر�ض؛ اأينْ معيار لأ�شلحة 

هذا النظام �شوى قيامه يف املجتمعات الإ�شالمّية، ول اأت�شّور اأن يكون هذا 

الأمر مقبوًل حّتى لدى اأ�شحاب هذه الروؤية. 

ا ل ُيكتب له النجاح يف احلديث  وعليه، ن�شل اإىل اأّن هذا الّتاه اأي�شً

عن الإمكان املفهومّي لنظرّية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية.

ملختلف  ال�شابقة  املباحث  يف  تعّر�شنا  املختارة:  النظرّية  اأ.3. 

النظرّيات يف مو�شوع الإمكان اأو المتناع املفهومّي لل�شيادة ال�شعبّية الدينّية. 
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اإثبات  اإ�شكالّيات نظرّية ومنهجّية يف  اأّن هذه النظرّيات تواجه  وقد اّت�شح 

مفهوم  اأّن  نرى  ونحن  املختارة،  للنظرّية  الآن  نتعّر�ض  و�شوف  مّدعياتها. 

نة له  ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية مفهوم ممكن وبيانه ممكن والعنا�شر املكوِّ

عنا�شر من�شجمة ومتناغمة. ول �شّك يف اأّن اإثبات هذا املّدعى يتوّقف على 

ة وتقدمي دليل مقنع ومعترب وهذا ما �شنقوم به. تاأ�شي�ض روؤية خا�شّ

بني  اللغة  معرفة  علم  التمايز يف  مل�شاألة  املقالة  بداية هذه  تعّر�شنا يف 

وفهم  تلقٍّ  عن  عبارة  هي  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  واأّن  والتلّقي،  املفهوم 

املرجعّية  هو  الدين  فيها  يكون  الدميقراطّية،   - ال�شعبّية  ال�شيادة  ملفهوم 

التي ُيعتمد عليها يف حتديد وبيان العنا�شر املكّونة للدميقراطّية من القّوة 

تو�شيح  فاإّن  الأ�شا�ض،  هذا  وعلى  ال�شعبّية.  وامل�شاركة  اجلماعة  و�شلطة 

اأّن  واإثبات  الدين،  اإىل  الرجوع  يتوّقف على  التلّقي  لهذا  املفهومّي  الإمكان 

هذه العنا�شر املذكورة متلك توجيًها وحجّية طبًقا لروؤية الإ�شالم، ويكون 

بالإمكان بيان مراد الدين من هذه العنا�شر.

2. القدرة و�شلطة اجلماعة يف الروؤية االإ�شالمّية 

و�شلطة اجلماعة، من  القدرة  الإ�شالم يف  راأي  البحث عن  قبل  لنا،  بّد  ل 

اإ�شارة عابرة اإىل مفهوم هَذين الأمَرين. فهاتان املفردتان لهما تاريخهما 

املوغل يف تاريخ لغة الفل�شفة ال�شيا�شّية. وهما، على الرغم من تعّدد الأفهام 

العنا�شر  الفكرّية لهما، ومبالحظة  املدار�ض  والت�شّورات من قبل خمتلف 

املكّونة ملفهومهما، فاإّننا جند اأّنهما يتمّتعان بوحدة مفهومّية. واإّن تو�شيح 

مفهومهما ي�شتلزم الإ�شارة اإىل اأّنهما، على الرغم من وحدة ا�شتخدامهما 

والنظر اإليهما كمفردتني مرتادفتني يف بع�ض درا�شات الفل�شفة ال�شيا�شّية، 

فغالب  مفهومّي.  بلحاظ  والتمايز  الختالف  من  نوًعا  بينهما  اأّن  اإّل 

عن  الطاعة  اكت�شاب  على  القدرة  منها  ُيراد  للقدرة  املوجودة  الت�شّورات 
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. واملالَحظ يف هذا التعريف، وجود 
)20(

طريق بّث الرعب وممار�شة الظلم

اإىل  ُينظر  املفهوم،  هذا  ففي  الظلم؛  وممار�شة  القدرة  هما:  عن�شَرين 

جمّرد القدرة، دون النظر اإىل كون اإعمال هذه القدرة مطابًقا ملا هو احلّق. 

مع اأّن حّق اإ�شدار الأوامر وغريها هو يف قلب موارد »اأعمال ال�شلطة« حّتى 

. ففي مفهوم »ال�شلطة«، ُي�شاف اإىل عن�شر القدرة 
)21(

لو كان جمّرد اّدعاء

اأن يكون عن حّق اأو جمّرد اّدعاء ذلك. وعن�شر احلّق يف هذا املفهوم ي�شمل 

جمموعة من العنا�شر املكّونة، وهي عبارة عن عدم الوقوع يف املخالفة يف 

)22(

ذلك الجتماع، والقيام باأمور تكون حمّل قبول املجتمع. 

الأوامر  اإ�شدار  حّق  عن  عبارة  »ال�شلطة«  فاإّن  الأ�شا�ض،  هذا  وعلى 

لذلك،  اجتماعّي  اإىل رف�ض  يوؤّدي ذلك  اأن  دون  والنواهي )الإذن وغريه( 

 وعندما نن�شب مثل هذا احلّق يف الجتماع ال�شيا�شّي 
)23(

ا. ويكون مفيًدا اأي�شً

لأحد اأو جماعة، فمعنى ذلك اأّن له اأو لهم، مبا لديهم من مثل هذا احلّق، 

اأن ميار�شوا ذلك مع اأتباعهم يف ذلك الجتماع.

اأّن القدرة باملفهوم املتقّدم ل  ومبالحظة هذا التمايز املفهومّي يّت�شح 

اعتبار بها ول تكون مقبولًة. نعم، ميكننا احلديث عن اعتبار »ال�شلطة«. ويف 

الإ�شالم وم�شادره، ثّمة تعابري ومفردات متعّددة لالإ�شارة اإىل هذا املفهوم 

نحو: الأمانة، والإمامة، والولية. ومع التدقيق يف بع�ض الآيات التي وردت 

اأمًرا معترًبا  »ال�شلطة«  ت�شهد، وبو�شوح، كون  املفردات، جندها  فيها هذه 

َماَواِت  السَّ َعَلى  َمانََة  َ الأْ َنا  َعَرضأْ َّا  {إِن ذلك:  عن  قراآيّن  وكنموذج  ومقبوًل. 

َظُلوًما  َكاَن  َُّه  إِن أَْساُن  ِن الأْ َوَحَمَلَها  ِمنأَْها  َن  َفقأْ َوَأشأْ ِملأَْنَها  يَحأْ َأنأْ   َ َفَأَبيأْ َِباِل  َوالأْ ِض  رأْ َ َوالأْ
.

َجُهوًل})24(

)20( جراد �شي . مكـ كالوم، فل�سفه �سيا�سی، ترجمه بهروز جندقى، )قم: كتاب طه، 1383هـ.�ض(، ال�شفحة 228.

)21( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 231.

)22( امل�شدر نف�شه، ال�شفحتان 230 و231.

)23( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 231.

)24( �صورة الأحزاب، الآية 72.
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مفهوم  ففي  »ال�شلطة«،  مفهوم  بو�شوح  لنا  ي�شرح  »الأمانة«  فمفهوم 

الأمانة اختزان للحّق؛ لأّن الأمني يختار اأمانته عن حّق وعلى اأ�شا�ض ما لديه 

الأمانة  �شاحب  خمالفة  وعدم  الر�شا  عن�شر  اأّن  اإىل  م�شاًفا  كفاءة.  من 

بيدهم  كانت  جماعًة  اأو  اأحًدا  اأّن  فلو  وعليه،  الأمانة.  مفهوم  يف  خمتزن 

القّوة اأمانًة فاإّن قّوتهم �شوف تكون عن حّق وقرينة الر�شا وهي ما ُيعرّب عنه 

بـ»ال�شلطة«. ول �شّك يف اأّن من يحمل الأمانة ل بّد واأن يبذل جهده لكي ينال 

ر�شا اأ�شحاب الأمانة ويحافظ عليها. 

لذا كتب اأمري املوؤمنني )ع( اإىل الأ�شعث بن القي�ض، عامله يف اأذربيجان، 

التايل:

َقَك. َلينْ�َض  ًعى مِلَننْ َفونْ رَتنْ َت ُم�شنْ ننْ
َ
َماَنٌة، واأ

َ
ه يِف ُعُنِقَك اأ َمٍة وَلِكنَّ واإِنَّ َعَمَلَك َلينْ�َض َلَك ِبُطعنْ

 َعزَّ وَجلَّ 
َّ

َك َماٌل ِمننْ َماِل اهلل لَّ ِبَوِثيَقٍة ويِف َيَدينْ ٍة وَل ُتَخاِطَر اإِ َتاَت يِف َرِعيَّ ننْ َتفنْ
َ
َلَك اأ

.
)25(

اَلُم َُكوَن �َشرَّ ُوَلِتَك َلَك وال�شَّ
 اأ

َلَّ
ي اأ

، وَلَعلِّ اِنه َحتَّى ُت�َشلَِّمه اإِيَلَّ َت ِمننْ ُخزَّ ننْ
َ
واأ

نظر  وجهة  تدّل من  التي  الأخرى  املفردات  هو من  الإمامة  مفهوم  اإّن 

�شري اإىل هذا املفهوم يف العديد من 
ُ
الإ�شالم على مفهوم »ال�شلطة«، وقد اأ

ِّي َجاِعُلَك  َّهُنَّ َقاَل إِن أَْراِهيـَم َربُُّه بَِكلَِماٍت َفَأَت الآيات القراآنّية، منها: {َوإِِذ ابأَْتَلى إِب

.
اِلَِي})26( َِّتي َقاَل َل يََناُل َعهأِْدي الظَّ ي لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمنأْ ُذرِّ

فالتاأّمل يف مفهوم الآية يدّل على اأّن الإمامة هي، اأّوًل، عهد بني الإمام 

ورّبه، وهي نوع من الأمانة. وثانًيا، حمل هذه الأمانة يتوّقف على امتالك 

بني  والتالزم  الظلم.  بعدم  الآية  هذه  يف  عنها  التعبري  ورد  التي  الأهلّية 

اأن  ميكننا  ما  وهذا  التفا�شري.  بع�ض  يف  جنده  والأمانة،  الإمامة  مفهومّي 

الإمامة  هي  »الأمانة  الثِّقلني:  نور  تف�شري  ففي  ذكرناه؛  ملا  موؤيًدا  نعتربه 

)25( خطب الإمام علي )ع(، نهج البالغة، �شرح ال�شيخ حمّمد عبده )قم: دار الذخائر،الطبعة1، 1412هـ(، اجلزء 

3، ال�شفحة 8.

)26( �صورة البقرة، الآية 124.
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والأمر والنهي والدليل على اأّن الأمانة هي الإمامة، قول اهلل عّز وجّل لالأئّمة 

 يعني 
لَِها})27( َمانَاِت إِلَى َأهأْ َ وا الأْ ُمُرُكمأْ َأنأْ ُتَؤدُّ �شلوات اهلل عليهم: {إِنَّ اللََّه يَأأْ

.
)28(

الإمامة«

اإ�شافًة اإىل ما نالحظه من التالزم املفهومّي بني الأمانة والإمامة، ففي 

الإمامة من  وعهد  الأمانة  اأّن  اإىل  لطيفة  اإ�شارة  بالإمامة  الأمانات  تف�شري 

اهلل ل تخت�ّض باملع�شومني عليهم ال�شالم بل ت�شمل حتميلهم الأمانة منهم 

اإىل غريهم.

ومبالحظة ما تقّدم كنموذج يف تو�شيح مفهوم الآية ال�شابقة ميكننا اأن 

مفهوم  ففي  ا.  اأي�شً الإمامة  مفهوم  »ال�شلطة« يف  مفهوم  نلحظ خ�شائ�ض 

الأهلّية،  ا�شرتاط  يف  خمتزًنا  حّق«  »عن  يكون  اأن  عن�شر  جند  الإمامة، 

اأمانة فاإّنه يختزن عن�شر الر�شا. ولذا كانت  اأّنه بدليل كونه  اإىل  اإ�شافًة  

الإمامة عند ال�شيعة مرتبًة ومقاًما رفيًعا. فهي ا�شتمراٌر للنبّوة ولهذا كانت 

من اأ�شول الدين لديهم ومتوافقة مع ما ذكره ح�شن عّبا�ض ح�شن من اأّنها 

لهذه  وطبًقا   .
)29(

ال�شيعّي ال�شيا�شّي  للفكر  املنطقّية  البنية  اأركان  من  ركن 

الروؤية، فاإّن الإمام، مبا لديه من �شفات كالع�شمة وال�شدق والثقة والعلم 

النبّي �شّلى اهلل عليه  ال�شلطة بعد  لتويّل  اأهاًل  الإلهّي، هو وحده من يكون 

واآله. فهو �شاحب »ال�شلطة« وعن حّق وحكمه ي�شتمل على خ�شائ�ض تلك 

ال�شلطة. ولذا ترى ال�شعبّية اأّن الإمامة لطف اإلهّي للب�شر ك�شائر الظواهر، 

.
)30(

كاملاء والهواء، واإنكارها ل يوؤّدي اإىل انعدامها

الن�شو�ض  له  تعّر�شت  الذي  الثالث  املفهوم  هو  الولية  مفهوم  يعترب 

)27( �صورة الن�ساء، الآية 58.

)28( عبد علي بن جمعة احلويزى ، تف�سري نور الّثقلني ، )قّم: ا�شماعيليان، 1370هـ. �ض (، اجلزء 4، ال�شفحة 314.

�ساختار منطقی اندي�سه �سيا�سی ا�سالم، ترجمه م�شطفى ف�شائلي، )قم: بو�شتان كتاب،  )29( ح�شن عبا�ض ح�شن، 

1383 هـ. �ض(،  ال�شفحة 430.

)30( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 436.
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الإ�شالمّية، وميكننــا الإ�شــارة اإليــه مبا لــه من ارتبــاط بــمــفهـوم »ال�شلطة«. 

ُُّكُم اللَُّه  َا َولِي وقد ورد يف اآية من كتاب اهلل اإ�شافًة اإىل بع�ض الروايات، {إِنَّ

 ،
َراِكُعوَن})31( َوُهمأْ  َكاَة  الزَّ ُتوَن  َوُيؤأْ َلَة  الصَّ ُيِقيـُموَن  َِّذيَن  ال آَمُنوا  َِّذيَن  َوال َوَرُسوُلُه 

حيث تتحّدث عن حّق احلاكمّية هلل عزَّ وجّل ولر�شوله ولّلذين اآمنوا، اّلذين 

يقيمون ال�شالة ويوؤتون الزكاة وهم راكعون، وتعرّب الآية عنهم بـالأولياء. 

فب�شرف النظر عن الختالف الواقع بني ال�شّنة وال�شيعة يف م�شداق هذه 

، فاإّنها قد اأثبتت، وعلى م�شتوى واحد، الولية هلل 
)32(

الآية بعد اهلل ور�شوله

ولر�شوله ولأويل الأمر. 

وعليه، فهذه الآية تدّل على اأّن م�شدر احلاكمّية هو اهلل ور�شوله واأويل 

»ال�شلطة«،  مفهوم  خل�شائ�ض  اختزاًنا  جند  املفهوم،  هذا  ويف   .
)33(

الأمر

ومفهوم الولية يت�شّمن عن�شر اأن يكون »عن حّق« وعلى اأ�شا�ض الأهلّية. ثّم، 

ومبالحظة هذه اخل�شو�شّية وكون من�شاأ هذه احلاكمّية اإلهيًّا، فاإّن عن�شر 

الأمانة  مفهوَمي  جانب  اإىل  الولية  فمفهوم  ا.  اأي�شً فيها  موجود  الر�شا 

»ال�شلطة«. ومن خاللها  تدّل على مفهوم  التي  املفردات  والإمامة هي من 

ميكننا اأن ن�شل اإىل نتيجة عاّمة وهي اأّن الإ�شالم يرف�ض متاًما القّوة مبعنى 

متلك  كاأمانة  القّوة  مبفهوم  املقابل،  يف  ويعرتف،  الظلم  ممار�شة  جواز 

عن�شَري الر�شا والتبّني.

نتعّر�ض  وال�شلطة،  القدرة  الإ�شالم حول مفهوم  لراأي  تعّر�شنا  اأن  بعد 

اأّنه  الوا�شح  فمن  »اجلماعة«.  خ�شو�شّية  حول  الإ�شالم  لروؤية  باحلديث 

ما  متى  الدينّية  ال�شعبّية  لل�شيادة  املفهومّي  الإمكان  عن  احلديث  ميكننا 

كان م�شطلح اجلماعة مقبوًل من وجهة نظر الإ�شالم. ولذا �شوف نتعّر�ض 

)31( �صورة املائدة، الآية 55.

)32( تذهب ال�شيعة، وا�شتناًدا اىل الروايات، اإىل القول باأّن م�شداق هذه الآية ومن نزلت فيه هو الإمام علي بن اأبي 

طالب، راجع: عبد احل�شني �شرف الدين، املراجعات، )النجف: دار النعمان، 1963(، ال�شفحة 178.

)33(  �ساختار منطقی اندي�سه �سيا�سی ا�سالم ، م�شدر �شابق، ال�شفحة 385.
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بالبحث لهذا املو�شوع.

لقد اّت�شح مّما تقّدم اإىل الآن اأّن »ال�شلطة« يف الروؤية الإ�شالمّية تتجّلى 

يف قالب الإمامة والولية ويف م�شداق الإمام والويّل. فطبًقا للنظرة الأوىل، 

فاإّن الفردّية يف احلكم هي التي ُت�شتنبط؛ ومن الوا�شح اأّن ذلك يتنافى مع 

اأّن الإ�شالم يتبّنى نظرّية اجلماعة. ولكن �شّم هَذين  ُمّدعى ما دّوّناه من 

من  الإن�شان  حاكمّية  نظرّية  ومع  جهة،  من  الأمانة  مفهوم  اإىل  املفهوَمني 

جهة اأخرى، ُيظهر بو�شوح كون ال�شلطة للجماعة. وقد تعّر�شنا يف ال�شطور 

الآيات  بع�ض  اإىل  الرجوع  خالل  من  واأو�شحنا،  الأمانة،  ملفهوم  ال�شابقة 

ولذا  لالإمام،  اأُوكلت  اأمانة  هي  الإ�شالم  يف  والولية  الإمامة  اأّن  الكرمية، 

كان فيها عن�شرا الر�شا والتبّني. ومع ذلك، جند من الالزم البحث عن 

ونوع  الإ�شالمّي؛ وحتديد مدى  للحاكم  الأمانة  اإ�شكال هذه  النا�ض يف  دور 

م ملفهوم ال�شيادة  الدور الذي يقوم به النا�ض يف عملّية التوكيل هذه، هو املقوِّ

ال�شعبّية الدينّية وهو الذي يثبت الإمكان املفهومّي له وهو ما �شوف نتعّر�ض 

له.

هو  الإ�شالم  نظر  يف  فالإن�شان  الإن�شان،  حاكمّية  توّفره  الأمر  هذا  اإّن 

اأمر حتّدثت عنه  خليفة اهلل على الأر�ض فله حّق احلاكمّية الإلهّية، وهذا 

الآية  الأنعام،  �شورة  يف  ورد  ما  هنا  بع�شها  اإىل  ون�شري  الآيات  من  الكثري 

ٍض  َق َبعأْ َضُكمأْ َفوأْ ِض َوَرَفَع َبعأْ رأْ َ َِّذي َجَعَلُكمأْ َخَلئَِف الأْ 165 قوله تعاىل: {َوُهَو ال

َآَتاُكمأْ}. تتحّدث هذه الآية عن جعل مقام اخلالفة  َما  ِفي  ُلَوُكمأْ  لَِيبأْ َدَرَجاٍت 
هذا  من  والغر�ض  بع�ض،  على  بع�شهم  واأف�شلّية  عاّم،  ب�شكل  لالإن�شان 

الختبار، وبناًء عليه تكون خالفة الإن�شان عاّمة وجمعّية.

ِّي   وتذكر الآية من �شورة البقرة قوله تعاىل: {َوإِذأْ َقاَل َربَُّك لِلأَْمَلئَِكِة إِن

ُن ُنَسبُِّح  َماَء َونَحأْ ِفُك الدِّ ِسُد ِفيَها َويَسأْ َعُل ِفيَها َمنأْ ُيفأْ ِض َخلِيَفًة َقاُلوا َأَتأْ رأْ َ َجاِعٌل ِفي الأْ
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ا، تتحّدث عن  ، فالآية اأي�شً
َلُموَن})34( َلُم َما َل َتعأْ ِّي َأعأْ ُس لََك َقاَل إِن ِدَك َوُنَقدِّ بَِحمأْ

يعلمها اهلل  ودليل ذلك وجود حقائق  الأر�ض،  الإن�شان عن اهلل يف  خالفة 

َخَلئَِف  َجَعَلُكمأْ  َِّذي  ال {ُهَو  فاطر:  �شورة  يف  اهلل  يقول  وكذلك  وجّل،  عّز 

، ففي هذه الآية اإ�شارة اإىل مقام خالفة 
ُرُه})35( ِض َفَمنأْ َكَفَر َفَعَليأِْه ُكفأْ رأْ َ ِفي الأْ

الإن�شان، مع التاأكيد، اأّن عدم ال�شتجابة يلحق بالإن�شان الأذى وال�شرر.

اإّن مقولة اخلالفة الإلهّية لالإن�شان يف الأر�ض كانت حمور اهتمام بع�ض 

اأ�ّش�ض  املفّكرين املعا�شرين، ومن هوؤلء ال�شهيد حمّمد باقر ال�شدر الذي 

لنظرّية احلكم وال�شلطة على اأ�شا�ض فكرة اخلالفة الإلهّية فيقول:

الإن�شان  فكان  الأر�ض،  على  باخلالفة  الإن�شان  �شّرف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإّن 

على  مّرت  اأن  وبعد  الأر�ض..  على  اهلل  باأّنه خليفة  الكون  عنا�شر  كلِّ  ًزا عن  متميِّ

الب�شرّية فرتة من الزمن وهي متار�ض خالفتها من خالل جمتمٍع موّحٍد، حتّققت 

ال�شيطرة  على  والتناف�ض  امل�شالح  يف  والتناق�ض  ال�شتغالل  وبداأ  املالئكة،  نبوءة 

والتمّلك، وظهر الف�شاد و�شفك الدماء؛ ]واملرحلة التالية هي[ النبّوة ظاهرة رّبانية 

دورها  ت�شتاأنف  لكي  للجماعة  رّبانًيا  واإعداًدا  تغيريًيا  وعماًل  ثورّيًة  ر�شالًة  متّثل 

ال�شالح. وتفر�ض �شرورة هذه الثورة اأن يت�شلَّم �شخ�ض النبّي الر�شول ]�شّلى اهلل 

الق�شاء على اجلاهلّية  اأهدافها يف  للثورة  يحّقق  لكي  العاّمة  واآله[ اخلالفة  عليه 

وال�شتغالل.... وبذلك يندمج خّط ال�شهادة وخّط اخلالفة يف �شخ�ضٍ واحٍد وهو 

النبّي، فالنبّوة تمع ِكال اخلّطني، ومن هنا ا�شرتط الإ�شالم يف النبّي الع�شمة. 

اأن يوا�شل احلفاظ  اأجل    يف الأر�ض من 
َّ

- �شهيد وخليفة هلل ]ثّم[ الإمام- كالنبيِّ
على الثورة وحتقيق اأهدافها، غري اأّن جزًءا من دور الر�شول يكون قد اكتمل، وهو 

اأ�شا�شها. فالو�شّي  اإعطاء الر�شالة والتب�شري بها، والبدء بالثورة الجتماعّية على 

ن على الر�شالة والثورة التي  لي�ض �شاحب ر�شالة ول ياأتي بديٍن جديد، بل هو املوؤمَتَ

)34( �صورة البقرة، الآية 30.

)35( �صورة فاطر، الآية 39.
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كانت  كما  املرجعّية،  الغيبة يف  بعد ع�شر  الإمامة  امتّدت  وقد  الر�شول.  بها  جاء 

العظيمة،  الر�شالة  هذه  اأعباء  املرجعّية  للنبّوة، وحتّملت  بدورها  امتداًدا  الإمامة 

اأو التمهيد له  ال�شبيل  باأ�شكاٍل خمتلفٍة من العمل يف هذا  التاأريخ  وقامت على مّر 

بطريقٍة واأخرى.

ففي ع�شر الَغيبة، طبًقا ملا يراه ال�شهيد ال�شدر، تعود خالفة الإن�شان 

، نظًرا لكون اأحد  ويقوم الأفراد من الب�شر باإدارة �شوؤونهم واملجتمع؛ ولكننْ

البعَدين يرتبط بحاكمّية الدين وال�شرع، كان ل بّد من الإ�شراف وال�شهادة 

الإمام  حاكمّية  تعود  وختاًما،  الإن�شانّية؛  احلاكمّية  مع  املراجع  قبل  من 

ال�شهادة  خّط  مع  اخلالفة  خّط  فيّتحد  فرجه  تعاىل  اهلل  ل  عجَّ املع�شوم 

ع�شر  يف  اخلالفة  اأّن  يرى  ال�شدر  ال�شهيد  اأّن  يظهر  وبهذا   .
)36(

ًدا جمَدّ

الغيبة هي للجماعة، واأّما يف ع�شر ح�شور املع�شوم، فاإّن الع�شمة هي دليل 

كون اخلالفة فردّية.

انطالًقا  الب�شرّية  اجلماعة  خالفة  يف  روؤيًة  ال�شدر  ال�شهيد  يبني  كما 

من اأّن ال�شيادة الإلهّية يف املجتمع الب�شرّي تتّم من خالل طريَقني: طريق 

اخلالفة وطريق ال�شهادة على الأعمال، واهلل عّز وجّل جعل الإن�شان خليفته 

يف الأر�ض. فاإرادة املجتمع الإن�شايّن ورئا�شته وتدبري اأموره هي من �شوؤون 

م�شريه،  تقرير  وبيده  وجّل  عّز  اهلل  خليفة  لأّنه  لالإن�شان  الإلهّية  اخلالفة 

. ول �شّك يف اأّن و�شف 
)37(

وي�شف القراآن الكرمي هذه اخلالفة باأّنها اأمانة

احلكم وال�شلطة بالأمانة هو من التعاليم ذات الأهّمّية البالغة، فهذا التعليم 

ي�شّكل بيئًة منا�شبًة حّتى فيما يرتبط بحكومة املع�شوم التي هي حاكمّية اهلل 

اأو حكومة الويّل الفقيه طبًقا لنظرّية ولية الفقيه من باب الن�شب، وهي 

بيئة منا�شبة لفكرة حكم اجلماعة يف الإ�شالم. 

157 اإىل  )طهران: وزارة الثقافة والإر�شاد الإ�شالمّي(، ال�شفحات  )36( حمّمد باقر ال�شدر، الإ�سالم يقود احلياة 

.161

)37( حمّمد باقر ال�شدر، خالفة الإن�سان و�سهادة الأنبياء، )طهران :جهاد البناء، 1399 هـ/1978 م(، ال�شفحة 9.
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معّينني  اأفراد  اأو  حمّدد  فرد  حكم  ظلِّ  يف  فحّتى  هذا،  من  وانطالًقا 

ة فيهم كالع�شمة والفقاهة وغريها،  ب�شبب اجتماع بع�ض ال�شفات اخلا�شّ

فاإّن هذه ال�شلطة تختلف عن ال�شلطة الفردّية لأّن مثل هذا ال�شخ�ض يتلّقى 

النا�ض يف  بدور  اهتماًما  الإ�شالم  يبدي  ولذا  اأمانة.  كونها  بعنوان  ال�شلطة 

تويّل احلاكم لل�شلطة، فـ»البيعة« مفهوم له اأهّمّيته البالغة. وهي، واإن كانت 

على  بو�شوح  مفهومها  يت�شّم،  الطرف،  اأحادّية  املعروفة  للنظرّية  طبًقا 

عن�شر الر�شا، ول تكون م�شروعًة يف الإ�شالم اإّل معه؛ ول ت�شّح اإطالًقا اإذا 

كانت عن اإكراه. والتاأّمل يف كالم اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم يلقي ال�شوء 

على هذا البحث املهّم وعلى راأي الإ�شالم يف هذه امل�شاألة. يقول الإمام يف 

ا�َض  ِرِد النَّ
ُ
ينِّ مَلنْ اأ

َ
تـَُما اأ ُتـَما واإِننْ َكَتـمنْ ُد َفَقدنْ َعِلمنْ ا َبعنْ مَّ

َ
بري: »اأ كتاٍب له لطلحة والزُّ

.
)38(

َراَديِن وَباَيَعِني«
َ
ننْ اأ ُكَما مِمَّ ُهمنْ َحتَّى َباَيُعويِن، واإِنَّ َباِيعنْ

ُ
َراُدويِن، ومَلنْ اأ

َ
َحتَّى اأ

فهذا الكتاب ي�شهد بو�شوح على حّرّية الإرادة يف مبايعة احلاكم الإ�شالمّي 

كما ي�شفها اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم. فالإمام يتحّدث عن اأّن م�شروعّية 

البيعة اإمّنا ترجع اإىل اأّن النا�ض ملّا بايعته مل تكن جُمرَبة ول ُمكَرهة، بل كان 

ذلك منها عن اإرادة واختيار. 

وّقا�ض  اأبي  بن  ب�شعد  جيء  اأّنه  التاريخّية،  امل�شادر  بع�ض  يف  ورد  كما 

فقيل له: بايع. فقال: »يا اأبا احل�شن اإذا مل يبَق غريي بايعتك«. فقال علّي 

. ويف مو�شع اآخر، يقول الإمام )ع(: »من 
)39(

)ع(: »خّلوا �شبيل اأبي اإ�شحاق«

.
)40(

بايع طائًعا قبلته منه، ومن اأبى مل اأكرهه وتركته«

وبالتاأّمل يف هذا الكالم، يّت�شح جليًّا حّرّية الإن�شان يف البيعة، وي�شهد 

على اأّن احلاكم الإ�شالمّي ل بّد واأن ينال ر�شا النا�ض لكي يتوىّل ال�شلطة. 

)38( نهج البالغة، باب الكتب، الكتاب 54.

 ،3 اأن�ساب الأ�سراف، حّققه وقّدم له �شهيل زّكار وريا�ض زركلي، اجلزء  )39( اأبو احل�شن احمد بن يحيى البالذري، 

ال�شفحة 92.

)40( اأبو اإ�شحاق ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف الأ�شفهاين، الغارات، اجلزء 1، ال�شفحة 310.
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يراعي  ال�شالم، تده  علّي عليه  الإمام  والبيعة عند  النا�ض  ولأهّمّية ر�شا 

النا�ض يف  ر�شا  فيلحظ  منا�شبهم،  يعينهم يف  اّلذين  الولة  ذلك حّتى يف 

الولة،  اأحد  فيه  يعنّي  الذي  كتابه  يف  فيقول  الولة،  لهوؤلء  ال�شلطة  توليته 

واإن  اأمرهم  فقم يف  بالر�شا  عليك  واأجمعوا  عافية  وّلوك يف  »فاإن  التايل: 

.
)41(

اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه«

يف  اأهّمّية  الإ�شالم  يف  والر�شا  احلّرّية  لعن�شَري  اأّن  تقّدم  مّما  يظهر 

م�شاألة ال�شلطة واحلكم، وهذا العن�شر بالإ�شافة اإىل عن�شر الأمانة، ي�شّكل 

بيئة منا�شبة لفكرة قيادة اجلماعة يف الإ�شالم.

وخال�شًة ملا تقّدم، ميكننا اأن ن�شل، من خالل مالحظة ما ذكرناه، اإىل 

ن الأّول من مكّونات ال�شيادة ال�شعبّية  اأّن النظرّية الإ�شالمّية تتالءم مع املكوَّ

الدينّية وهو عبارة عن �شلطة اجلماعة، ولكن اإىل الآن لي�شت النتيجة نهائّية 

�شوف  ما  ال�شعبّية وهو  لل�شيادة  الثاين  العن�شر  البحث يف  تتوّقف على  بل 

نتعّر�ض له بالبحث.

3.  امل�شاركة ال�شعبّية يف الروؤية االإ�شالمّية 

تقّدم اأّن الإ�شالم يتبّنى نظرّية �شلطة اجلماعة، وهذا يدّل على اأّن الدولة 

يف مرحلة التاأ�شي�ض كانت تتمّتع بال�شيادة ال�شعبّية، ولكن وكما تقّدم �شابًقا، 

فاإّن كون الدولة وال�شلطة تتمّتع بال�شيادة ال�شعبّية ل يرتبط بكيفّية تاأ�شي�شها 

بعد  اأخرى،  وبعبارة  اجلماعّية.  وال�شلطة  لل�شلطة  ممار�شتها  بطريقة  بل 

مرحلة التاأ�شي�ض ل بّد واأن حتافظ الدولة وال�شلطة على معايري حتفظ لها 

�شفة اأّنها ذات �شيادة �شعبّية. والعن�شر الثاين من ال�شيادة ال�شعبّية - اأي 

البحث  يف  نعالج  �شوف  ولذا  املرحلة،  هذه  اإىل  -ناظر  ال�شعبّية  امل�شاركة 

م�شاألة امل�شاركة ال�شعبّية يف الروؤية الإ�شالمّية.

)41( جورج جرداق، الإمام علي �سوت العدالة الإن�سانّية، اجلزء 2، ال�شفحة 288.
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اإّن احلديث عن امل�شاركة ال�شعبّية يتوّقف على مالحظة مفهوم امل�شاركة 

متعّددة،  تعاريف  ال�شيا�شّية  امل�شاركة  ملفهوم  ذكروا  فقد  اأّوًل.  ال�شيا�شّية 

بحثنا  ملو�شوع  منا�شًبا  جنده  الذي  هو  نذكره  �شوف  الذي  والتعريف 

يف  الفاعلة  وامل�شاركة  قادتهم  لنتخاب  للمواطنني  املنّظم  »ال�شعي  هنا: 

الدولة وتوجيه  الن�شاطات الجتماعّية وال�شيا�شّية والتاأثري على منط عمل 

.
)42(

�شيا�شاتها«

وبالتاأّمل يف هذا التعريف، ن�شل اإىل وجود اأبعاد خمتلفة من امل�شاركة 

ال�شيا�شّية ال�شعبّية والتي تتمّثل يف امل�شاركة يف اختيار القادة، امل�شاركة يف 

الن�شاطات ال�شيا�شّية والجتماعّية، والتاأثري على �شيا�شات الدولة وحتديد 

اهتماماتها، وهذه الأبعاد هي اأهّم اأبعاد امل�شاركة ال�شيا�شّية. وقد تعّر�شنا 

الرجوع  خالل  من  ال�شيا�شّية  امل�شاركة  من  الأّول  للبعد  ال�شابق  البحث  يف 

البحث  ونكمل  البيعة.  ومفهوم  والولية،  والإمامة،  كالأمانة،  مفاهيم  اإىل 

بالتعّر�ض ل�شائر الأبعاد.

اإّن البحث عن تلك الأبعاد، يتوّقف على بيان الآلّيات التي يراها الإ�شالم 

امل�شادر  اإىل  الرجوع  خالل  من  نتمّكن،  اإّننا  امل�شاركة.  من  النوع  لهذا 

الن�شو�ض  حتّدثتنْ  فقد  الآلّيات،  هذه  معرفة  من  الدينّية،  والن�شو�ض 

الأمر  ال�شورى،  هي:  املجال  هذا  يف  مهّمة  ثالثة  اآلّيات  عن  الإ�شالمّية 

لالخت�شار  ورعايًة  هنا،  ونحن  واجلهاد.  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

ونظًرا ملنا�شبة فكرة ال�شورى للنظرّية املتبّناة يف هذه املقالة، لن نتعّر�ض 

روؤية  نو�شح  ذلك،  اأ�شا�ض  وعلى  ال�شورى،  م�شاألة  يف  الإ�شالم  لراأي  �شوى 

الإ�شالم مل�شاألة ال�شيادة ال�شعبّية من خالل »تقليب الآراء املختلفة ووجهات 

العقول  اأ�شحاب  من  واختبارها  الق�شايا  من  ق�شّية  يف  املطروحة  النظر 

ل اإىل ال�شواب منها اأو اإىل اأ�شوبها واأح�شنها ليعمل به  والأفهام حّتى يتو�شّ

)42( على اآقابخ�شى ومينواف�شارى راد، فرهنكـــ علوم �سيا�سی، )طهران: چاپار، 1379 هـ. �ض(، ال�شفحة 448.
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.
)43(

لكي تتحّقق اأح�شن النتائج«

فريد  ويرى  �شيا�شًيّا.  م�شطلًحا  ال�شورى  تكون  الأ�شا�ض،  هذا  وعلى 

الأّمة  حّق  هو  ال�شيا�شّي  ال�شطالح  ال�شورى يف  املراد من  اأّن  اخلالق  عبد 

هَذين  ومبالحظة   .
)44(

والقرار ال�شلطة  م�شاألة  يف  ال�شيا�شّية  امل�شاركة  يف 

التعريَفني ومع فر�ض تبّني مثل هذا املفهوم لل�شورى يف امل�شادر والن�شو�ض 

الدينّية، ميكننا القول اإّن الإ�شالم يتبّنى نوًعا من النظام ال�شيا�شّي املعتمد 

اأ�شا�ض ذلك، ميكننا احلديث عن امل�شاركة ال�شيا�شّية  على ال�شورى؛ وعلى 

ال�شعبّية الدينّية. ومن هنا جند  ال�شيادة  نات  ًنا من مكوِّ بعنوان كونها مكوِّ

�شرورة التعّر�ض لالآيات والروايات الواردة يف هذا املجال:

ُرُهمأْ  َلَة َوَأمأْ ِِّهمأْ َوَأَقاُموا الصَّ َتَجاُبوا لَِرب َِّذيَن اسأْ اأ.  �صورة ال�شورى، الآية 38: {َوال

}. يف هذه الآية، يتّم ذكر املوؤمنني بعد و�شفهم بالإميان واإقامة  ُشوَرى َبيأَْنُهمنْ
ال�شالة، باأّن اأمرهم �شورى بينهم. يقول اأحد املف�ّشرين حول هذه الآية، اإّن 

ال�شورى فيها ُجِعَلت اإىل جانب ويف م�شتوى الإميان باهلل واإقامة ال�شالة، 

الأعمال  اإىل  اإ�شارة  فيه  بالأمر  والتعبري  البالغة،  اأهّمّيتها  على  يدّل  وهذا 

مفهومها  املفردة  ولهذه  الإ�شالمّي.  املجتمع  بحاجّيات  ترتبط  التي  املهّمة 

واقت�شادّية  ونظامّية  �شيا�شّية  من  املهّمة  الأمور  لكاّفة  ال�شامل  الوا�شع 

. وهذه الآية، واإن كان نزولها يف مّكة وقبل قيام الدولة الإ�شالمّية 
)45(

وثقافّية

النبوّية، لكّنها تدّل على �شرورة تبديل ال�شورى اإىل ثقافة عاّمة.

ـــــــــــَت  َعـــــــــَزمأْ َفِإَذا  ِر  مأْ َ الأْ ِفي  ُهــمأْ  {َوَشــاِورأْ  :159 الآية  اآل عمران،  �صورة  ب.  

ُحد 
ُ
اأ ُتــََوكِّلَِي}. هذه الآية نزلت بعد معركــة  الأْ ُيِحبُّ  اللّه  إِنَّ  اللّه  َعَلى  لأْ  َفَتَوكَّ

وبعد الهزمية التي ُمِنَي بها امل�شلمون، ولكن مع ذلك ُيوؤمر النبّي �شّلى اهلل 

)43( حممد عبدالقادر اأبو فار�ض، حكم ال�سوری يف ال�سالم ونتيجتها )دار الفرقان، 1987(، ال�شفحة 10.

)44( فريد عبد اخلالق، يف الفقه ال�سيا�سّي الإ�سالمّي )القاهرة: دار ال�شروق، 1419 هـ(، ال�شفحة 41.

 ،3 اجلزء  �ض(،  هـ.   1366-1353 الإ�شالمّية،  الكتب  دار  )طهران:  منونه  تف�سري  �شريازى،  مكارم  )45( نا�شر 

ال�شفحات 140 اإىل 143.
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العلماء  من  الكثري  ذكر  الآية،  هذه  من  وانطالًقا  مب�شاورتهم.  واآله  عليه 

حّكام  وعلى  )�ض(  النبّي  على  امل�شورة  وجوب  على  تدّل  اأّنها  واملف�ّشرين 

وىل. وكنموذج على ذلك، يقول املحّقق النائيني ُقّد�ض �شّره:
َ
امل�شلمني ب�شكل اأ

الكّل  العقل  وهو  الر�شول )�ض(  املعنى حيث تخاطب  وا�شحة على هذا  تدّل دللة 

ومعدن الع�شمة، وتاأمره بالت�شاور مع عقالء الأّمة. والظاهر من الآية بال�شرورة، 

اأّن مرجع ال�شمري يعود على جميع اأفراد الأّمة، من املهاجرين والأن�شار قاطبة. 

ودللة  احلكمة  باب  من  فهو  والعقد  احلّل  واأرباب  بالعقالء  تخ�شي�شها  واأّما 

الأمر؛ ذلك  الكلمة يف  ودللة  اللفظّية  ال�شراحة  باب  املقام، ل من  القرينة على 

لأّن الكلمة تفيد العموم، وتدّل على اأّن ما يت�شاور بخ�شو�شه هي الأمور ال�شيا�شّية، 

واأّما الأحكام الإلهّية فاإّنها ل تدخل يف نطاق هذا العموم، وخروجها عنه من باب 

.
)46(

�ض ل التخ�شي�ض التخ�شّ

ا. فهي ت�شمل كاّفة  اإًذا، فتعّلق ال�شورى عاّم ومن كتم م�شورتكم عاّم اأي�شً

الأمور ال�شيا�شّية وامل�شلمني كاّفة.

ت.  الرواية النبوّية:

 ثّمة العديد من الروايات الواردة عن النبّي )�ض(  التي تدّل على اأهّمّية 

ال�شورى، ون�شري هنا اإىل واحدة فقط من هذه الروايات:

فظهر  بينكم،  �شورى  واأمركم  �شمحاءكم  واأغنياوؤكم  خياركم  اأمراوؤكم  كان  اإذا 

بخالءكم  واأغنياوؤكم  �شراركم  اأمراوؤكم  كان  واإذا  بطنها.  من  لكم  خري  الأر�ض 

.
)47(

واأموركم اإىل ن�شائكم، فبطن الأر�ض خري لكم من ظهرها

ث.  ما ُروي عن اأمري املوؤمنني )ع(: 

)46( حمّمد ح�شني النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه املّلة، مع تعليقات ال�شّيد حممود طالقاين،)طهران الطبعة 9، 1378 

هــ. �ض(، ال�شفحتان 81 و 82.

)47( اأبو حمّمد احل�شن بن احل�شن بن �شعبه، حتف العقول عن اآل الر�سول، )موؤ�ّش�شة الن�شر الإ�شالمّي، 1404 هــ/ 

1983(، ال�شفحة 36.
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ورد عن اأمري املوؤمنني )ع( العديد من الروايات التي تدّل على ال�شورى 

و�شرورة امل�شورة؛ وكنموذج على ذلك، نتعّر�ض لهذه الرواية امل�شهورة عنه 

.
)48(

)ع(: »من ا�شتبّد براأيه هلك ومن �شاور الرجال �شاركها عقولها«

يف  وامل�شورة  ال�شورى  اأهّمّية  تّت�شح  والروايات،  الآيات  هذه  مبالحظة 

الإ�شالم، ولكّن البحث عن دور ال�شورى ومكانتها داخل النظام ال�شيا�شّي، 

ي�شاعدنا يف حتديد الروؤية الإ�شالمّية مل�شاألة ال�شيادة ال�شعبّية.

اإّن البحث عن دور ال�شورى يف النظام ال�شيا�شّي الإ�شالمّي يتوّقف على 

حتديد اإجابات عن الأ�شئلة التالية: ما هو دور ال�شورى يف تاأ�شي�ض النظام 

ال�شيا�شّي الإ�شالمّي؟ هل لل�شورى تاأثري على م�شروعّية النظام ال�شيا�شّي؟ 

ما هو دور ال�شورى يف مرحلة اّتخاذ القرارات واإدارة ال�شلطة؟

اإّن هذه الأ�شئلة، وكما هو وا�شح، ناظرة اإىل مرحلَتني هما: مرحلة بناء 

النظام ومرحلة �شناعة القرار. لذا ل بّد لنا يف املعاجلة من الف�شل بني 

املرحلتني ملعرفة دور ال�شورى فيهما.

ال�شورى وبناء النظام

يف  ال�شورى  حول  وال�شّنة  ال�شيعة  اأهل  بني  النظر  وجهات  يف  اختالف  َثمَّ 

اخلالفة،  منوذج  اأ�شا�ض  وعلى  ال�شّنة،  اأهل  يرى  النظام.  تاأ�شي�ض  مرحلة 

اأخرى  نظم  جانب  اإىل  بها  املعرَتف  هي  والعقد  احلّل  اأهل  �شورى  اأّن 

كال�شتخالف؛ فال�شورى اأمر م�شروع. نعم، تنطبق ال�شورى، بناًء على هذا 

الراأي، على اجتماع جماعة ولو قليلة، بل حّتى انتخاب �شخ�ض واحد من 

اأهل احلّل  واحد من  »اإّن عقدها  ال�شورى:  والعقد ت�شدق عليه  اأهل احلّل 

.
)49(

والعقد، فذلك ثابت ويلزم الغري فعله«

)48(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 4، ال�شفحة 41.

)49( اأ�شعد القا�شم، اأزمة اخلالفة و الإمامة واآثارها املعا�سرة، )قّم: دار امل�شطفى، 1418 هـ/ 1997 م(، ال�شفحة 
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اإًذا، يرتبط مفهوم ال�شورى، ب�شكل وثيق، مع مفهوم اأهل احلّل والعقد 

 - ح�شن  عّبا�ض  ح�شن  ذلك  اإىل  اأ�شار  وكما   - املفهوم  وهذا  واإجماعهم، 

يعود يف جذوره اإىل حادثة ال�شقيفة؛ حيث قام جماعة من الأن�شار وبع�ض 

املهاجرين باختيار خليفة للنبّي �شّلى اهلل عليه واآله وكذلك يف ال�شورى التي 

.
)50(

اأ�ّش�شها اخلليفة الثاين و�شل فيها �شّتة من كبار ال�شحابة 

ال�شيعّي، فاإّن مكانتها خمتلفة يف بناء  ال�شيا�شّي  ال�شورى يف الفكر  اأّما 

النظام ال�شيا�شّي حيث يتّم الف�شل بني عهد ح�شور املع�شوم وعهد غيبته. 

الإمام  اإطالًقا يف م�شروعّية  لها  دور  ال�شورى ل  فاإّن  النظرة،  لهذه  وطبًقا 

املع�شوم يف ال�شلطة واحلكم، لأّن الإمامة يف العقيدة ال�شيعّية لي�شت من�شًبا 

هي  بل  غريها؛  اأو  �شيا�شّية  حادثة  باأّية  اإطالًقا  ترتبط  ول  ا،  عار�شً جعلًيّا 

.
)51(

ق�شّية اإلهّية، حقائقها حمّددة ل تتبّدل ول تتغرّي ول تزول 

وبعبارة اأخرى، الإمامة امتداد للنبّوة فهي مثلها من�شب اإلهّي. وال�شورى 

ل ت�شفي اأّية م�شروعّية على الإمامة �شواًء اأكانت �شورى اخلوا�ّض اأو �شورى 

عاّمة النا�ض. نعم، ما له اأهمّية هنا هو مفهوم البيعة الذي، على اأ�شا�شه، 

ق  وحُتقَّ خارًجا،  الإمام  �شلطة  لقيام  والإمكانات  الظروف  لالإمامة  تتوافر 

الإمامة كاأمانة اإلهّية يتعّهد املبايعون بالوفاء بها.

اأّما يف ع�شر الغيبة، فاإّن ال�شورى مبا لها من معًنى خا�ّض متتاز باأهّمّية 

ال�شيا�شّي  النظام  اأّن  يرون  ال�شيعة  علماء  غالب  كان  واإن  ة.  خا�شّ ومنزلة 

، ولكن يف تاأ�شي�ض 
)52(

ال�شيعّي يف هذه املرحلة يعتمد على نظرّية ولية الفقيه

)ع(،  العلوم  باقر  موؤ�ش�شه  قم:  �شمت،  ا�سالم، )طهران:  در  ودولت  �سيا�سی  نظام  داود فريحي،  نقاًل عن:   ،53

1382هـ.�ض(، ال�شفحة 36.

)50( �ساختار منطقی اند�سيه �سيا�سی ا�سالم، م�شدر �شابق، ال�شفحة 538.

)51( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 444.

)52( الأكرث القريب من الّتفاق لدى فقهاء ال�شيعةـ  اإّل من ندر كال�شيخ حمّمد مهدي �شم�ض الدين الذي يرى ولية الأّمة 

ـ اإّن للفقيه النيابة عن الإمام املع�شوم، وهو  وجه  على نف�شها ويذهب اإىل ت�شييق دور الفقهاء يف ع�شر الغيبة 

م�شروعّية ال�شلطة، واإن وقع اخلالف بينهم يف حدود ال�شالحّيات �شعًة و�شيًقا.
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النظام ال�شيا�شّي من قبل الفقيه الواجد لل�شرائط، فاإّن �شورى عاّمة النا�ض 

اأهّمّية النتخابات يف  اآلّية »النتخابات«. وملعرفة  ممكن من خالل اعتماد 

يرتبط  فيما  املعروفة  النظرّيات  مالحظة  من  بّد  ل  الفقيه،  ولية  نظرّية 

باأ�ش�ض امل�شروعّية ال�شيا�شّية يف هذه النظرّية. 

فعلى اأ�شا�ض نظرّية »الن�شب«، الفقيه نائب الإمام املع�شوم، وله ولية 

فم�شروعّيته   .
)53(

املجتمع على  ال�شيا�شّية  والولية  الق�شاء،  وولية  الفتوى، 

مع  ولكن  �شلطته.  دور يف م�شروعّية  اأّي  النا�ض  لراأي  ولي�ض  اإلهّية حم�شة، 

الواجبات  من  ُتعترب  اإّنها  حّتى  بها  معرَتف  النتخابات  اآلّية  فاإّن  ذلك، 

تو�شيح  �شبيل  يف  عادًة،  وُي�شتفاد،  ال�شيا�شّية.  احلياة  جمال  يف  ال�شرعّية 

اأي  الإ�شالمّي  الرتاث  يف  يعادلها  مّما  لالنتخابات،  ال�شرعّي  العتبار 

م�شطلح »البيعة«.

الفقيه،  ولية  نظرّية  اأ�شحاب  من  وهو  �شّره،  ُقّد�ض  اخلمينّي،  فالإمام 

على  ن�شري  ال�شعب  يراه  ما  فكّل  النا�ض،  راأي  نّتبع  اأّننا  على  متاًما  يوؤّكد 

، اأو قوله: »اإّن ال�شعب هو الذي يحكم يف اإيران، ... فراأي النا�ض 
)54(

اأ�شا�شه

هو احلاكم... وهذه املوؤ�ّش�شات يتّم اختيارها من قبل النا�ض ول يجوز لأّي 

ه اإليه من  . ويف جواٍب له على ا�شتفتاء ُوجِّ
)55(

واحد مّنا خمالفة راأي ال�شعب«

م�شوؤول مركز اأئّمة اجلمعة واجلماعة حول راأيه يف هذا املجال، يقول:

]للفقيه اجلامع لل�شرائط[ ولية يف جميع ال�شور. ولكّن تويّل اأمور امل�شلمني واإقامة 
الدولة يرتبط مبا يراه اأكرثّية امل�شلمني، وهو ما مّت التعّر�ض له يف الد�شتور وما كان 

.
)56(

ُيعرّب عنه يف �شدر الإ�شالم بالبيعة لويّل اأمر امل�شلمني

)53( عبد اهلل جوادي اآملي، وليت فقيه؛ وليت فقاهت وعدالت، )قّم: ا�شراء، 1378 هـ. �ض(، ال�شفحة 389.

 ،11 اجلزء  �ض(،  هــ.   1378 خميني،  امام  اآثار  ن�شر  موؤ�ش�شه  )طهران:  امام،  �سحيفه  اخلميني،  اهلل  )54( روح 

ال�شفحتان 34 و35.

)55( در ج�ستجوی راه  از كالم امام ) نا�شر امري كبري، 1362 هـــ .�ض(، اجلزء 9، ال�شفحة 343.

 ،20 اجلزء  �ض(،  هـ.   1369 ا�شالمي،  انقالب  مدارك  �شازمان  )طهران:  نور،  �سحيفه  اخلميني،  اهلل  )56( روح 

ال�شفحة 459.
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وكما هو ُمالَحظ يف هذه التعابري، ونظًرا لكونها يف مقام الإجابة عن 

ا�شتفتاء الأمر الذي يجعل له قيمة فقهّية و�شرعّية، فاإّن نوًعا من التالزم 

بني النتخاب والبيعة م�شهود يف هذه التعابري؛ وهذا ما يجعل لراأي النا�ض 

اعتباًرا �شرعًيّا.

اإىل  فتو�شلنا  ال�شيا�شّية  امل�شروعّية  م�شاألة  يف  »النتخاب«  نظرّية  اأّما 

اأ�شا�ض  ال�شعبّية. وعلى  وامل�شروعّية  الإلهّية  امل�شروعّية  نظرّية الرتكيب بني 

هذه النظرّية، فاإّن النا�ض يف ع�شر الغيبة يقومون بانتخاب الفقيه الواجد 

دة من قبل اهلل عّز وجّل يف احلاكم الإ�شالمّي. فُيقال: اإذا  لل�شرائط املحدَّ

ثبت للفقهاء جامعي ال�شرائط من�شب الإمامة من قبل الأئّمة فهو - ولكّنه 

الفقهاء جامعي  اأن تختار من بني  الأّمة  واإّل فيجب على  اأمر مل يتحّقق - 

. ففي هذه النظرّية، يكون النتخاب 
)57(

ال�شرائط فقيًها ليت�شّدى لهذا الأمر

ا واجًبا على النا�ض. هو اآلّية امل�شروعّية ويكون ذلك فر�شً

اآلّية  عرب  تتّم  النا�ض  عاّمة  �شورى  اأّن  ن�شتخل�ض  تقّدم،  ما  مبالحظة 

النتخابات يف مرحلة بناء النظام، وهذا التاأثري يف النظرّيات املعروفة حول 

الدولة، يبداأ من اإعطاء امل�شروعّية اإىل اآلّية تطبيقها ويجمعها لتبّني مقولة 

»اإّن لراأي النا�ض تاأثرًيا على عملّية بناء النظام ال�شيا�شّي«.

ال�شورى و�شناعة القرار

اإّن مراجعة امل�شادر والن�شو�ض التي تعّر�شت مل�شاألة ال�شورى، تدّلنا على 

ال�شيا�شّية. ويظهر  القرار يف احلياة  ناحية �شناعة  توّجهها كان  اأّن غالب 

ا من هذه املراجعة وجود نظرّيتني يف هذا املجال: اأّوًل، اإّن ال�شورى  لنا اأي�شً

اإّن ال�شورى م�شتحّبة للحاكم  لزمة على احلاكم قبل اّتخاذ القرار، ثانًيا، 

للدرا�شات  العاملي  املركز  )قّم:  الإ�سالمّية،  الدولة  وفقه  الفقيه  ولية  فی  درا�سات  منتظرى،  علي  )57( ح�شني 

الإ�شالمّية، الطبعة 2، 1409 هـ/1988(، اجلزء 1، ال�شفحة 408.
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.
)58(

وواجبة له

مفهوم  تداول  تاريخ  اإىل  ت�شنيفهما  يرجع  ل  النظرّيتان  هاتان  نعم، 

هي  ووجوبها  ال�شورى  لزوم  نظرّية  باأّن  القول  ميكننا  ولكن  ال�شورى، 

الآراء  خ�شو�شّية  هي  ال�شتحباب  نظرّية  واأّن  املتاأّخرة،  الآراء  خ�شو�شّية 

وتو�شية  الرتجيح  حّد  اإىل  اإّل  ت�شل  ل  القدماء،  لدى  فال�شورى  القدمية. 

احلاكم بها. وعلى هذا الأ�شا�ض، فاإّن احلاكم هو م�شدر القرار واملرجع يف 

اّتخاذه. واإّن راأي ال�شورى يف هذه النظرّية يكون ملزًما له، وهو ما جنده لدى 

علماء من ال�شّنة وال�شيعة يف الع�شور اجلديدة مع اختالفات فيما بينهم.

اأّن  يرى  الذي  املتاأّخر  الع�شر  يف  ر�شا  ر�شيد  حمّمد  ذلك،  ومنوذج 

فكرة الإلزام بال�شورى اأمر يف غاية الأهّمّية، واأّن من الواجب على احلاكم 

اأن يعمل بال�شورى يف كّل ما ل ن�ّض فيه من الكتاب وال�شّنة ول  الإ�شالمّي 

.
)59(

اإجماع �شحيح فيه اأو ن�ّض اجتهادّي غري قطعّي

وكذلك يرى حمّمد ح�شن الأمني، ومن خالل الرجوع اإىل الآيات، اأّن لغة 

القراآن يف اآيات ال�شورى هي لغة قاطعة وحا�شمة، {وشاورهم في المر}، 

خربّية  بينهم}جملة  شورى  {وأمرهم  فجملة  بينهم}.  شورى  {وأمرهم 
وهذا وجه بالغة لإفادة اأعلى درجات الإلزام، اأي ال�شورى اأمر ل بّد منه، 

داخله  فالأمر يحمل يف  ال�شتحباب.  الكالم على  ولذا ل ميكن حمل هذا 

.
)60(

مفهوم الإلزام

اأّما توفيق حمّمد ال�شاوي، وهو من علماء اأهل ال�شّنة، فتجد يف كتاباته 

اهتماًما �شديًدا بال�شورى يبداأ بعملّية الف�شل املفهومّي فريى:

)58( حكم ال�سوری يف الإ�سالم ونتيجتها، م�شدر �شابق، ال�شفحة 18.

)59( حمّمد ر�شيد ر�شا، "اخلالفة اأو الإمامة العظمى"، يف: وجيه الكوثراين، الدولة واخلالفة فی اخلطاب العربي، 

)بريوت: دار الطبيعة للطباعة والن�شر(، ال�شفحة 112.

)60( حمّمد ح�شن الأمني، "الإ�شالم والدميقراطّية"، يف: الفكر الإ�سالمّي املعا�سر )مراجعات تقوميّية(، حترير عبد 

اجلّبار الرفاعي، )دم�شق: دار الفكر، 1421 هـ/ 2000 م(، ال�شفحة 207.
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ت�شاور  كّل  ي�شمل  الذي  الوا�شع  العاّم  باملعنى  ال�شورى  بني  للتفرقة  اإّننا م�شطّرون 

ال�شت�شارة، ومتييزه عن  اأو  امل�شورة  ون�شّميها  ملزم،  كان غري  واإن  للراأي،  وتبادل 

ون�شّميها  اجلماعة  من  ال�شادر  امللزم  القرار  به  يق�شد  الذي  ال�شّيق  معناها 

.
)61(

�ل�صورى

املعا�شر لأهل  ال�شيا�شّي  الفكر  اأّن  اإىل  ن�شري  اأن  باخت�شار،  لذا ميكننا 

ال�شّنة، ومن خالل اإعادة حتليله وقراءته ملفهوم ال�شورى، هو موؤ�ّش�شة �شعبّية 

يف اّتخاذ القرارات.

كما حتتّل ال�شورى اأهّمّيًة يف الفكر ال�شيا�شّي ال�شيعّي املعا�شر، ولذا نلحظ 

اهتماًما بها من قبل علماء ال�شيعة ن�شري اإىل بع�شهم هنا؛ يرى النائيني، 

خالل تو�شيحه لكون ال�شلطة يف الإ�شالم تقوم على اأ�شا�ض ال�شورى، اأّن لها 

ال�شتدلل  فيثبت م�شروعّيتها من خالل  القرار  اّتخاذ  اأهّمّيتها يف مرحلة 

عليها بالآية 159 من �صورة اآل عمران، ويقول:

{وشاورهم في المر} تدّل دللًة وا�شحًة على هذا املعنى حيث  والآية الكرمية: 

تخاطب الر�شول �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم وهو العقل الكّل ومعدن الع�شمة، وتاأمره 

يعود  ال�شمري  اأّن مرجع  بال�شرورة  الآية  والظاهر من  الأّمة.  بالت�شاور مع عقالء 

على جميع اأفراد الأّمة، من املهاجرين والأن�شار قاطبًة. واأّما تخ�شي�شها بالعقالء 

واأرباب احلّل والعقد فهو من باب احلكمة ودللة القرينة على املقام، ل من باب 

ال�شراحة اللفظّية ودللة الكلمة يف الأمر؛ ذلك لأّن الكلمة تفيد العموم، وتدّل على 

اأّن ما ُيت�شاور بخ�شو�شه هي الأمور ال�شيا�شّية، واأّما الأحكام الإلهّية فاإّنها ل تدخل 

.
)62(

�ض ل التخ�شي�ض يف نطاق هذا العموم، وخروجها عنه من باب التخ�شّ

القرارات،  اّتخاذ  مرحلة  يف  ال�شورى  م�شروعّية  النائيني  يثبت  وبهذا 

لديه، جلعل  املختار  ال�شيا�شّي  النظام  لنظرّية  تقدميه  وي�شعى، من خالل 

)61( توفيق حمّمد ال�شاوي، فقه ال�سوری وال�ست�سارة، )القاهرة: دار الوفاء للطباعة والن�شر، 1413 هـ(، ال�شفحة 7.

)62( حمّمد ح�شني النائيني، تنبيه الأّمة وتنزيه املّلة، م�شدر �شابق، ال�شفحتان 81 و82.
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النظام  لكون  ال�شامن  الأ�شا�ض  هي  فال�شورى  مهّمة.  مكانة  ذات  ال�شورى 

على  الإ�شراف  اأمرين:  دورها يف  ولل�شورى  ال�شورى؛  ي�شري طبق  ال�شيا�شّي 

عمل احلاكم وال�شلطة، والت�شريع يف الأمور العرفّية. ويقول:

اإّن الهدف من عقد جمل�ض ال�شورى هو النظر فيما ي�شدر عن ولة الأمور ]الأمر[ 

الأّمة  اأمور  و�شيا�شة  وحفظها  البالد  اأمور  انتظام  اإىل  الراجعة  الوظائف  واإقامة 

واإقامة  الفتاوى  واإ�شدار  �شرعّية  حكومة  اإقامة  الهدف  ولي�ض  حقوقها.  واإحقاق 

.
)63(

�شالة اجلماعة

ويرى ال�شّيد حمّمد باقر ال�شدر - وهو من اأعالم ال�شيعة الذين اأبدعوا 

يف التنظري يف م�شاألة ال�شورى يف مرحلة اّتخاذ القرار - اأّن قيام ال�شورى 

اأمر �شرورّي وهو م�شداق من م�شاديق امل�شاركة ال�شعبّية يف ع�شر الغيبة، 

املع�شوم،  ح�شور  ع�شر  اإىل  بها  الرجوع  خالل  من  م�شروعّيتها  وي�شرح 

فيقول: »وقد اأوجب اهلل �شبحانه وتعاىل على النبّي - مع اأّنه القائد املع�شوم 

خالل  من  اخلالفة  يف  مب�شوؤولّيتهم  وي�شعرهم  اجلماعة،  ي�شاور  اأن   -

.
)64(

الت�شاور«

�شم�ض  ال�شيخ حمّمد مهدّي  ا،  اأي�شً املعا�شر  ال�شيعّي  الفكر  اأعالم  ومن 

الدين الذي يوؤّكد على �شرورة ال�شورى يف مرحلة اّتخاذ القرار يف النظام 

ال�شيا�شّي الإ�شالمّي. فريى اأّن من الواجب على الأّمة اأن تدير �شوؤونها العاّمة 

.
)65(

عن طريق ال�شورى ويجب على احلاكم اأن ميار�ض ال�شلطة من خاللها

ُرُهمأْ  {...َوَأمأْ الكرمية  الآية  اأّن  الفقهّي  ا�شتدلله  يف  النظر  يلفت  وما 

، وخالًفا للكثريين الذين يرونها يف مقام بيان خ�شائ�ض 
ُشوَرى َبيأَْنُهمأْ})66(

)63( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 121.

)64( ال�شّيد حمّمد باقر ال�شدر، خالفة الإن�سان و�سهادة الأنبياء، م�شدر �شابق، ال�شفحة 43.

)65( حمّمد مهدى �شم�ض الدين، يف الجتماع ال�سيا�سی الإ�سالمّي، )بريوت: املوؤ�ّش�شة اجلامعّية للدرا�شات والن�شر، 

1421 هـ/ 2000 م(، ال�شفحة 107.

)66( �صورة ال�سوری، الآية 38.
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املوؤمنني ول حتمل �شفة الإلزام، تدّل على الإلزام بال�شورى، فيقول:

العاّمة... وهذا لي�ض و�شًفا  اأمورها  اإدارة  الأّمة يف  ال�شورى على  دّلت على وجوب 

للموؤمنني، واإمّنا هو حكم �شرعّي ]و[ و�شعّي ]و[ تنظيمّي على امل�شلمني، يقت�شي اأن 

.
)67(

يطبّقوه يف حياتهم العاّمة، ليتّم اإ�شالمهم واإميانهم

لالإمام  ال�شيا�شّي  للفكر  طبًقا  الإ�شالمّية،  اجلمهورّية  وتتبّنى  كما 

ا يف ال�شيادة  اخلميني، نظرّية »امل�شاركة ال�شعبّية«، حيث يراها عن�شًرا مهًمّ

ال�شعبّية. وهي من النظرّيات ال�شيا�شّية ال�شعبّية املعا�شرة التي تذهب اإىل 

اأّن حتّقق العن�شر املذكور يتّم من خالل جمل�ض ال�شورى املنتَخب من ِقبل 

النا�ض. ويرى الإمام اخلميني ُقّد�ض �شّره اأّن جمل�ض ال�شورى هو اأعلى �شلطة 

ر�شالته  ويف  وطنّي.   - اإ�شالمّي  اأّنه  يف  تتمّثل  حقيقته  واأّن   ،
)68(

البالد يف 

لأع�شاء جمل�ض ال�شورى يف دورته الأوىل، يقول:

ميتاز جمل�ض ال�شورى الإ�شالمّي - الذي هو طليعة موؤ�ّش�شات اجلمهورّية الإ�شالمّية- 

ة من اأهّمها اأّنه اإ�شالمّي ووطنّي، اإّنه اإ�شالمّي لأّنه ي�شعى جاهًدا اإىل  ِب�ِشمات خا�شّ

�شّن قوانني ل تخالف ال�شريعة الإ�شالمّية ل �شّيما مع وجود جمل�ض �شيانة الد�شتور، 

.
)69(

ووطنّي لأّنه نابع من ال�شعب 

ال�شيعّي  ال�شيا�شّي  الفكر  يف  ال�شورى  اأّن  تقّدم،  ما  كّل  من  واملالَحظ 

املعا�شر لها دورها املهّم يف اّتخاذ القرار، فهي الآلّية املثلى لتحقيق عن�شر 

امل�شاركة ال�شعبّية مبا متّثله من عن�شر مهّم يف ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، 

كاآيات  ال�شرعّية  الأدّلة  اإىل  الرجوع  خالل  من  ممكن  م�شروعّيتها  واإثبات 

القراآن الكرمي.

)67( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 108.

)68( روح اهلل اخلميني، �سحيفه نور، م�شدر �شابق، اجلزء 14، ال�شفحة 370.

)69( امل�شدر نف�شه، اجلزء 18، ال�شفحة 420.
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خال�شة وختام

الإمكان  م�شاألة  حول  للبحث  �شعًيا  كان  ال�شابقة  ال�شطور  يف  عاجلناه  ما 

الّتاهات  ملختلف  التعّر�ض  مع  ال�شعبّية  لل�شيادة  املفهومّي  المتناع  اأو 

املطروحة يف هذا املجال. وقمنا يف هذا املجال، ومن خالل التفكيك العلمّي 

بـ»القّوة  ومتّثلت  املفهومّية  عنا�شرها  بتبيني  ال�شعبّية،  ال�شيادة  مل�شطلح 

ال�شيادة  يف  اأ�شا�شيَّني  كعن�شَرين  ال�شعبّية«  و»امل�شاركة  اجلماعة«  وقيادة 

ال�شيادة  يت�شّكل مفهوم  واجتماعهما،  بع�شهما  اإىل  ال�شعبّية؛ فمن �شّمهما 

�ل�صعبّية �لو�حد. 

ذلك وكما تقّدم، ثّمة اّتاهات متعّددة يف هذا املفهوم الواحد، ت�شّكل 

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية اإحدى هذه الّتاهات. وهي منوذج من ال�شيادة 

ال�شعبّية، تكون املرجعّية فيه للدين الذي يحوي بيان القّوة وقيادة اجلماعة 

يف  وعاجلنا  ال�شعبّية.  ال�شيادة  يف  مفهومّية  كعنا�شر  ال�شعبّية  وامل�شاركة 

الق�شم الثاين من املقالة روؤية الإ�شالم لهَذين العن�شَرين.

كذلك يرى الإ�شالم اأّن ال�شلطة بيد اجلماعة، وهي ُتعَطى للحاكم كاأمانة 

ا، واإن كانت ُتدار  متى كان احلاكم واجًدا لل�شرائط. فهي لي�شت اأمًرا فردًيّ

من ِقبل فرد. ولذا ورد التعبري عنها يف امل�شادر الإ�شالمّية مبفردات نحو: 

»الأمانة« و»الولية«. فال�شلطة ل تقوم على اأ�شا�ض الإرادة ال�شخ�شّية للحاكم 

وال�شريعة.  الدين  مرجعّية  اإثبات  اأجل  من  الإلهّية  الإرادة  اأ�شا�ض  على  بل 

اإىل  الو�شول  الإلهّية،  وال�شريعة  الدين  اإىل  الرجوع  خالل  ومن  وميكننا، 

هو  العن�شر  هذا  على  يدّل  دينّي  مفهوم  واأهّم  ال�شعبّية.  امل�شاركة  حّقانّية 

ال�شعبّية  امل�شاركة  الذي يحّقق  الدينّي هو  »ال�شورى«. فهذا املفهوم  مفهوم 

يف جمال بناء النظام كذلك يف �شناعة القرار، وبهذا تن�شاأ �شلطة اجلماعة 

لت�شّكل ماهّية ال�شلطة يف الإ�شالم.

العنا�شر  ومبالحظة  الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة  قيام  اأّن  يف  �شّك  ول 
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املذكورة، م�شتلزم لإيجاد اآلّيات وبنية منا�شبة. وهذه البنية هي التي تعل 

تكون ذات  اأن  اأي  الرتباط،  الدينّية متتلك �شفة  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظرّية 

.
)71(

اإىل جانب �شفة الن�شجام
)70(

�شلة وعالقة 

هذه  ومكّونات  عنا�شر  بني  التعاون  حالة  منه  فرُياد  الن�شجام،  اأّما 

النظرّية، وقد �شعينا اإىل الآن لتقدمي �شورة من�شجمة لهذه النظرّية. واأّما 

لالحتياجات  ال�شتجابة  على  النظرّية  هذه  قدرة  منه  فاملراد  الرتباط، 

املفرَت�شة م�شبًقا والآلّيات املنا�شبة والتي �شوف ن�شري اإليها لحًقا.

الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة  لنظرّية  نقّدمها  اأن  ميكننا  التي  البنية  اإّن 

مبالحظة العنا�شر املفهومّية التي تعّر�شنا لها �شابًقا، تتمّثل يف ثالثة اأركان 

رئي�شّية هي:

1. الدين »ال�شريعة«

مبالحظة ما تقّدم يف نظرّية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، فاإّن املتَبنَّى هو 

مرجعّية الدين يف تنظيم احلياة ال�شيا�شّية، ولذا فاإّن للدين دوره الأ�شا�ض 

النظام  التزام  على  يدّل  الركن  وهذا  ال�شيا�شّي.  النظام  بنية  يف  والأّول 

اخلا�ّض.  مبعناها  وبال�شريعة  العاّم  مبعناه  بالدين  وموؤ�ّش�شاته  ال�شيا�شّي 

وبعبارة اأخرى، يدّلنا على �شرورة التعاون بني خمتلف املوؤ�ّش�شات واأعمالها 

هذا  لإحراز  يلزم  مبا  القيام  و�شرورة  وال�شريعة،  الدين  وبني  و�شلوكها، 

التعاون وحتقيقه خارًجا. وهذا يعني تطابقها مع التعاليم الدينّية.

2. القيادة الدينّية

الدينّية، ويف  ال�شعبّية  ال�شيادة  الثاين يف  الركن  الدينّية  القيادة  ت�شّكل 

التي  وال�شريعة،  بالدين  الركن  هذا  وعالقة  ال�شيا�شّي،  النظام  هذا  بنية 

هي الركن الأّول، له معًنى خا�ّض. فتبّني مرجعّية الدين وال�شريعة يف هذه 

Relevence                                                                                                                                                           )70(

Coherence                                                                                                                                                          )71(
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النظرّية ي�شهد على �شرورة القيادة الدينّية لهذا النظام التي ت�شمن تطابق 

عمل موؤ�ّش�شات هذا النظام ال�شيا�شّي مع الدين وال�شريعة. اإّن وجود قيادة 

�ض  دينّية يف بنية النظام ال�شيا�شّي الذي يعني العرتاف باملعرفة والتخ�شّ

اأجل توفري بيئة ملرجعّية الدين وال�شريعة يف  الدينيَّني يف هذا النظام من 

يف  الدين  عن�شر  ت�شمن  التي  هي  الدينّية  فالقيادة  ال�شيا�شّية.  احلياة 

نظرّية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، مع مالحظة �شرورة اأن تنطلق املقّررات 

 - لل�شورى  جمل�ض  وتاأ�شي�ض  الإ�شالمّي.  للمجتمع  العاّمة  امل�شلحة  فيه  مبا 

و�شروريًّا.  لزًما  اأمًرا  ُيعترب   - امل�شلحة  ت�شخي�ض  مبجل�ض  املعروف  وهو 

ال�شيا�شّي  النظام  القانونّية يف  امل�شاكل  ي�شّكل مرجعّيًة حلّل  املجل�ض  وهذا 

وهو ما �شوف ن�شري اإليه يف مو�شعه.

هذا، بالإ�شافة اإىل اأّن القيادة يف نظرّية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية تقوم 

باإعطاء امل�شروعّية للموؤ�ّش�شات واملنا�شب ال�شيا�شّية. فبناًء لهذه النظرّية، 

ملن�شب  تخ�شع  بدورها  التي  ال�شيا�شّية  الُنظم  موؤ�ّش�شات  النا�ض  ينتخب 

القيادة، لأجل توفري اإمكانّية الإ�شراف على عملها لإحراز تطابقه مع الدين 

والتعاليم الدينّية، ولذا كان بيد القيادة اإم�شاء تويّل الأفراد لهذه املنا�شب.

3. ال�شعب 

لنظرّية  طبًقا  ال�شيا�شّي،  النظام  بنية  يف  الثالث  الركن  هو  ال�شعب 

الإ�شالم  يف  اجلماعة  ب�شلطة  الت�شليم  ومفاده  الدينّية.  ال�شعبّية  ال�شيادة 

و�شيادة ال�شعب. ومن الوا�شح اأّن �شيادة ال�شعب يف هذه النظرّية ل بّد واأن 

تكون �شمن اإطار الدين وال�شريعة وعلى اأ�شا�ض تعاليمهما.

ولذا، فاإّن دور النا�ض يف هذا النظام يتوّقف على اأن يكون م�شروًعا يف 

نظر الدين. ومبالحظة ما تقّدم �شابًقا، فاإّن بالإمكان ال�شتفادة مّما متتلكه 

فكرة »ال�شورى« لبيان دور ال�شعب. فال�شورى ال�شعبّية، من خالل اعتماد اآلّية 

النتخابات، توؤّدي اإىل قيام موؤ�ّش�شات تتحّقق من خاللها امل�شاركة ال�شعبّية 



48

واأهّمها عبارة عن:

اأ. ال�شعب و�شورى املجتهدين: تتكّون �شورى املجتهدين من جمموعة 

جمتهدين، منهم من يكون جامًعا لل�شرائط ويتّم انتخابهم من قبل النا�ض 

الجتهاد  اأهّمّية  اإىل  املجموعة  هذه  قيام  �شرورة  وترجع  مبا�شر.  ب�شكل 

تطابق  �شرورة  ومبالحظة  والجتماعّية  ال�شيا�شّية  الأمور  يف  اجلماعّي 

اأّن  كما  وال�شريعة.  الدين  مع  بها  تقّدم  التي  واأعمالها  الدولة  موؤ�ّش�شات 

�شرورة اأن يكون اختيار هذه ال�شورى من خالل النتخاب من قبل النا�ض، 

يعك�ض �شفة ال�شيادة ال�شعبّية يف هذا النظام ال�شيا�شّي. فال�شعب هو ركن 

اأ�شا�شّي من اأركان النظام ال�شيا�شّي.

اإّن ل�شورى املجتهدين يف هذه النظرّية اأدوار ثالث مهّمة:

انتخاب  ال�شورى،  اأهّم وظائف هذه  اأ.1. االنتخاب واالإ�شراف: من 

القائد نيابة عن ال�شعب والإ�شراف على عمله. ولي�ض لها اأّي ارتباط حقوقّي 

وعلى  من�شف  ب�شكل  بعملها  تقوم  اأن  ميكنها  ولذا  القيادة،  موؤ�ّش�شة  مع 

اأ�شا�ض وظائفها القانونّية وال�شرعّية. ويتّم انتخاب هذه ال�شورى بالت�شويت 

تعيني  ومع  الد�شتور  املحّددة يف  ال�شروط  اأ�شا�ض  وعلى  النا�ض  املبا�شر من 

ة. ال�شالحّية من قبل هيئة خا�شّ

اأ.2. االجتهاد واال�شتفتاء: ت�شريع �شورى املجتهدين يتّم من خالل 

منطني هما: الجتهاد وال�شتفتاء. فحيث كان الدين هو املرجعّية يف نظام 

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، فاإّن هذا يعني �شرورة حتّقق القانون الإلهّي يف 

اأ�شلوب الجتهاد  القانون ي�شّب، لزًما من خالل  النظام. ولكّن هذا  هذا 

يف  عليه  الت�شويت  خالل  ومن  الجتهاد  جلنة  يف  للمجتهدين،  اجلماعّي 

جمل�ض �شورى املجتهدين. وبهذا، يتحّقق الرتباط بني الجتهاد وبني احلياة 

ي�شمن  هذا  فاإّن  ا،  فردًيّ ولي�ض  ا  جماعًيّ الجتهاد  لكون  ونظًرا  ال�شيا�شّية. 

تطابًقا اأكرث، مع الحتياجات ال�شيا�شّية والجتماعّية للمجتمع وت�شمن لها 
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الفقاهة والعلمّية.

الالزمة  ال�شرعّية  القواعد  ر  توفِّ املجتهدين  �شورى  اإّن مقّررات جمل�ض 

القوانني  جلعل  النّواب  جمل�ض  به  يقوم  الذي  والتقنينّي  الت�شريعّي  للعمل 

القواعد  هذه  مع  التقنني  عملّية  تتطابق  واأن  بّد  فال  ال�شرع؛  مع  متطابقة 

ال�شرعّية. ولذا، فاإّن جمل�ض �شورى املجتهدين، ومن خالل ح�شور ممّثليه يف 

�شية ويف جل�شات الت�شريع العلنّية ملجل�ض النّواب، ميكنه اأن  اللجان التخ�شّ

يوّفر حال التكامل والتعاون، وي�شمن عملّية التوافق بني القوانني وال�شريعة. 

ومع  القوانني.  ا�شت�شدار  على  لحقة  اإ�شراف  عملّية  اإىل  ذلك  يحتاج  ول 

فر�ض عدم حتّقق التوافق بني جمل�ض �شورى املجتهدين وبني جمل�ض النّواب، 

امل�شلحة.  ت�شخي�ض  جمل�ض  اإىل  يرجع  احلالت  هذه  حكم  ت�شخي�ض  فاإّن 

ومع فر�ض اأّن القواعد ال�شرعّية املدّونة ل ت�شتمل على قانون �شرعّي ملورد 

خا�ّض من املوارد، فاإّن ذلك يتّم عن طريق ا�شتفتاء �شورى املجتهدين وي�شّد 

هذا النق�ض من خالل جلنة ال�شتفتاء.

على  يتوّقف  ال�شريعة  موازين  اأ�شا�ض  على  الق�شاء  اإّن  الق�شاء:  اأ.3. 

على  يتوّقف  بالتايل  وتعاليمه،  احلنيف  الدين  بقواعد  العميقة  املعرفة 

الجتهاد. كما اأّن الق�شاء هو من وظيفة املجتهدين يف نظام ال�شيادة ال�شعبّية 

الدينّية. وعليه، فاختيار رئي�ض ال�شلطة الق�شائّية يتّم من قبل جمل�ض �شورى 

نعم،  مبا�شر.  ب�شكل غري  النا�ض  قبل  انتخابه من  يكون  وبهذا  املجتهدين، 

طبًقا لنظرّية ولية الفقيه، فاإّن م�شروعّية هذا النتخاب يتوّقف على اإم�شاء 

الق�شائّية  ال�شلطة  رئي�ض  يكون  وعليه،  املنا�شب.  وك�شائر  الفقيه  الويّل 

به  يقوم  وما  الفقيه،  الويّل  واأمام  املجتهدين  �شورى  جمل�ض  اأمام  م�شوؤوًل 

جمل�ض �شورى املجتهدين ومن خالل اآلّية الجتهاد اجلمعّي بالإ�شراف على 

ن�شاط ال�شلطة الق�شائّية.

ب. ال�شعب وجمل�س النّواب: من مظاهر امل�شاركة ال�شعبّية يف نظرّية 

نّواب  بانتخاب  يقوم  فال�شعب  النّواب.  انتخاب  الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة 
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واخلرباء  �شني  املتخ�شّ من  جمموعة  هم  والنّواب  مبا�شر،  ب�شكل  املجل�ض 

النّواب واخلرباء، وظائف  ال�شيا�شّية. وملجل�ض  يف خمتلف جمالت احلياة 

ثالثة اأ�شا�شّية:

اأّولها: املعرفة الدقيقة بالظروف ال�شيا�شّية، والجتماعّية، والقت�شادّية، 

والثقافّية وغريها، ورفعها اإىل جمل�ض �شورى املجتهدين لتحديد الحتياجات 

الحتياجات.  تلك  مع  متنا�شب  اجتهاد  لعملّية  ولإخ�شاعها  الجتماعّية 

عادّية  قوانني  اإىل  املجتهدين  ل�شورى  ال�شرعّية  القوانني  حتويل  وثانيها: 

العاّمة  العرفّية  الأمور  جمال  يف  الت�شريع  وثالثها:  القوانني.  تلك  لتطبيق 

للمجتمع اعتماًدا على املعرفة الدقيقة والعلوم احلديثة والتجارب العقلّية 

للنا�ض يف خمتلف املجتمعات.

يف  ال�شعبّية  امل�شاركة  مظاهر  من  اجلمهورّية:  ورئا�شة  ال�شعب  ج. 

يتّم  التي  اجلمهورّية  رئا�شة  �شلطة  قيام  الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام 

اأعلى  انتخابها من قبل ال�شعب مبا�شرة. وحيث كان رئي�ض اجلمهورّية هو 

�شلطة تنفيذّية يف النظام ال�شيا�شّي فاإّن النتخاب املبا�شر من قبل ال�شعب 

يدّل على دوره واأهّمّية هذا الدور يف النظام ال�شيا�شّي. كما ن�شري هنا اإىل اأّن 

ا اأمام القائد لأّنه امل�شرف على عمله. رئي�ض اجلمهورّية م�شوؤول اأي�شً

الإمكان  اإثبات  اإىل  ن�شل  مالحظات،  من  تقّدم  ما  جمموع  خالل  من 

خ�شائ�شها  بيان  خالل  من  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  لنظرّية  املفهومّي 

على  الـُمتبّنى  ال�شيا�شّي  النظام  عن  ك�شفنا  وبهذا  الدينّية.  للتعاليم  طبًقا 

ال�شيادة  نظرّية  نظرّي يف  ان�شجام  اإىل وجود  لن�شل  النظرّية  اأ�شا�ض هذه 

�ل�صعبّية �لدينّية.







السيـــادة الشعــبيّة الديــنيّة 

ونُـُظــم الديــــمقراطـــــيّة

�ض يف الفقه ال�شيا�شّي، لديه العديد من املوؤّلفات يف البحوث ال�شيا�شّية من اأهّمها كتاب الرقابة  )1( باحث متخ�شّ

على ال�شلطة يف الفقه ال�شيا�شّي.

السيّد سّجاد ايزدهي)1(

ترجمة حسن خليل
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مقّدمة

الفكر  على  البالغ  تاأثريها  املباركة  الإ�شالمّية  الثورة  لنت�شار  كان  لقد 

لأّنها  املجال،  هذا  حتّول عظيم يف  نقطة  �شّكلت  وقد  الإ�شالمّي  ال�شيا�شّي 

الإ�شالمّية  الدينّية  التعاليم  على  ُتبنى  التي  احلكومة  اإقامة  �شعار  رفعت 

وتذهب اإىل اإمكان بل اإىل �شرورة احّتاد الدين وال�شيا�شة يف جمال احلكم 

الف�شل  امل�شلمني  علماء  من  الكثري  يرى  كان  الذي  الوقت  يف  وال�شلطة؛ 

الدين. بل ونظًرا حلالت الظلم ال�شادر من  ال�شلطة وال�شيا�شة وبني  بني 

ال�شيا�شّيني واحلّكام، كان هوؤلء العلماء ينظرون اإىل ال�شلطة وال�شيا�شة على 

اأ�شا�ض اأّنهما مقولتان منكرتان واأّن الدخول فيهما يدفع بالإن�شان للوقوع يف 

الظلم، ولذا ل بّد من تنزيه �شاحة الدين من هذه الأو�شاخ، فالدين عن�شر 

معنوّي ومقّد�ض، ل يليق تلويثه بالظلم الناجت عن الدخول يف ال�شلطة والعمل 

�ل�صيا�صّي.

وامل�شاألة الأخرى هنا هي اأّن الثورة الإ�شالمّية اأطلقت عنوان اجلمهورّية 

الإ�شالمّية على الدولة التي تنادي بها وتّدعي اأّنها متتاز مب�شمون ُيطلق عليه 

"�ل�صيادة �ل�صعبّية �لدينّية" لتوؤّكد على اأّن للنا�ض دوًرا يف حتديد م�شريهم.
على  وبالعتماد  الأمَرين.  هَذين  حول  النقاط  من  العديد  ثريت 

ُ
اأ وقد 

ال�شيا�شّية  النماذج  يتبّنى  الذي  الأعمى  التقليد  عن  والبتعاد  املو�شوعّية 

لل�شرق والغرب، �شوف نت�شّدى يف هذه املقالة لدرا�شة املو�شوع على �شوء 

والنماذج  ال�شيعّي  ال�شيا�شّي  الفكر  ميلكها  التي  الثقافّية  والقيم  الأ�ش�ض 

ال�شعبّية  لل�شيادة  ال�شيا�شّية  النظم  التي ميلكها يف جمال  والعملّية  املحّلّية 

الدينّية. كما �شنقوم بت�شريح نقاط المتياز وبالنظر للواقع القائم يف اأ�ش�ض 

ت�شكيل مثل هذا النظام التي بها يفرتق عن �شائر النظم املعروفة. 

الدولة  اإقامة  لفكرة  �شة  املوؤ�شِّ للعنا�شر  اأّوًل  نتعّر�ض  �شوف  هنا،  ومن 

الدينّية والن�شجام بل والحّتاد القائم بني الإ�شالم وبني ال�شلطة وال�شيا�شة. 
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ثّم نتعّر�ض بعد ذلك لإمكان ترافق ال�شيادة ال�شعبّية مع حمورّية الدين يف 

ال�شيادة  م�شطلح  عن  نك�شف  وبهذا  الإ�شالمّية؛  اجلمهورّية  نظام  قالب 

ا لتو�شيف اإجمايّل للنظم الدميقراطّية  اأي�شً ال�شعبّية الدينّية. ثم نتعّر�ض 

اأّن  حقيقة  اإىل  لن�شل  وعيوبها  الإيجابّية  خ�شائ�شها  وبيان  والثيوقراطّية 

الآفات  من  ي�شلم  نظام  وهو  يف�شلهما،  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام 

والعيوب.

اأ�ش�س قيام الدولة الدينّية

اإّن ما له اأهّمّية بالغة ههنا، ول بّد لنا من التعّر�ض له اأّوًل، هو نظرة الإ�شالم 

لل�شيا�شة وال�شلطة، فهل ينظر الإ�شالم اإليهما على اأّنهما اأمر منَكر وقبيح ل 

بّد من التنّزه عنه؟ اأو اأّن التعاليم الإ�شالمّية ترى اأن م�شاألة ال�شلطة والدولة 

ليكون  والدولة  الدين  جلمع  الإ�شالمّي  الّتاه  ي�شعى  بنحو  �شميمها،  من 

زمام ال�شلطة بيد علماء الدين وال�شاحلني على الدوام؟

وياأتي اجلواب عن هذا ال�شوؤال: اإّن روؤية كّل �شخ�شّية علمائّية يف هذا 

اأخرى  جهة  ومن  الدين،  من  يتوّقعه  ملا  بنظرته  جهة  من  ترتبط  املجال 

بنظرته لل�شيا�شة والعالقة بني الدين وال�شيا�شة. لذا، ومبالحظة تنّوع نظرة 

العلماء لل�شيا�شة وملا ينتظرونه من الدين، ن�شاأت نظرّيات واآراء متعّددة يف 

هذا املجال.

يرى بع�شهم اأّن دين الإ�شالم، بو�شفه اآخر الأديان ال�شماوّية واأكملها، ل 

ميكن اأن يرتك �شوؤون النا�ض الجتماعّية واحتياجاتهم العاّمة، بل ل بّد واأن 

الجتماعّي،  منوذجهم  يف  الب�شرّية  الحتياجات  لكاّفة  الإ�شالم  ي�شتجيب 

ببيان ذلك  الإ�شالم  واأن يقوم  بّد  وال�شلطة. ول  الدولة  اأهّمها م�شاألة  ومن 

هذا  يتبّنى  من  راأ�ض  وعلى  منهم،  ال�شاحلني  عاتق  على  ويجعلها  لأتباعه 

الراأي الإمام اخلميني، موؤ�ّش�ض اجلمهورّية الإ�شالمّية وقائدها، اإذ يقول:
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هذا  وحتت  متكامل.  اجتماعّي  لنظام  متنّوعة  قوانني  على  حتتوي  ال�شرع  اأحكام 

النظام ُت�شّد جميع حاجات الإن�شان... عند اإمعان النظر يف ماهّية اأحكام ال�شرع 

.
)1(

يثبت لدينا اأّن ل �شبيل اإىل و�شعها مو�شع التنفيذ اإّل بوا�شطة حكومة

م�شاألة  يف  راأيه  املعروف،  الإ�شالمّي  العامل  خلدون،  ابن  يذكر  وكذلك 

الدولة وراأي الإ�شالم فيما يتعّلق بها فيقول:

واخلالفة هي حمل الكاّفة على مقت�شى النظر ال�شرعّي يف م�شاحلهم الأخروّية 

والدنيوّية الراجعة اإليها اإذ ]اإّن[ اأحوال الدنيا ترجع كّلها عند ال�شارع اإىل اعتبارها 

الدين  حرا�شة  يف  ال�شرع  �شاحب  عن  خالفة  احلقيقة  يف  فهي  الآخرة.  مب�شالح 

و�شيا�شة الدنيا... �شاحب ال�شرع مت�شّرف يف الأمرين. اأّما يف الدين، فبمقت�شى 

التكاليف ال�شرعّية الذي هو ماأمور بتبليغها وحمل النا�ض عليها واأّما �شيا�شة الدنيا 

.
)2(

فبمقت�شى رعايته مل�شاحلهم يف العمران الب�شرّي

ويرى الدكتور �شبحي ال�شالح، ُمظهًرا اهتمامه بهذا النوع من الفهم 

لعملّية التلفيق بني الإ�شالم والدولة كونه ي�شّكل �شرورة، اأّن منكر ذلك لي�ض 

اإّل املكابر غري املن�شف:

نزعته  الإ�شالم  ينكر على  اأن  النّية،  املعرفة �شفاء  �شعة  اإىل  لباحث جمع  ما كان 

بحاجة  نظّننا  وما  جهول،  اأو  مكابر  اإّل  ذلك  يجحد  فما  الجتماعّية،  التنظيمّية 

لإقامة الدليل على اأّن الإ�شالم نظام كامل ي�شمل الدين والدولة مًعا، فقد انطوت 

والقت�شادّي  ال�شيا�شّي  الت�شريع  يف  اأ�شا�شّية  مبادئ  على  وتعاليمه  ن�شو�شه 

والجتماعّي والع�شكرّي، واأثبتت الوقائع التاريخّية اأّنه مل يكن جمّرد عقائد دينّية 

.
)3(

فردّية، مذ تكّونت دولته الأوىل يف ع�شر الر�شول

امل�شادر  مراجعة  املو�شوع،  هذا  حول  تف�شيل  مزيد  اأراد  ملن  وميكن، 

)1( الإمام اخلميني، وليت فقيه )طهران: اأمري، الطبعة 1، 1361 هـ. �ض(، ال�شفحتان 23 و24.

)2( ابن خلدون، مقّدمة تاريخ ابن خلدون، ال�شفحتان 180 و181.

)3(  الدكتور �شبحي ال�شالح، النظم الإ�سالمّية ن�ساأتها وتطّورها، ال�شفحة 7.
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 ،1 اجلزء  يعقوب،  ح�شني  اأحمد  االإ�شالم،  يف  ال�شيا�شّي  النظام  التالية: 

ال�شفحة 6؛ االإ�شالم نظام، �شميح عاطف الزين، اجلزء 1، ال�شفحة 11؛ 

نظام حكم االإ�شالم، حمّمد فاروق النبهان، اجلزء 1، ال�شفحات 91 - 97 

و104؛ مباين حكومت ا�سالمي، جعفر ال�شبحاين، اجلزء 1، ال�شفحتان 21 

و22.

كما كتب كثرٌي من العلماء ويف موا�شع خمتلفة ما يدّل على هذا الراأي 

بالق�شايا الجتماعّية  ُيعنى كثرًيا  للعبادة فقط بل  لي�ض دين  الإ�شالم  واأّن 

وامل�شائل ال�شيا�شّية التي ت�شّكل حّيًزا من اهتمامه.

اأّما الّتاه الآخر املقابل، فهو يرى اأّن الإ�شالم ل يتبّنى راأًيا فيما يرتبط 

مبو�شوع الدولة وال�شيا�شة، بل اإّن جمال اهتمام الدين ينح�شر بال�شفات 

ول  الجتماعّية  الق�شايا  ت�شّكل  ول  للب�شر  املعنوّية  واحلالت  الأخالقّية 

امل�شائل ال�شيا�شّية جزًءا من اهتماماته بل يرتك الأمر فيها لأهل ال�شيا�شة. 

ومن هوؤلء علي عبد الرزاق الذي كان من املنّظرين لبتعاد دين الإ�شالم 

عن ال�شيا�شة والدولة ويذكر يف هذا املجال التايل:

الكلمة  هذه  من  �شيا�شة  يفهم  الذي  باملعنى  مملكة  بتاأ�شي�ض  يقم  مل  )�ض(  اإّنه 

ومرادفاتها؛ ما كان اإّل ر�شوًل كاإخوانه اخلالني من الر�شل وما كان ملًكا ول موؤ�ّش�ض 

.
)4(

دولة ول داعًيا اإىل ملك

ويذكر يف مو�شع اآخر م�شاألة الف�شل بني ال�شيا�شة وال�شلطة عن الدين 

املرجعّية  ولأّن  الأمَرين،  هَذين  مع  يجتمع  ل  الإ�شالمّي  الدين  جوهر  لأّن 

الإ�شالم،  اأهداف  حتقيق  لأجل  لزًما  اأمًرا  كانت  واإن  وال�شلطة  ال�شيا�شّية 

فهي غري متعّلقة بجوهره ولي�شت من �شرورّياته، بل ال�شحيح هو العك�ض؛ 

واأّن العتقاد باأّن الإ�شالم وال�شيا�شة واحد هو اعتقاد خاطئ.

)4( علي عبد الرزاق، الإ�سالم واأ�سول احلكم، ال�شفحة 45.
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ويوؤّكد الدكتور طه ح�شني على هذا النوع من الفهم لدين الإ�شالم فيقول: 

اًل... واإّن النبّي نف�شه مل  "اإّن القراآن مل ينّظم اأمور ال�شيا�شة جمماًل اأو مف�شّ
. كما يذكر الدكتور مهدي 

ير�شم ب�شّنته نظاًما معّيًنا للحكم ول لل�شيا�شة")5(

اجتماعهما  وال�شيا�شة ل ميكن  الدين  اأّن عن�شَري  املجال  حائري يف هذا 

اأّن ال�شارع قام بتقدمي نظام �شلطة وحكم، ويذكر  واأّنه من غري ال�شحيح 

�شواهد على مّدعاه هذا.

الأحكام الولئّية اأو بتعبري اآخر الأحكام احلكومتّية �شاهد حاٍك ب�شكل قطعّي على 

، اإىل اأحكام  الف�شل بني الدين وال�شيا�شة، لأّنه كثرًيا ما حتتاج الدولة، وب�شكل ملحٍّ

قانونّية مو�شوعة، ل جند لها م�شدًرا يف الكتاب ول يف ال�شّنة فهنا يكون احلكم 

.
)6(

للحاكم ولي�ض للدين

وثّمة جماعة راأوا يف ال�شيا�شة ما يجتمع مع الحتيال واخلداع والكذب، 

فاعتربوها عماًل �شّيًئا وقبيًحا. لذا، نّزهوا الدين عن التلّوث بال�شيا�شة ملا 

له من منزلة رفيعة وعلّو �شاأن وما يحويه من اأموٍر معنوّية. لذلك، رف�شوا 

وجود اأّي نوع من التعاون بينهما.

اأعوذ باهلل من ال�شيا�شة، ومن لفظ ال�شيا�شة، ومن معنى ال�شيا�شة، ومن كّل حرف 

ُيلفظ من كلمة ال�شيا�شة، ومن كّل خيال ببايل من ال�شيا�شة، ومن كّل اأر�ض ُتذكر 

فيها ال�شيا�شة، ومن كّل �شخ�ض يتكّلم اأو يتعّلم اأو ُيَجّن اأو يعقل يف ال�شيا�شة، وَمن 

.
)7(

�شا�ض وي�شو�ض و]ِمن[ �شائ�ض وَم�شو�ض 

الدين  عن�شَري  بني  ارتباط  من  العلماء  ذكره  ما  مبالحظة  ولكن، 

النبوّية  وال�شرية  اأيدينا  بني  التي  الدينّية  الن�شو�ض  كذلك  وال�شيا�شة، 

والعلوّية، جند اأّن الق�شّية ل تقت�شر على قيام ارتباط وعالقة بني الأمَرين 

)5( الدكتور العجالين، عبقرّية الإ�سالم يف اأ�سول احلكم، ال�شفحة 17.

)6( الدكتور مهدي حائري، " نقدى بر مقالة �شريى درمباين وليت فقيه "، يف: جمّلة حكومت ا�سالمي، العدد 2.

)7( حمّمد عبده، الأعمال الكاملة، اجلزء 3، ال�شفحة 116.
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يجمعهما.  عّما  نبحث  لكي  الأ�شا�ض  من  افرتاقهما  ت�شّور  ميكن  ل  بل 

من  فيه  بل  والعبادات  بالأخالق  البدء  منذ  تعاليمه  يح�شر  مل  فالإ�شالم 

القوانني والأحكام، كاحلدود والتعزيزات والق�شا�ض والكثري من القوانني 

وجهاز  دولة  قيام  ظّل  يف  اإّل  بها  والقيام  تطبيقها  ميكن  ل  التي  الإلهّية، 

تنفيذّي لأّنه:

العامل  دول  كّل  منّفذ، يف  اإىل  بحاجة  الجتماعّية  والأنظمة  القوانني  اأّن  احلّق  يف 

�شلطة  تعّقب  اأن  ينبغي  بل  الب�شر،  �شعادة  ي�شمن  ول  وحده،  الت�شريع  ينفع  ل 

الت�شريع �شلطة التنفيذ.. لهذا قّرر الإ�شالم ايجاد �شلطة تنفيذّية اإىل جانب �شلطة 

.
)8(

الت�شريع

كما ت�شهد الن�شو�ض املعتربة التي بني اأيدينا على اأّن التعاليم الإ�شالمّية 

ل تخت�ّض بالعبادات والأخالق والتكاليف الفردّية للم�شلمني اأمام خالقهم 

التعاليم  من  وا�شعة  دائرة  من  جزء  فقط  هي  الأحكام  هذه  بل  ورّبهم، 

الإ�شالمّية اجلامعة، بل اإّن اجلزء الأ�شا�شّي من الروايات املعتربة، املنقولة 

عن النبّي الأكرم �شّلى اهلل عليه واآله و�شائر الأئّمة من اأهل البيت عليهم 

ال�شالم، يتناول الأمور الجتماعّية، القت�شاد، احلقوق الجتماعّية، الإدارة 

املوارد  فهذه  وغريها.  بالنا�ض،  احلاكم  وعالقة  املجتمع  ل�شوؤون  ال�شّحّية 

الب�شرّية،  ال�شوؤون  بكاّفة  يرتبط  فيما  الإ�شالم  دين  جامعّية  على  ت�شهد 

والهتمام احلثيث للدين باحلاجات الجتماعّية للنا�ض.

الآيات ذات العالقة ب�شوؤون املجتمع تزيد اأ�شعاًفا م�شاعفًة عن الآيات ذات العالقة 

ة. ويف اأّي كتاب من كتب احلديث املو�ّشعة، ل تكاد تد اأكرث من  بالعبادات اخلا�شّ

ثالثة اأبواب اأو اأربعة ُتعنى بتنظيم عبادات الإن�شان وعالقته برّبه، واأبواب ي�شرية 

والقت�شاد  بالجتماع  قوّية  فذو عالقة  �شوى ذلك،  وما  الأخالق،  تدور يف  اأخرى 

)8( وليت الفقيه، م�شدر �شابق، ال�شفحة 20.
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.
)9(

وحقوق الإن�شان والتدبري و�شيا�شة املجتمعات

والعلوّية ت�شهد على �شرورة قيام دولة  النبوّية  املعلومة  ال�شرية  اأّن  كما 

تعتمد تعاليم الإ�شالم، كما فعل النبّي الأكرم )�ض(، حيث ت�شّدى يف بداية 

الهجرة لإدارة اأمور املجتمع بالإ�شافة اإىل وظيفته املتمّثلة بتلّقي اآيات كتاب 

واإقامة  اخل�شومات،  ف�شل  كذا  والتب�شري،  والإنذار  للنا�ض  وبيانها  اهلل 

احلدود، وقيادة اجلي�ض ملواجهة الأعداء اأي تويّل رئا�شة الدولة الإ�شالمّية، 

هذه  عن  بو�شوح  حتكي  خالفته  مّدة  يف  )ع(  املوؤمنني  اأمري  �شرية  اأّن  كما 

الفكرة:

ت�شكيل احلكومة.  و�شريته �شرورة  واآله  عليه  الر�شول �شّلى اهلل  �شّنة  ن�شتفيد من 

واأر�شل  املجتمع،  اإدارة  وتزّعم   ... احلكومة،  �شّكل  قد  بدوره  هو  فالأّنه  اأّوًل،  اأّما 

الولة، ويجل�ض للق�شاء بني النا�ض فيما اختلفوا فيه، وير�شل اإىل اأنحاء البالد من 

يق�شي بني النا�ض بالعدل، وكان ير�شل ال�شفراء اإىل خارج حدود دولته، اإىل روؤ�شاء 

. 
)10(

القبائل، واإىل امللوك، ... وبالتايل كان ينّفذ هو جميع اأحكام الإ�شالم

وعلى هذا الأ�شا�ض، ل بّد من القول باأّن الإ�شالم ل ينايف اإقامة الدولة 

الإدارة  بيان  وتتوىّل  بالدولة  ترتبط  الدين  هذا  اأحكام  من  الكثري  اإّن  بل 

اأّنه  ال�شحيحة للمجتمع للو�شول به اإىل ال�شعادة الدنيوّية والأخروّية، كما 

الدولة  بتاأ�شي�ض  فقام  )�ض(  النبّي  له  ت�شّدى  ما  امل�شداق، هذا  من حيث 

الإ�شالمّية واأعلن عن الرتباط الوثيق بني الدين والدولة.

اأ�ش�س ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية

م�شاألة  عن  للبحث  ننتقل  الدولة،  اإقامة  يتبّنى  الإ�شالم  باأّن  الت�شليم  بعد 

اأخرى ترجع اإىل اجتماع ال�شيادة ال�شعبّية "الدميقراطّية" وال�شيادة الإلهّية 

)9( امل�شدر نف�شه، ال�شفحتان 20 و21.

)10( امل�شدر نف�شه، ال�شفحتان 20 و21.
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"الثيوقراطّية"، فهل بينهما ت�شاّد؟ اأم اأّن اإ�شالم الدولة ل يتنافى مع مباين 
واأّن اجتماع هَذين العن�شَرين يف قالب نظام �شيا�شّي ُيطلق  الدميقراطّية 

عليه "�ل�صيادة �ل�صعبّية �لدينّية" ل يوؤّدي اإىل حدوث م�شكلة، اأو اأّن النظام 

الذي يتحّقق من خالل تركيب هَذين العن�شَرين �شوف يكون اأكرث فاعلّية 

اإيران  الإ�شالمّية يف  الثورة  باأّن  القول  الجتماعّية؟ هنا ميكن  ال�شاحة  يف 

حّققت جناحاتها �شمن عنا�شر ثالث مهّمة واأ�شا�شّية هي: الإ�شالم وال�شعب 

والقيادة الدينّية. فقد متّكنت هذه الثالثّية من اإ�شقاط النظام الديكتاتورّي 

وال�شتبدادّي ومن القيام بدوٍر اأ�شا�شّي يف قيام النظام ال�شيا�شّي.

لقد متّكن �شاحب هذه النظرّية من تقدمي نظرّية ثالثة ل تذهب مذهب 

الدميقراطّية الغربّية التي ترى ال�شيادة ال�شعبّية تقوم على اأ�ش�ض ل دينّية 

الو�شطى  القرون  قائًما يف  كان  الذي  الدينّي  ال�شتبداد  اإىل  ول  وعلمانّية، 

ول يزال عالق يف الأذهان. هذه الدولة اجلديدة، القائمة على اأ�شا�ض هذه 

اأّن  وترى  م�شريهم،  تقرير  يف  النا�ض  حّق  مقولة  تتبّنى  الثالثة،  النظرّية 

اأ�شا�ض التعاليم الدينّية. ولذا كانت الت�شمية  النظام ل بّد واأن يعتمد على 

الإ�شالمّية" والتي حتكي  "اجلمهورّية  النظرّية هي  طلقت على هذه 
ُ
اأ التي 

عن كال العن�شَرين.

قّدمه من ا�شطالح جديد يف  رّدة فعل على ما  النظام  واجه هذا  لقد 

رّدة  �لدينّية" ومتّثلت  �ل�صعبّية  "�ل�صيادة  ت�شمية  حتت  ال�شيا�شّية  املقولت 

الفعل هذه، من ناحية، بالغرب الذي يرى اأّن نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية 

ل ين�شجم مع الدولة الدينّية، واأّنه من غري املمكن مراعاة راأي ال�شعب يف 

اإدارة املجتمعات مع مالحظة راأي الدين على اأ�شا�شه، فهذا النظام يحتوي 

اأّنه، ونظًرا لكون كّل من  على تناق�ض وتهافت داخلّي. وذهب بع�شهم اإىل 

ال�شيادة ال�شعبّية وال�شيادة الإلهّية ي�شّكل اّتاًها خمتلًفا يف اإدارة املجتمع، 

اأحد  ل�شالح  والّتاه  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  مقولة  رف�ض  من  بّد  ل 

الّتاهني ونفي الّتاه الآخر. ووجد بع�شهم اأّن تبّني نظرّية الدولة الدينّية 
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انطالًقا من كون الدميقراطّية مفردة غربية قادمة من قبل الآخرين تتنافى 

. وراأى البع�ض الآخر اإىل اأّنه، ومبالحظة ف�شل تربة 
)11(

مع روح الإ�شالم

الدولة الدينّية يف القرون الو�شطى، ل مفّر لنا �شوى التم�ّشك بالدميقراطّية 

واجلمهورّية، ولذا، لحظ الكثريون اأّن هذا النظام اجلديد ل ميلك عنا�شر 

اأحد  ل�شالح  النهاية  يف  الكّفة  ترجح  واأن  بّد  ل  بل  ال�شتمرار،  له  ت�شمن 

الآخر  العن�شر  ح�شاب  على  اأركانه  من  ركًنا  ي�شّكالن  اللَذين  العن�شَرين 

.
)12(

فيخرج الآخر عن �شاحة التناف�ض

الإ�شالم  من  فجعل  العن�شَرين،  هَذين  بني  املزج  اإىل  بع�شهم  وذهب 

ل  الذي  الطائر  كجناَحي  فهما  للنظام  اأ�شا�شيَّتني  قاعدَتني  واجلمهورّية 

ميكن اأن يحّلق اإّل بهما، ومع نقد اأحدهما لن يتمّكن النظام الإ�شالمّي من 

.
)13(

الو�شول اإىل اأّي غاية اأو هدف

اّلذين  على  رّده  معر�ض  ويف  املجال،  هذا  يف  مطّهري  ال�شهيد  يتعّر�ض 

ذهبوا اإىل تبّني مقولة اأّن اجلمهورّية والإ�شالمّية نظاَمني خمتلَفني يف اإدارة 

اإىل  يوؤّدي  الذي  والإ�شالمّية  للجمهورّية  امل�شرتك  التاأثري  اأجل  الدولة، من 

. وبعبارة خمت�شرة 
)14(

قيام ثنائّية ذاتّية يف اأ�شالة وم�شروعّية نظام الدولة

اأّن  اإىل  ترجع  والإ�شالمّية  اجلمهورّية  بني  العالقة  "اإّن  يقول:  وموؤّدية، 

.
)15(

الإ�شالم هو م�شمون وحمتوى النظام واجلمهورّية هي �شكل النظام

ويوؤّكد الإمام اخلميني، موؤ�ّش�ض اجلمهورّية الإ�شالمّية والذي متّكن من 

الأمَرين  تناٍف بني  اأو  اأّي ت�شاّد  ب�شكل عملّي على عدم وجود  تطبيق ذلك 

ويقول: "الإ�شالم وبالتفا�شري اخلم�ض املتقّدمة يّتفق متاًما مع الدميقراطّية 

)11( العاّلمة حمّمد ح�شني الطباطبائي )1981(، امليزان يف تف�سري القراآن ، اجلزء 4، ال�شفحة 104.

)12( اآغا جري، جمهوريت وانقالب ا�سالمی، ال�شفحة 295.

)13( راجع: حمّمد علي اإيازي، "موانع وم�شكالت"،  جمهوريت وانقالب ا�سالمی، ال�شفحة 239.

)14( �شتيعي فرد، حمّمد علي، منطقي بني جمهوريت وا�سالميت، "جمموعة مقالت"، كتاب نقد، العدد 20 و21، 

ال�شفحة 177.

)15( نقاًل عن مقالة: "ماهيت دموكراتيك ا�شالم"، كتاب نقد، ال�شفحة 333.
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طريق  عن  وذلك  م�شريهم  اختيار  يف  احلّق  للنا�ض  اأّن  ترى  التي 

الدولة،  نظام  يف  العن�شَرين  هَذين  بني  املزج  يرى  كما   .
النتخابات")16(

ويعر�ض الراأي التايل: "احلكومة الإ�شالمّية تعتمد على الدميقراطّية وتقوم 

.
على اأ�ش�ض الإ�شالم وقوانينه")17(

اجلماعة  وموؤ�ّش�ض  الباك�شتايّن  املفّكر  املودودي،  الأعلى  اأبو  اأّما 

الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام  قيام  اإمكانّية  عن  فيتحّدث  الإ�شالمّية، 

يعني  فالتوحيد  الب�شرّية،  احلكومة  مع  تّتفق  ل  الإلهّية  احلكومة  اأّن  فريى 

للب�شر يف  تعني احلاكمّية املطلقة  الإلهّية، والدميقراطّية  الت�شليم لالإدراة 

تقرير م�شريهم، ول مكان لهذا الراأي يف الفل�شفة ال�شيا�شّية الإ�شالمّية، 

العلمانّية  الدميقراطّية  مقابل  تقف  التوحيدّية  ال�شيا�شّية  الفل�شفة  لأّن 

الغربّية، ول ميكن لها اأن تتمع مع الليربالّية. والإن�شان لي�ض اإلًها، ولي�ض 

الرغم  الإن�شانّية، وعلى  بوظائفه  بقيامه  ترتبط  �شلطة مطلقة وحقوقه  له 

دميقراطّية  لقيام  املنا�شبة  الأر�شّية  توّفر  الإن�شان  خالفة  فاإّن  ذلك،  من 

.
اإ�شالمّية اأو ثيوقراطّية")18(

ومع قطع النظر عّما قيل يف م�شاألة املزج بني ال�شيادة ال�شعبّية والدين يف 

جمال النظام ال�شيا�شّي وال�شلطة، وافرتا�ض اإمكانّية قيام مثل هذا النظام، 

�شن�شعى لبيان اأّن كالًّ من النظامني الدميقراطّي والثيوقراطّي على الرغم 

مّما ميتازان من حما�شن ل يخلوان من ثغرات، ولذا، ن�شعى لتوفري فر�شة 

ا و�شروريًّا يف الآن  قيام نظام نّدعي اأف�شلّيته من النظم الأخرى ويكون مهمًّ

ذاته.

)16( حامت قادري، اندي�سه هاي ديكر، )طهران: بقعه، 1378 هـ. �ض( ال�شفحة 320.

)17( الإمام اخلميني، �سحيفة نور، اجلزء 3 ال�شفحتان 267 و268.

)18( نقال عن "ماهيت دموكراتيك اإ�شالم"، جملة  كتاب نقد، العدد 2 و3، ال�شفحتان 331 و332.
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ت�شنيف اأنواع الدول

ل بّد لنا ونحن يف مقام حتديد اأّن نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية هو اأف�شل 

نظام دولة من تقدمي ت�شّور - واإن كان جمماًل - عن نوع الدول وخ�شائ�شها 

لكي نتمّكن، يف ظّل معرفة ما متتاز به من كمالت وما حتويه من نقائ�ض 

وثغرات، من حتديد نوع نظام الدولة الأمثل والأف�شل.

لذا، �شوف نقوم بالإ�شارة بنحٍو عابر اإىل تاريخ نظم احلكم وال�شلطة يف 

الع�شور ال�شابقة، وميكننا ت�شنيفها ب�شكٍل خمت�شر، �شمن اأربع جمموعات:

اأّن احلاكم وامل�شوؤول هو ممّثل اهلل يف الأر�ض،  النظرّية التي ترى   .1

وهذا الراأي هو الذي كان �شائًدا يف احل�شارات القدمية كم�شر، 

بع�ض  لدى  اليوم  موجوًدا  يكون  وقد  واليابان،  والهند،  وال�شني، 

البدو.

عطي من اهلل مبا�شرًة 
ُ
اأ اأمر مقّد�ض  الدولة  اأّن  ترى  التي  النظرّية   .2

يف  �شائدًة  كانت  التي  هي  النظرّية  وهذه  ال�شلطة،  وراأ�ض  للحاكم 

القرون الو�شطى من ِقبل اأرباب الكني�شة. فاحلاكم ل يج�ّشد اهلل يف 

الأر�ض، ولكّنه عبد اختاره اهلل، وهو ل يكون م�شوؤوًل اأمام ال�شعب 

والنا�ض اإمّنا فقط اأمام اهلل.

مقّد�ًشا  ا  حقًّ كانت  واإن  ال�شلطة،  اأّن  ترى  التي  التفوي�ض  نظرّية   .3

واإلهيًّا، ُفّو�شت اإىل احلاكم من قبل النا�ض. وهذا هو التعريف الذي 

الإ�شالمّية  الثورة  انت�شار  قبل  الإيرايّن  الد�شتور  يف  موجوًدا  كان 

للنظام امللكّي.

يف  تعود  ال�شيا�شّية  ال�شلطة  اأّن  ترى  التي  الدميقراطّية  نظرّية   .4

ُيعطي  اجتماعّي  عقد  اأ�شا�ض  وعلى  ال�شعب  اإرادة  اإىل  م�شروعّيتها 

هذا احلّق للدولة.



66

ولعّل بالإمكان، عند النظر اإىل هذا املو�شوع من زاوية اأخرى، الو�شول 

اإىل ت�شنيف اآخر اأعّم هو التايل:

تعتمد بع�ض النظرّيات على اأ�شا�ض اأّن ال�شلطة اأمر غري ب�شرّي بل   .1

"الثيوقراطّية" �أي  ُيطلق عليها  التي  النظرّية هي  اإلهّي، وهذه  هو 

احلكومة الإلهّية اأو احلكومة الدينّية.

يعتقد البع�ض الآخر اأّن احلكومة اأمر ب�شرّي يعتمد على راأي النا�ض   .2

وما يريدونه ول يرتبط اإطالًقا باأمر غري ب�شرّي بل هو حّق للنا�ض 

مبعنى  الدميقراطّية  عليه  ُيطلق  ما  هو  وهذا  مبا�شرًة،  ميار�شونه 

احلكومة ال�شعبّية اأو حكومة ال�شعب على ال�شعب.

ويرى اآخرون اأّن الدولة تعتمد على عنا�شر اأخرى غري اهلل اأو الب�شر،   .3

يف  اأ�شا�شيًّا  دوًرا  الطبيعّية  للعوامل  اأّن  مبعنى  الطبيعّية  كالعوامل 

نوع ال�شلطة ونظام احلكم نحو: نظرّية التطّور التاريخي، ونظرّية 

القّوة...

بحًثا  وتتطّلب  البحث  حمّل  عن  خارجًة  الثالثة  النظرّية  كانت  وحيث 

اآخًرا، ن�شّب جهدنا للبحث حول النقطة التالية: هل ال�شلطة اأمر ب�شرّي اأم 

ل؟ وبعبارة اأخرى، هل ال�شرورة حتّتم اأن تكون ال�شلطة بيد الدولة الدينّية 

نظرّية  ثّمة  اأّنه  اأو  ا؟  اأي�شً الأمر  هذا  تتوىّل  اأن  ال�شعبّية  للحكومة  ميكن  اأو 

ثالثة ت�شّكل تلفيًقا بني احلكومة الدينّية واحلكومة ال�شعبّية وتكون ال�شلطة 

لهذا النوع من النظام؟ وبعبارة اأخرى، ثّمة نظرّية ثالثة ل ترى م�شروعّيتها 

اإلهّية فح�شب، بل ُتعنى بالإرادة الإلهّية، اإ�شافًة لراأي النا�ض وما يريدونه، 

فت�شتمّد امل�شروعّية من كال الأمَرين وهو ما نعرّب عنه بـ"�ل�صيادة �ل�صعبّية 

�لدينّية".

ل بّد لنا، وقبل ا�شتعرا�ض اأنواع النظم ال�شيا�شّية الدينّية، من الإ�شارة 

اإىل اأّن اأ�شئلة اأ�شا�شّية قد �شغلت الذهن الب�شرّي يف مو�شوع ال�شلطة والنظام 
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ال�شيا�شّي ومتّثلت بالتايل:

-  ملن ال�شلطة واحلكم؟

-  ما هي اأف�شل الدول والنظم احلاكمة؟

-  ما هو اأف�شل قانون دولة؟ وغريها من الأ�شئلة.

اإّن الإجابة عن هذه الأ�شئلة يعك�ض نوع النظرة الفكرّية، والروؤية الكونّية 

مذهب  ولكّل  والجتماعّية،  ال�شيا�شّية  والروؤية  الفل�شفّي  والفكر  الدينّية، 

ة وروؤيته الكونّية التي ميتلكها يف معاجلة املع�شالت  واّتاه طريقته اخلا�شّ

قد  والتي  يقّدمها  التي  والإجابات  يختارها  التي  احلّل  وطرق  الجتماعّية 

تكون متناق�شة اأحياًنا.

اأّما الفكر الدينّي، فاإّنه يرى اأّن احلكم هلل عّز وجّل فقط وذلك انطالًقا 

من روؤيته الكونّية واأفكاره التي يتبّناها يف هذا املجال، ولذا يرى اأّن الدولة 

اأن ت�شل  التي ميكنها  الدول  اأنواع  اأف�شل  دينّية هي  اأ�ش�ض  تقوم على  التي 

الدولة  يف  احلاكمّية  كانت  لذا،  واملعنوّية.  املاّدّية  كمالتها  اإىل  بالإن�شانّية 

الدينّية للقوانني املتلّقاة من اهلل عزَّ وجّل عرب ر�شله، واإّن غاية هذه الدولة 

تطبيق اإرادة اهلل يف الأر�ض وتنفيذ اأوامره، لذلك كان ل بّد لأّي عامل دين 

من اأن يرى اأّن النوع املطلوب من الدولة هو الذي تكون امل�شروعّية فيه من 

ولذا  الأ�شفل،  اإىل  الأعلى  من  تاأتي  امل�شروعّية  اأخرى،  وبعبارة  اهلل.  عند 

اأو الثيوقراطّية، ثّم نتعّر�ض  �شوف نذكر يف البداية تعريًفا للدولة الدينّية 

بعد ذلك لنماذج وم�شاديق الدولة الدينّية على مّر التاريخ.

الثيوقراطّية )الدولة الدينّية(

1. التعريف

تعني   Theos كلمتني:  يونانّية مرّكبة من  ماأخوذة من مفردة  املفردة  هذه 
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"ال�شلطة  املرّكب  املجموع  املراد من  فيكون  ال�شلطة  وKratos مبعنى  اهلل، 

الإلهّية" اأو "احلكم الإلهّي"، ولكّنها ُتطلق يف ال�شطالح على الدولة التي 

وبح�شب  لهم حّق احلكم.  ِقبل اهلل  املبعوثني من  اأو  اأّن اهلل  اأربابها  يعتقد 

ما ورد يف قامو�ض اللغة:

ام مر�شلني ومعّينني من  الثيوقراطّية تعني املجتمعات التي يرى النا�ض فيها اأّن احلكَّ

ِقبل اهلل، واحلكومات الدينّية وكذلك الدولة التي تتاأّلف من تركيب ال�شلطة الدينّية 

.
)19(

وال�شلطة ال�شيا�شّية كالدولة الأموّية، والعّبا�شّية...

يو�شف  ِقبل  من  اليونان  لغة  يف  مّرة  لأّول  املفردة  هذه  ا�شُتخدمت 

فالفيو�ض Josephus Falvius بالنحو التايل: The Okratia. وانت�شرت يف 

ال�شعوب  فيه  تخ�شع  زمن  يف  اأّنه  يو�شف  ذكر  فقد  الأّول،  امليالدّي  القرن 

لأنظمة حكم خمتلفة كامللكّي، والدميقراطّي، وحكم الأقّلّيات، فاإّن �شيا�شة 

اليهود متيل اإىل الثيوقراطّية ويعود ذلك اإىل زمن مو�شى عليه ال�شالم الذي 

مل يخ�شع يف تاأ�شي�شه للدولة لأّي نوع من اأنواع الأنظمة احلاكمة، بل جعل 

.
حكومته اإلهّية، وهي الدولة التي ُتن�شب فيها ال�شلطة واحلاكمّية هلل")20(

يف  الوا�شعة  ا�شتخداماته  امل�شطلح  فلهذا  امل�شاديق،  حيث  من  واأّما 

القدمية،  واإ�شرائيل  وم�شر  كفرن�شا،  دوًل  وي�شمل  املجتمعات  خمتلف 

.
)21(

وامل�شيحّية يف القرون الو�شطى، والإ�شالم ودولة التبت

وعليه، فاحلكومة الثيوقراطّية تطلق على احلكومة التي تعتمد النظام 

الدينّي والتي تفرت�ض اأّن احلكم فيها هو هلل عزَّ وجّل، واأّن القوانني فيها هي 

واملنّفذون  املف�ّشرون  الدين هم احلّكام وهم  واأّن رجال  املنّزلة من عنده، 

لأوامر اهلل وميّثلونها.

)19( فرهنكــ دهخدا، مفردة ثيوقراطي، ال�شفحة 6333.

)20( نقاًل عن مقالة: �شاي�شته �شريعتمداري، "اإمام خميني ورابطة تنو كرا�شي ودموكرا�شي"، جمموعة مقالت كنكـره 

بني املللي امام خميني واإحياء تفّكر ديني، 1376هـ.�ض، اجلزء 1.

Dewey, D. Wallace JR. Encycelopedia of 13.                                                                                  )21(
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لذا جند اأّن يف تعريف الثيوقراطّية عنا�شر ثالث اأ�شا�شّية هي:

القانون الإلهّي ولزوم طاعته.  .1

مف�ّشرو القانون الإلهّي، وهم املنّفذون له.  .2

اخلالفة من ِقبل اهلل.  .3

2. ت�شنيف الدولة الدينّية

خمتلف  يف  الدينّية  الدولة  من  خمتلفة  واأق�شام  اأنواع  وجود  من  انطالًقا 

الأديان، ومن مالحظة اأّن هذه العنا�شر الثالثة موفورة يف كاّفة الأ�شناف 

والأق�شام، تربز يف بع�ض الأنواع والأ�شناف اأحد هذه العنا�شر الثالث ب�شكل 

اأ�شّد واأقوى وتد اأّن تاأثريها اأقوى، لذا �شوف نقوم بتق�شيم هذه الأ�شناف 

اإىل اأربعة اأق�شام:

Hierocracy اأ. الهريوكر�شّية

كلمة ماأخوذة من الالتينّية وتتكّون من مفردتني: Hiero وتعني املقّد�ض 

وهي،  املقّد�شة،  الدولة  جمموعهما  من  وُيراد  ال�شلطة  وتعني   Carcyو

اأئّمة الدين لأّنها تطلق يف الغالب  بح�شب ال�شطالح، الدولة التي يقودها 

يف تو�شيف املجتمعات التي يحكمها رجال الدين ويكون الدور الأ�شا�شّي يف 

 Pure "هذا النوع من الثيوقراطّية التي ُيطلق عليها "الثيوقراطّية الأ�شلّية

لعلماء الدين، وهي على نوعني:

والقيادة  الزعامة  خ�شو�شّية  فيه  الدين  لأئّمة  يكون  الذي  النوع   .1

.Priestly لدينّية�

النبوّية  اجلذبة  خ�شو�شّية  فيه  الدين  لأئّمة  يكون  الذي  النوع   .2

.Pkophetic Charismatic
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ولكن، كانت مناذج النوع الثاين من الثيوقراطّية حمدودًة ول توجد اإّل 

يف الأديان التوحيدّية العاملّية: اليهودّية، امل�شيحّية، والإ�شالم. ولذا تندرج 

مو�شى  عهد  وت�شمل  القدمية  اإ�شرائيل  تاريخ  من  مراحل  النوع  هذا  حتت 

وهارون يف طور �شيناء، والقيادة التي كانت تعتمد على اجلذب الدينّي كما 

يف زمن �شاوول -  اأّول ملك لليهود املعا�شر ل�شليمان - ويف عهد الزعامة 

الدينّية لـعزرا الكاتب.

اإّن النموذج الوحيد النادر للهريوكر�شّية يف تاريخ امل�شيحّية هو للدولة 

يف  الثاين  النوع  منوذج  اأّن  الو�شطى.كما  القرون  يف  اإيطاليا  يف  البابوّية 

الإ�شالم "دولة خامت الأنبياء عليهم ال�شالم" يف �شدر الإ�شالم.

كذلك حكومة علماء البوذّية "التبت"، حيث اأّن لديهم حكومة تتاأّلف من 

.
)22(

رهبان البوذّية، هي من النوع الأّول

Royal Theocracy ب. الثيوقراطّية امللكّية

الأر�ض  الثيوقراطّية يربز فيه مفهوم خالفة اهلل يف  اآخر من  نوع  هذا 

وهو على ق�شمني:

احلكومة امللكّية، حيث يكون لل�شخ�ض �شاأًنا و�شلطًة اإلهّيًة، ومنوذج ذلك   .1

وكذلك احلال يف  اإلهيًّا  مقاًما  لالإمرباطور  اأّن  من  اليابانّيون  يراه  ما 

فرن�شا واإيران قدمًيا.

خالفة اهلل يف الأر�ض، حيث يوكل اهلل خلليفته يف الأر�ض مّدًة حمّددًة،   .2

كانوا  حيث  قدمًيا،  النهرين  بني  ما  بالد  يف  لذلك  البارز  والنموذج 

 chosen املختارون   عباده  اأّنهم  على  واحلّكام  امللوك  اإىل  ينظرون 

وبني  اهلل  بني  و�شطاء  ويرونهم  هلل،   Regents وخلفاء   servantes

Ritual. ومن  النا�ض. لذا يقومون بدور مهّم عماًل باملرا�شم العبادّية 

)22( داريو�ض اأ�شوري، فرهنكـ �سيا�سی، ال�شفحة 67.
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املختاَرين  و�شليمان  كداوود   Monarchy امللوك  �شلطنة  النوع  هذا 

امل�شيحّية عهد  النوع يف  لهذا  الآخر  والنموذج  ِقبل اهلل عزَّ وجّل،  من 

الإمرباطورّية البيزنطّية.

Centeral Theocracy ج. الثيوقراطّية العاّمة

الذهن.  اإىل  واملتباَدر  رواًجا  الأكرث  هو  الثيوقراطّية  من  النوع  هذا 

الإلهّية  والإرادة   Low Of God الإلهّي   القانون  و�شلطة  ُيراد منه حكومة 

Divine Will اللذان يتجّليان يف الوحي. وُيالحظ فيه اأّن ال�شلطة النهائّية 

واأن  بّد  ل  والذي  املنزل  الوحي  اأو  الإلهّي  للقانون   Ultimate Authority

يدخل  لذا  متنّوعة،  وُنظم  �شيا�شات  خالل  من  التطبيق  مرحلة  اإىل  ي�شل 

ال�شنفان الأّول والثاين �شمنه، لأّن الهدف النهائّي والغاية املق�شودة لهما 

هو تنفيذ وتطبيق الإرادة الإلهّية.

اأّما م�شاديق هذا النوع من الثيوقراطّية:

. Joisia, Reform ملك اإ�شرائيل يف عهد الإ�شالح الدينّي  -

-  حكومة الآلهة -  امللوك God – Kings يف م�شر القدمية الذين كانوا 

اإذ يعتقد قدامى  اأي العدالة.   Maat اأ�شا�ض القوانني الأزلّية  يحكمون على 

امل�شرّيني اأّن اهلل كان هو احلاكم على الأر�ض يف البدء، ثّم اأوكل ذلك اإىل 

الفراعنة لحًقا.

-  نوع احلكم الذي تتبّناه الأديان ال�شمولّية كالإ�شالم وامل�شيحّية حيث 

ترى اأّن من م�شوؤولّياتها اأن تعل النا�ض جميًعا يف ظّل الإرادة الإلهّية، وعلى 

اأ�شا�ض هذا املعنى من الثيوقراطّية ي�شّح و�شف الإ�شالم باأّنه ثيوقراطّي.

لقد منا الإ�شالم وانت�شر كمجتمع دينّي له دولته، فلم تتمايز يف البداية 

حتت  توحيدًيّا  جمتمًعا  الإ�شالم  كان  بل  الدولة،  وموؤ�ّش�شة  الدين  موؤ�ّش�شة 

�شلطة الوحي والقانون الإلهّي. وهذه احلكومة الثيوقراطّية تقوم على اأ�شا�ض 
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ال�شريعة والقانون؛ القانون ال�شامل لكاّفة اجلوانب الإن�شانّية من �شيا�شّية، 

يف  متعّددة  مناذج  الدولة  من  النوع  ولهذا  واأ�شرّية.  ودينّية،  واجتماعّية، 

ال�شيعة  والأئّمة يف مذهب  العلماء، واخللفاء،  الإ�شالمّي وحلكومة  التاريخ 

ة من هذه الناحية. اأهّمّيته اخلا�شّ

Eschatolgical د. الثيوقراطّية مبعنى اآخر الزمان

وُيراد منها العتقاد باحلكومة الإلهّية يف اآخر الزمان وعند نهاية العامل، 

 Kingdom of الإلهّي،  وامللكوت   ،Messiaism باملنجي  العتقاد  ومنوذجه 

god، والقول بظهور املهدّي املوعود.

3. كلمات اأعالم امل�شيحّية يف مو�شوع الدولة الدينّية

بعد اأن ا�شتعر�شنا التق�شيمات العاّمة للدولة الدينّية، جند من املنا�شب اأن 

الدينّية  الدولة  �شّيما  ل  الدينّية  واحلكومات  الدول  على  اإجماًل  ولو  نّطلع، 

يف امل�شيحّية، واأن ن�شتعر�ض بع�ض كلمات لأعالم امل�شيحّية لكي نتمّكن من 

اإبداء راأي �شائب و�شحيح يف هذا النوع من احلكومات الدينّية بالإ�شافة اإىل 

مقا�شمته مع نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية وحتديد نقاط قّوته و�شعفه.

اأغو�شطني

يرى اأّن الدولة تعتمد على النظام الفطرّي الذي اأرادته الذات الإلهّية لأّنه 

بّد  ال�شّر واملجاز يف احلقيقة، ولذا كان ل  الذي يعرف اخلري من  الوحيد 

واأن تكون القوانني احلاكمة على الب�شرّية قوانني تعتمد على النُّظم الإلهّية 

واملف�ّشر واملطّبق لهذا القانون هو الكني�شة، وكّل �شلطة وحكم يقوم يف هذه 

الأر�ض ل بّد واأن يعتمد على القوانني الإلهّية. 

على  ترجح  الدينّية  فاملوؤ�ّش�شة  الكني�شة،  اإىل  ترجع  واأن  بّد  ل  كان  لذا 
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كر�شّي  على  يجل�ض  اأن  ملك  اأو  اإمرباطور  لأّي  ميكن  ول  الدولة،  موؤ�ّش�شة 

.
)23(

ال�شلطة اإّل اأن يتّم ذلك مبباركة وتاأييد ال�شلطة الكن�شّية

للحاكم  باخل�شوع  امل�شيحّيني  اإلزام  تربير  يتّم  الأ�شا�ض،  هذا  وعلى 

بالطاعة والعمل بالقوانني املو�شوعة يف امل�شيحّية، مبعنى اأّن النا�ض، حتت 

�شلطة اأّي حاكم، ل بّد لهم من الطاعة له كما ل بّد لهم من العمل بالدين، 

وعندما �شعى الفّري�شّيون ملواجهة عي�شى وجعله من خ�شومهم مع ال�شلطة 

: "اأّدوا اإًذا لقي�شر ما لقي�شر، وهلل ما هلل".
)24(

الرومّية قال لهم

الطاعة  من  لهم  بّد  ل  اليونان،  قدماء  لنظرّية  وطبًقا  النا�ض،  اأّن  كما 

واخل�شوع التاّم لل�شلطة ال�شيا�شّية املركزّية وهي �شلطة ذات ُبعدين يرتبط 

اأحدهما بالدولة ال�شيا�شّية، اأّما ثانيهما فريتبط ب�شلطة الكني�شة اأو ال�شلطة 

املعنوّية. ومع قيام �شلطتني حاكمتني يف نظام واحد والختالف بني القوانني 

والنُّظم ال�شادرة عنهما والت�شاّد ولكّل منهما غاياته واأهدافه، فاإّن النا�ض 

تقع يف حرية و�شياع.

لقد كان الفرد امل�شيحّي ملزًما بالقيام باأمرين يف ذلك الع�شر:

فيما يتعّلق باحلاكم ال�شيا�شّي ــ القي�شر ــ وما ياأمره به.  .1

ـ والذي ل بّد من الت�شليم  ـ احلاكم املعنوّيـ  فيما يتعلق باهلل عزَّ وجّلـ   .2

له.

وعند التعار�ض بني الأمرين، ل بّد من تقدمي طاعة اأمر اهلل على طاعة 

الإن�شان وقد يقع الختالف بني راأي اهلل وراأي احلاكم. حينئٍذ ل يعلم الفرد 

املبَتلى بهذا النوع من الت�شاّد ما عليه واأّي طريق ي�شلك، لأّن حكم اهلل ل 

اأفراد الب�شر فاأّي  "رجل الكني�شة" وهو فرد من  بّد واأن يتلّقاه من مف�ّشره 

)23( مايكل ب. فا�شرت، خداوندان اندي�سه �سيا�سی، ترجمة جواد �شيخ الإ�شالمّي، ال�شفحة 349.

)24( اإجنيل لوقا، ال�شفحات 20 اإىل 25؛ اإجنيل متی، ال�شفحتان 21 و22؛ اإجنيل مرق�س، ال�شفحات 17 اإىل 21؛ 

نقاًل عن تاريخ فل�سفه �سيا�سی، دكرت بهاء الدين يازاركاد، اجلزء 1 ال�شفحة 260.
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احُلكَمني يكون هو املعتَمد واأّي منها تب طاعته.

4. انهيار بنيان الدولة الدينّية للكني�شة

لقد بقي هذا النوع من التفكري هو احلاكم ملّدة طويلة حّتى القرن ال�شابع 

اأوروّبا وتكّفل بتنظيم عالقة الدولة بالكني�شة. ولكن بعد  ع�شر للميالد يف 

ذلك، ونظًرا لالختالفات العميقة بني رجال الكني�شة اأّدت اإىل اإيجاد فرق 

وفرق  الأرثوذك�شّية،  والق�شطنطينّية  الرومّية،  كالكني�شة  خمتلفة  م�شيحّية 

�شلطتها  من  �شيًئا  الكني�شة  فقدت  اأن  اإىل  الختالف  هذا  وا�شتمّر  اأخرى 

الكني�شة. وبداأت  امل�شتقّلة تقوى وتخرج عن �شلطة  الأوروبّية  الدول  وبداأت 

الدول امل�شتقّلة تخ�شع لتاأثري علماء العلمانّية اأمثال جان دارك، وجان جاك 

رو�ّشو، ومونت�شكيو وغريهم. بعد ذلك خرجت ال�شلطة متاًما عن الكني�شة 

وعلى  النا�ض  بيد  واأ�شبحت  م�شّقات،  النا�ض من  منه  يعاين  كان  ملا  نتيجة 

هذا الأ�شا�ض اأخلت نظرّية الثيوقراطّية اأو احلكومة الدينّية مكانها ل�شالح 

النظرّية  هي  الدميقراطّية  واأ�شبحت  ال�شعبّية  احلكومة  اأو  الدميقراطّية 

ال�شيا�شّية الغالبة يف اأوروّبا والغرب.

Democracy الدميقراطّية

1. التعريف

 Cracyوتعني النا�ض و Demos هذا ال�شطالح مرّكب من كلمتني لتينيَّتني

تعني احلكومة. وُيراد منه احلكومة العاّمة اأي احلكومة التي تكون احلاكمّية 

فيها بيد النا�ض ويقوم باأعمالها اأ�شخا�ض منتَخبون من ِقبل عاّمة النا�ض، 

.
)25(

ة ومتمايزة وذلك يف مقابل احلكومة التي تكون بيد طبقة خا�شّ

)25( علي اأكرب دهخدا، لفتنامه دهخدا، مفردة دموكرا�سی، ال�شفحة 1111.



75

الغرب عند حديثه عن  ويذكر جان جاك رو�ّشو وهو من منّظري بالد 

مفهوم الدميقراطّية التايل:

عندما يتوىّل ال�شلطة متام اأفراد ال�شعب اأو غالبّيتهم بنحٍو يكون عدد الروؤ�شاء اأكرث 

من عدد املروؤو�شني ُيطلق على هذه الدولة باأّنها دولة دميقراطّية، ول بّد اأن ي�شل 

ا ي�شمل كاّفة اأفراد البلد وقد  عدد اأع�شاء الدولة الدميقراطّية يف حّده الأعلى حدًّ

.
)26(

ي�شل اإىل الن�شف زائًدا واحد كحّد اأدنى 

احلاكم  اأوامر  يّتبعون  النا�ض  كان  واإن  الدميقراطّية،  احلكومة  ففي 

وقد جعلوا  النا�ض  ِقبل هوؤلء  انُتخب احلّكام من  ال�شلطة،  راأ�ض  وَمن على 

للنُّظم  خالًفا  وذلك  اأنف�شهم  يّتبعون  الواقع  يف  فهم  بيدهم  م�شريهم 

ال�شتبدادّية حيث ل يكون للنا�ض اأّي دور يف انتخاب حّكامهم ولهوؤلء حرّية 

الت�شّرف دون �شوؤال وح�شاب ويذكر منت�شكيو وهو من اأعالم الفكر الغربّي 

ذلك، فيقول:

ال�شعب يف الدميقراطّية هو �شاحب الأمر بلحاظ وهو املاأمور بلحاظ اآخر، ول ميكن 

اأن يكون ال�شعب اآمًرا اإّل من خالل ما يراه وما ي�شدر باإرادة منه، فاإرادة ال�شعب 

.
)27(

من ال�شعب، ولذا ي�شّكل الد�شتور اأ�شا�ًشا للعمل يف هذه الدول

كون هذه  الرغم من  فعلى  ال�شيا�شّي،  ال�شطالح  الدميقراطّية يف  اأّما 

الذي  املعنى  ب�شاطة  من  الرغم  وعلى  النا�ض،  بني  التداول  �شائعة  الكلمة 

اإىل الذهن ابتداًء، ل جند تعريًفا جامًعا لها يف العلوم ال�شيا�شّية.  يتبادر 

معنى  من  هي  تراه  ملا  ِطبًقا  الدميقراطّية  اإىل  تنظر  ودولة  جمتمع  فكّل 

الدميقراطّية، وتبًعا لذلك فاإّن جمتمعات متنّوعة جعلت من الدميقراطّية 

اأ�شا�شه  وعلى  واحد،  معًنى  ذات  ومت�شاّدة  بل  خمتلفة  معاٍن  من  لها  مبا 

قرار داد اجتماعی، الكتاب الأّول، ترجمة غالحم�شنب زيرك زاده )انت�شارات �شركة �شهامى  )26( جان جاك رو�شو، 

جهر الطبعة 4، 1341 هـ.�ض( ، الف�شل الثالث، ال�شفحة 69.

)27( مونت�شكيو، روح القوانني، ال�شفحة 94.
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مار�شت حكمها على النا�ض. 

كّل مكان  لها يف  "الدميقراطّية  املجال:  الإمام اخلميني يف هذا  يقول 

وحّتى  معًنى  ]لها[  اأمريكا  ويف  معًنى  لها  ال�شوفياتّي  الحّتاد  ففي  معًنى، 

املعاين  اأكرث  ت�شمل  املفردة  فهذه   .
ا[")28( ]اأي�شً معًنى  لها  اأر�شطو  قبل  ما 

حمدودّيًة اإىل اأكرث �شموًل واّت�شاًعا.

القرارات  اتّخاذ  يف  الأفراد  م�شاركة  حرّية  حمدودّية  الأكرث  مبعناها  فرُياد 

ال�شيا�شّية املهّمة للمجتمع ب�شكٍل مبا�شر. وهذا املعنى هو الذي كان �شائًدا يف بداية 

الدولة اليونانّية، حيث كانت ]كان[ النا�ض جميًعا )عدا الن�شاء والأطفال( ت�شارك 

تطبيق  دورّي  ب�شكل  النا�ض  ويتوىّل  القوانني،  و�شع  يف  مبا�شر  بنحٍو  ]ي�شاركون[ 
وتنفيذ هذه القوانني، ويف معناها الأو�شع يراد منها امل�شاركة ال�شعبّية غري املبا�شرة 

]م�شداقّيتها[ يف الدميقراطّيات  يف و�شع القوانني وتويّل امل�شوؤولّيات وم�شداقها 

الدولة  قيام  مع  ع�شر  ال�شاد�ض  القرن  حدود  يف  اأوروبا  يف  قامت  التي  الربملانّية 

.
)29(

الوطنّية

الأكرثّية"،  "حكم  هو  للدميقراطّية  رواًجا  الأكرث  املعنى  اأّن  كما 

وبعبارة اأخرى حكم الن�شف زائًدا واحد من جمموع اآراء اأ�شحاب الراأي. 

�شوؤون  اإدارة  اأهلّية  النا�ض  يف  ترى  ال�شيا�شّية  الفل�شفة  يف  فالدميقراطّية 

الدولة  قيام  اإّن  بل  ذلك،  يف  احلّق  ولهم  الدولة  على  والإ�شراف  اأنف�شهم 

.
)30(

يرجع اإىل اإرادة النا�ض

2. الدميقراطّية يف الع�شور التاريخّية

لقد اأرجع بع�ض الباحثني تاريخ الدميقراطّية اإىل ع�شور ما قبل التاريخ، 

نوٍع من الدميقراطّيات  ت�شهد على وجود  اإىل مالحظات  م�شتنًدا يف ذلك 

)28( الإمام اخلميني، �سحيفة نور، اجلزء 10، ال�شفحتان 154 و155.

)29( داريو�ض اآ�شوري، فرهنك �سيا�سي، ال�شفحتان 89 و87.

)30( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 88.
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اإىل  ال�شيا�شّي  العرف  يف  ال�شلطة  من  النوع  هذا  تاريخ  يعود  لكن  اآنذاك، 

تاريخ اليونان القدمي. ففي دول املدن اليونانّية القدمية حيث كانت املدن 

ت�شمل عدًدا وا�شًعا وكبرًيا من الأفراد، كانت جميعها عدا الن�شاء والأطفال 

تتدّخل يف اّتخاذ القرارات ب�شكٍل مبا�شر. ومع زوال املدن، زال هذا النوع 

من الدميقراطّية واإىل قرون متمادية، حيث قام جان جاك رو�ّشو يف القرن 

العاّمة  الإرادة  اأ�شل  على  ين�ّض  الذي  مقرتحه  خالل  ومن  ع�شر  الثامن 

بالتاأ�شي�ض لنظرّية الدميقراطّية احلديثة. 

والتوافق  الأمور  اإدارة  النا�ض كاّفة يف  فهو، ومن خالل دعوته مل�شاركة 

اقرتح  قد  راأيهم،  بيان  يف  النا�ض  عاتق  على  امللقاة  امل�شوؤولّية  على  العاّم 

العودة اإىل الدميقراطّية اليونانّية، يقول يف كتابه العقد االجتماعّي التايل: 

"لو اأّن �شعًبا يف هذه الدنيا كان من الآلهة اأو من املالئكة لكان اختار الدولة 
الدميقراطّية".

وكان لو�شع اأ�ش�ض الدميقراطّية يف الد�شتور الأمريكّي �شنة 1789 وقيام 

احلديثة،  الدميقراطّية  بداية  رو�ّشو  اأفكار  تاأثري  حتت  الفرن�شّية  الثورة 

النظام  اإيجاد  خالل  من  ذلك  يف  تاأثريها  الكربى  لربيطانيا  كان  واإن 

التي  الآمال  من  الدميقراطّي  النظام  قيام  �شار  اأن  اإىل  الدميقراطّي، 

ت�شعى اإليها الدول ال�شغرى قبل احلرب العاملّية الأوىل. وكانت هذه الدول 

ت�شعى لإقرار هذا النظام يف اأرا�شيها اإىل اأن مّت يف القرن الع�شرين اعتماد 

راجًحا على غريه  العامل فكان  للحكم يف غالب دول  الدميقراطّية كنظام 

من النظرّيات فكانت الدميقراطّية الوجه ال�شائد والغالب يف دول العامل.

3. القراءات املتعّددة للدميقراطّية

واحد  ملعًنى  وجود  ل  اأّنه  اإىل  ن�شل  الآن،  اإىل  له  التعّر�ض  تقّدم  ملا  ِطبًقا 

واّتاه  عامل  لكّل  بل  اجلميع،  ِقبل  من  اّتفاق  حمل  يكون  للدميقراطّية 
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ة للدميقراطّية وما تراه من معًنى لها، ولذا ندرج  ومدر�شة قراءتها اخلا�شّ

هنا بع�ض القراءات الرئي�شّية لعدد من الأعالم حول معنى الدميقراطّية:

اأ. طوما�س هابز: بعد التحول احلياتّي الذي عا�شه الأفراد انتقلوا يف 

ظالله من احلياة الطبيعّية بال قانون اإىل احلياة الجتماعّية املنّظمة �شمن 

عقد اجتماعّي بني الأفراد وقع الّتفاق فيه على اأن يقوم الأفراد بالتنازل 

عن حقوقهم واإيكال اأمرهم اإىل �شخ�ض اأو جمموعة من الأ�شخا�ض ليكونوا 

مطلقة  احلّكام  حاكمّية  تكون  القراءة،  هذه  اأ�شا�ض  وعلى  عليهم،  حّكاًما 

ولي�ض لالأفراد احلّق يف التخّلف عنها.

ب. جان الك: يقبل جان لك مقولة اأّن احلياة الجتماعّية قد قامت 

بني الأفراد بنحٍو من التوافق، ولكن يعتقد اأّن هذا العقد الجتماعّي ل يعطي 

احلاكم ال�شلطة املطلقة لأّن العقد القائم بني احلاكم وبني اأفراد املجتمع 

ي�شتمل على مقّررات ل بّد لكال الطرَفني من اللتزام بها. فال يحّق للحاكم، 

بح�شب راأي جان لك، اأن يتجاهل احلقوق الطبيعّية للنا�ض لأّنها حقوق ثابتة 

لهم حّتى قبل دخولهم يف مرحلة احلياة الجتماعّية وال�شيا�شّية. ويرى اأّن 

اأهّم وظيفة تقع على عاتق احلاكم هي تنظيم العالقات الجتماعّية ِطبًقا 

للم�شالح العاّمة.

ج. جان جاك رو�ّشو: 

ته،  يرى اأّن احلاكمّية واحلكم هي نتاج جمع احلاكمّيات التي هي لكّل �شخ�ض بح�شّ

فالدولة التي عدد �شّكانها ع�شرة اآلف �شخ�ض يكون لكّل فرٍد منها واحد من ع�شرة 

اآلف من احلاكمّية. وبناًء عليه، ت�شارك الأفراد كاّفًة يف اختيار احلّكام وتطبيق 

.
)31(

الدميقراطّية

الأ�شا�ض،  هذا  وعلى  وال�شعب:   النا�س  بني  التكتيكّية  القراءة  د. 

موجود  فال�شعب  الأفراد.  من  فرد  لكّل  ولي�ض  لل�شعب  احلاكمّية  حّق  يكون 

)31( روبرو بللو، �سهروند ودولت، ترجمة اآقاي قا�شي، ال�شفحة 41.
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حقيقّي م�شتقّل من الأفراد، وقد تختلف م�شاحله عن م�شاحلهم. وال�شعب 

يحتاج اإىل َمن يكون ناطًقا با�شمه، يختاره جمع من املنتخبني وهم الذين 

با�شم  القرار  اّتخاذ  حّق  لها  التي  واملجموعات  الأفراد  بتعيني  يقومون 

ال�شعب وممار�شة ال�شلطة. وعليه، يدخل الأفراد يف م�شاألة احلكم لينح�شر 

ة. بجماعة خا�شّ

وهذه النظرّية التي ُيطلق عليها نظرّية ال�شلطة ال�شعبّية التي كانت من 

.
)32(

اإبداعات الثورة الفرن�شّية �شنة 1789 ميالدّي

4. حقيقة الدميقراطّية

عن  البحث  من  لنا  بّد  ل  جوانبها،  جميع  من  بالدميقراطّية  نحيط  لكي 

ماهّيتها وحقيقتها لكي ن�شل اإىل �شورة متكاملة وجامعة عنها ليكون نقدنا 

لها من�شًفا ومو�شوعيًّا. وميكن القول ههنا باأّنه توجد اإجابتان عن ال�شوؤال 

املفرت�ض حول حقيقة الدميقراطّية:

فيه  ميكن  احلكم  اأ�شكال  من  �شكل  اأو  خا�ّض  نظام  الدميقراطّية  اأ. 

لالأكرثّية من النا�ض اإعمال �شلطتهم ال�شيا�شّية.

ب. الدميقراطّية قّوة فل�شفّية لها تاأثريها العميق على خّط م�شي النا�ض 

يف املجال الذي يتحّركون فيه.

وبهذا اللحاظ، فاإّن النا�ض هم املعيار الأ�شا�ض يف احلكم؛ فهم امل�شّرعون 

اأّن  �شيا�شّية ترى  والدميقراطّية كفل�شفة  واملراقبون.  وامل�شرفون  واملنّفذون 

للنا�ض القدرة والأهلّية لإدارة اأمورهم والإ�شراف على الدولة، بل اإّن قيام 

الدولة يرجع اإىل اإرادة النا�ض. ولذا يذكر اأبراهام لينكولن اأّن الدميقراطّية 

)32( ح�شني مهريور، " قانون اأ�شا�ض واآزاديهاي �شيا�شي " 19 و 20 )ارديه�شت 1378 هـ.�ض(
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.
هي: "حكم النا�ض بيد النا�ض للنا�ض")33(

ولأجل ا�شتكمال هذه النظرة الإجمالّية عن الدميقراطّية، ن�شيف اأّن ثّمة 

نوعني من التلّقي للمفهوم ال�شيا�شّي مل�شطلح الدميقراطّية وهما مت�شاّدان:

اإرادة الأكرثّية وفر�شها على اجلميع، وهذه النظرّية تعني  اإطالق   .1

غلبة اإرادة طبقة اأو طبقات من النا�ض ت�شّكل الأكرثّية منهم وتتجّلى 

يف حزب يرى نف�شه ممّثاًل عنهم.

�شرورة امل�شاركة احلّرة لالأفراد يف اإبراز ما يريدون واإتاحة الفر�شة   .2

لالأقّلّيات لت�شبح هي الأكرثّية، وكما هو املالَحظ فاإّن الأقّلّية تخ�شع 

لإرادة الأكرثّية ول تد فر�شة لها للنمّو كما يف النحو الأّول ولكّن 

الأكرثّية تكون الدائمة لالأقّلّية وذلك من خالل العرتاف بحقوقها 

واإمكان اأن ت�شبح هذه الأقّلّية هي الأكرثّية.

5. اأ�شول ومباين الدميقراطّية

على الرغم من اأّن للدميقراطّية معاٍن ومفاهيم متعّددة يف مناطق خمتلفة، 

مّما جعل بني م�شاديقها املختلفة فروقات عديدة، ولكّنها، ل بعنوان كونها 

�شورتها  لها  ثابًتا،  منهًجا  كونها  بعنوان  بل  للمجتمع  واإدارة  حكم  �شكل 

كاّفة  يف  الأ�شا�شّية  عنا�شرها  تتوافر  اأن  بّد  ل  كان  ولذا،  الأيديولوجّية. 

امل�شاديق والأ�شكال. و�شوف ن�شتعر�ض هنا العنا�شر الأ�شا�شّية التي ت�شّكل 

عنا�شر م�شرتكة يف كاّفة الدميقراطّيات:

النظرّية  ُبناة  يرى  القرارات:  يف  املواطنني  كاّفة  م�شاركة  اأ. 

على  التي  القرارات  اّتخاذ  يف  احلّق  النا�ض  اأفراد  لكاّفة  اأّن  الدميقراطّية 

اأ�شا�شها �شوف تتّم اإدارة املجتمع، وذلك حذًرا من النُّظم ال�شتبدادّية التي 

)33(    داريو�ض اآ�شوري، فرهنك �سيا�سي، ال�شفحة 88.
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ة  ة من النا�ض فتقوم بتقدمي م�شاحلها اخلا�شّ تعل القرار بَيد فئة خا�شّ

دعاة  بع�ض  كان  واإن  احلاكم.  هو  ال�شتبداد  فيكون  العاّمة  امل�شالح  على 

كالن�شاء،  املجتمع،  فئات  بع�ض  بحرمان  البدء  يف  قاموا  قد  الدميقراطّية 

الزمن  مرور  بعد  ولكن  احلّق،  هذا  من  الفكرّية  قواهّن  �شعف  ب�شبب 

ثابًتا  الن�شاء لأجل نيل هذا احلّق �شار الراأي  ِقبل  واملواجهة امل�شتمّرة من 

منا�شًبا لكاّفة الن�شاء والرجال، املتعّلمني والأّمّيني.

ب. امل�شاواة: خالًفا للنُّظم ال�شتبدادّية؛ الإقطاعّية، والأر�شتقراطّية، 

الأ�شل  واجلهل،  كالعلم  باأمور  النا�ض  بني  تفا�شل  التي  والتوتاليتارّية، 

والن�شب والعرق، التعليم والرتبية، القّوة، و�شائر جهات التفا�شل التي تعل 

م�شاواة  مذهب  الدميقراطّية  تذهب  غريه.  على  اأف�شلّية  الأفراد  لبع�ض 

الأفراد  بني  الظاهرّية  الفروقات  كاّفة  وت�شع  القانون،  اأمام  الأفراد  كاّفة 

تكون مت�شاوية  فاإّن حقوقهم  الإن�شانّية،  لت�شاوي اجلميع يف  جانًبا. فنظًرا 

التاأكيد على بع�ض  مّت  يت�شاوى اجلميع يف حيثّياتهم واحرتامهم، وقد  كما 

م�شاديق هذه امل�شاواة، وتتمّثل يف: الت�شاوي يف حّق الت�شويت والرت�ّشح يف 

امل�شاواة ال�شيا�شّية، الت�شاوي اأمام القانون، الت�شاوي يف الفر�ض، الت�شاوي 

يف الأمور الجتماعّية والقت�شادّية.

اأ�شل  الدميقراطّي  للنظام  املوؤّلفة  املهّمة  العنا�شر  من  احلّرّية:  ت. 

بالنحو  املجتمع  يف  ن�شاطه  ميار�ض  اأن  يف  حّق  فرد  لكّل  اأّن  مبعنى  احلّرّية 

غري  املطَلقة  احلّرّية  لأّن  حرّيتهم،  الآخرين  ي�شلب  اأن  دون  يريده  الذي 

رة. فال بّد، اإًذا، يف كّل جمتمع من احرتام حّرّية الأفراد ومن ذلك  مت�شوَّ

حّرّية العتقاد والدين، حّرّية التعبري، ال�شحافة واللقاءات، احلّرّية امللكّية، 

ة. حّرّية ال�شتفادة من الأموال اخلا�شّ

ث. النظام الربملايّن: قام النظام الدميقراطّي على اأ�شا�ض مقولة حّق 

النا�ض يف تعيني م�شريهم، ولكن لّت�شاع البالد وكرثة عدد ال�شكان، بحيث 

يقوم  متعّذًرا،  امل�شريّية  القرارات  يف  النا�ض  لكاّفة  املبا�شر  التدخل  يكون 
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النا�ض بانتخاب اأ�شخا�ض ميّثلونهم. وهوؤلء وكالء من ِقبل النا�ض يف اّتخاذ 

القرارات واإدارة املجتمع، وهو ُيعّد م�شاركًة فاعلًة من النا�ض بنحٍو معقول 

دين يف اإدارة املجتمع. يف اإيكال ال�شلطة لأفراد حمدَّ

وممّثلي  النّواب  اختيار  كيفّية  يف  االأكرثّية:  وحكم  االنتخابات  ج. 

ال�شعب لّتخاذ القرارات واإدارة اأمور املجتمع، توؤّكد النظرّية الدميقراطّية 

بّد واأن يتّم ب�شكل �شلمّي. فريى  اأّن انتقال ال�شلطة يف هذا النظام ل  على 

يف  وتنا�شًبا  معقولّيًة  ال�شور  اأكرث  اأّن  على  احلديثة  الدميقراطّية  منّظرو 

�شبيل حتقيق اأ�شول الدميقراطّية تتمّثل يف قبول راأي الأكرثّية يف انتخاب 

احلّكام، وهذه الأكرثّية لن تكون مطلقة حتًما بل ن�شبّية، وهي تعني الن�شف 

زائًدا واحًدا.

لنوعني  اإجمايّل  بنحٍو  تعّر�شنا  اأن  بعد  الدميقراطّية:  نقد  ج.1. 

اإىل  ن�شل  املتعّددة،  وقراءاتهما  وتعاريفهما  احلكم  ُنظم  من  اأ�شا�شيَّني 

كّل  كان  فاإّن  والثيوقراطّية،  الدميقراطّية  الدول  اأ�ش�ض  نقدنا على  ت�شجيل 

واحٍد منهما قد خطا خارج احلّق، واأخطاأ بذلك. 

لذا ل ميكن العتماد على اأّي واحٍد منهما بنحٍو مطلق، ويفرت�ض على 

الباحث اأن يلحظ اجلوانب الإيجابّية فيها، ويجتنب اجلوانب ال�شلبّية. وملّا 

مل يكن املطلوب يف الثورة الإ�شالمّية يف اإيران اأّي واحٍد منهما، بل اإّن الإمام 

اخلميني، القائد الأعظم وموؤ�ّش�ض هذا النظام، ذهب اإىل نظرّية �شيا�شّية 

ثالثة هي "ولية الفقيه". وهي لي�شت دولة دينّية مبعناها التقليدّي كما اأّنها 

لي�شت دولة دميقراطّية مطابقة مب�شاديقها القائمة فعاًل.

 وقد ذهب كّل �شخ�ض لتقدمي تف�شريه لهذه الدولة بح�شب ما اأفاده ظّنه. 

فراأى بع�شهم، ومبالحظة امل�شمون الدينّي واملذهبّي لهذه الثورة والأهداف 

املحّددة يف مراحل ما قبل وما بعد انت�شار الثورة، اإىل اأّنها �شوف ت�شبح 

ك�شائر النُّظم الثيوقراطّية املوجودة يف العامل، بل �شّورها على اأّنها �شوف 
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تكون م�شابهًة لل�شلطة الكن�شّية يف القرون الو�شطى. ولكن ملّا وجد البع�ض 

كيف اأّن النا�ض هم يف قلب مرجعّيات القرار ولحظوا م�شاركتهم الوا�شعة 

التي  املظاهرات  ويف  ال�شيا�شّية،  املوؤ�ّش�شات  وتاأ�شي�ض  وا�شتمرار  �شكل  يف 

�شبقت انت�شار الثورة الإ�شالمّية اأو تلك التي كانت بعد النت�شار وعملّيات 

قيمت يف اإيران، ذهب اإىل مقولة اأّن هذا النظام 
ُ
الت�شويت امل�شتمّر التي اأ

يتبّنى النظرّية الدميقراطّية بغالب الثورات التي قامت يف العامل، فت�شّوروا 

كانت  الأمور  ولكن هذه  الفرن�شّية  الثورة  اأو  الرو�شّية  الثورة  اأّنه على منط 

جمّرد تخّيالت باطلة عن الثورة ال�شعبّية.

اإّن ال�شّر يف اأّن الثورة الإ�شالمّية يف اإيران �شلكت طريًقا ثالًثا خارًجا عن 

الت�شنيف املعروف لأنواع الدول واحلكومات، فاختارت نظاًما جديًدا حمل 

عنوان اجلمهورّية الإ�شالمّية على اأ�شا�ض نظرّية ولية الفقيه، يرجع اإىل اأّن 

كّل واحٍد من النُّظم املوجودة وب�شبب الأخطاء التي كان يعاين منها، �شار 

بالنا�ض بعيًدا عن غايتهم املطلوبة واأوجد فيهم اأ�شباب النحراف. فلو اأّننا 

قمنا بنظرة اإجمالّية لنظرّية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، �شن�شل اإىل اأّن لهذا 

النظام نقاط قّوة يف بعَديه النظرّي والعملّي والتي هي جمموع نقاط القّوة 

يف كال النظامني الثيوقراطّي والدميقراطّي، كما اأّنه بقي بعيًدا عن اأ�شباب 

النحراف وانحطاط التجربة.

بالآفات  يرتبط  فيما  اأّما  الدميقراطّية:  النُّظم  انحرافات  ج.2. 

والنحرافات املوجودة يف النُّظم الدميقراطّية، فاإن األقينا نظرًة على النُّظم 

الدميقراطّية، جند اأّنها تعتمد على اأ�شول اأ�شا�شّية لَقت ا�شتح�شاًنا من قبل 

النا�ض نظًرا ل�شعيها لتطبيق هذه الأ�شول يف املجتمع، كما متّكنت من جذب 

اأهل الثقافة والفكر اإليها:

- متّكنت من اإ�شقاط النُّظم الديكتاتورّية امل�شتبّدة.

- العرتاف بقيمة الفرد على اأ�شا�ض ال�شرف الإن�شايّن دون النظر اإىل 
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ة. ال�شفات اخلا�شّ

- �شرورة حاكمّية القانون يف املجتمع.

عن  النظر  قطع  مع  القانون  اأمام  املجتمع  اأفراد  كاّفة  ت�شاوي   -

اخل�شو�شّيات الفردّية وال�شخ�شّية.

- ال�شلطة ينالها احلكم من قبل اأفراد ال�شعب.

امل�شريّية  القرارات  النا�ض يف  لأفراد  املبا�شر  املبا�شر وغري  التدّخل   -

والعاّمة.

الأ�شول  هذه  من  الرغم  وعلى  اأّنه،  نالحظ  اأخرى،  جهة  من  ولكّننا 

الراقية املطلوبة واملرغوبة، مل ميتنع اأهل الفكر واأ�شحاب الراأي عن توجيه 

اأ�شهم النقد لهذا النظام احلاكم، ونرى اأّن اأفالطون يرف�ض الدميقراطّية 

.
)34(

مطلًقا

يذكر اأفالطون يف الكتاب الثامن، عند بيانه لأنواع احلكومات وكيفّية 

ا�شتبدال واحدة منها بالأخرى، اأّن الدميقراطّية تفتقد للقانون الذي يكون 

 - الإقطاعّي  النظام  على  فعل  رّدة  كانت  اأّنها  ويرى  العاّمة،  احلكومة  يف 

حكومة اأ�شحاب النفوذ وروؤو�ض املال - كما اأّنه ينتقدها ب�شّدة ب�شبب الهرج 

.
)35(

واملرج وما فيها من اإفراط يف احلّرّية

. ومراده من ذلك اأّن 
)36(

ويرى اأر�شطو اأّن الدميقراطّية هي اأهون ال�شّر

اللجوء اإىل الدميقراطّية هو من باب دفع الأ�شّد ف�شاًدا بالفا�شد ولكّنه لي�ض 

مطلوًبا يف نف�شه.

كما  متعّددة  ُنظم  والعملّية تربة  النظرّية  املرحلة  الدميقراطّية يف  لقد خا�شت 

)34( جمهوری اأفالطون، ال�شفحة 478 و487.

)35( امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 478 و487.

)36( داريو�ض اآ�شوري، فرهنك �سيا�سی، ال�شفحة 89.
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اأّنها قد  يرى دايفيد هيلد اأّن التاريخ �شهد تارب ت�شع ُنظم من الدميقراطّية اأو 

بل  فاح�ًشا  اختالًفا  املختلفة تد  القراءات  وبني هذه  العلماء  نظرّيات  ذكرت يف 

.
)37(

ا اأحياًنا وت�شاًدّ

وعلى هذا الأ�شا�ض، فاإّن كّل نظام حكم يرى اأّن حكمه دميقراطّي طبًقا 

ملا لديه من قراءة للنظام احلاكم ويرى �شائر النُّظم داعيًة للدميقراطّية 

يف  الختالف  لهذا  ونظًرا  دميقراطّية.  وغري  ناق�شة  ويراها  فيدينها 

اأ�شا�ض  على  اإدارتها  تتّم  التي  تلك  �شواء   - النُّظم  كافة  تّدعي  النظرة، 

الأ�شلوب الدميقراطّي الغربّي اأو التي ُتدار على اأ�شا�ض النظام ال�شيوعّي اأو 

النُّظم احلاكمة يف اأكرث دول العامل الثالث - النظام الدميقراطّي وال�شيادة 

ال�شعبّية. ولذا ل ي�شلح يف مقام النقد اأن نتعامل مع اجلميع مب�شتوى واحد 

اإىل  نقدنا  يف  ن�شعى  �شوف  نعم،  القراءات،  وتعّدد  اختالف  نلحظ  ل  واأن 

النظر اإىل اجلامع امل�شرتك واإلغاء اخل�شو�شّيات.

اإّن ما يظهر لنا من التعاريف العاّمة للدميقراطّية، وجود اأركان ثالث 

موؤّلفة لأهّم هذه النُّظم بنحٍو ل تخلو منها وهي عبارة عن:

و�شع القانون بيد النا�ض.  .1

امل�شاواة اأمام القانون.  .2

والغالب يف قراءات هذه  الأ�شياء كاّفة  الأكرثّية هو مالك  راأي  اإّن   .3

احلكومات.

العنا�شر  بهذه  واملرتبطة  النُّظم  هذه  على  امل�شّجلة  املالحظات  اأّما 

الثالث املوؤلِّفة لها، ترجع اإىل:

نوع وخ�شو�شّية القانون.  .1

نوع امل�شاواة ِطبًقا للعدد ل للكفاءات واملوؤّهالت.  .2

)37( دايويد هيلد، مدلهاي دموكرا�سی، ترجمة انت�شارات رو�شتنكر، 1369ه. �ض.
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ا  العتماد على راأي الأكرثّية مع قطع النظر عن مالحظة كونه حًقّ  .3

اأو باطاًل، وت�شييع حّق الأقّلّية.

ج.3. نقد الدميقراطّية بلحاظ نوع القانون وخ�شو�شّياته: بعد 

بعد  ُي�شاأل عنه  ما  اأّول  فاإّن  املجتمع،  قانون يف  التاأكيد على �شرورة وجود 

الجتماعّي  للنظام  حموًرا  يكون  واأن  بّد  ل  الذي  القانون  ماهّية  هو  ذلك 

واأ�شا�ًشا لتنظيم الأمور. ولكّل دولة وجمتمع، وعلى اأ�شا�ض ما يجيب به عن 

هذا ال�شوؤال، قانون خا�ّض ُيعتمد لديه لإدارة اأمور املجتمع، ول بّد لنا من 

نوع  اإىل  يرجع  واملجتمعات  الدول  بني  احلقيقّي  الختالف  �شّر  باأّن  القول 

اأ�شكاًل خمتلفة من  املختلفة  للمجتمعات  كان  ولذا  لديها،  املعتَمد  القانون 

احلكم تبًعا للد�شتور املعتَمد لديها.

ولكّن ال�شوؤال الرئي�شّي هنا هو: ما هو املطلوب يف و�شع القوانني وما هي 

القوانني الأ�شّد مطلوبّية؟

اأر�شتقراطّية،  ملكّية،  القانونّية؛  احلكومات  اأّن  اأفالطون  يرى 

ودميقراطّية، لي�شت هي احلكومات املطلوبة لأّن القوانني فيها لي�شت ثابتة 

ميكن العتماد عليها يف كّل زمان ومكان ويف كاّفة الظروف. ولذا، يرى اأّن 

كاّفة احلكومات املوجودة غري �شاحلة، لأّنها دول طبقّية قد و�شعت قوانينها 

الطبقات،  كاّفة  وم�شلحة  ة ل خلري  و�شعادة طبقة خا�شّ ل�شمان م�شلحة 

والدول التي لديها مثل هذه القوانني لي�شت حكومات حقيقّية.

كما ويوؤّكد على اأّن احلكومات، وب�شبب القّوة املقّننة فيها، ل تن�شجم مع 

. ويرى اأفالطون اأّن �شعادة كّل بلد هي يف ظّل القانون 
)38(

الطبع احلكيمّي

ويقول اإّن اأّي بلد ل ي�شل اإىل �شعادته اإّل اأن يكون تاأ�شي�شه بيد فّنان يّتخذ 

.
)39(

من النموذج ال�شماوّي قدوة له

)38( فوؤاد رهاين، جمهوری اأفالطون، املدخل.

)39( امل�شدر نف�شه.
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ول يرى اأر�شطو يف القوانني املو�شوعة من ِقبل الب�شر القانون الأف�شل 

تلحظ  ل  الإن�شانّية  اجلماعات  اأّن  كما  تخطئ،  قد  الإن�شانّية  العقول  لأّن 

العاّمة  ة ول تكن امل�شلحة  للقوانني �شوى م�شاحلها اخلا�شّ خالل و�شعها 

.
)40(

منظورة لديها

اإّن الفارق الأ�شا�شّي بني النظام الثيوقراطّي والدميقراطّي يتمّثل يف اأّن 

و�شع القوانني يف املجتمعات الدميقراطّية هي حتت �شلطة اأفراد نف�ض ذلك 

املجتمع وهو يف املجتمع الثيوقراطّي حتت �شلطة اهلل. وعلى هذا الأ�شا�ض، 

وطبًقا ملا نقلناه من اأقوال اأفالطون واأر�شطو، فاإّن ما ذكروه من مالحظات 

على النظام الدميقراطّي ترّد على اأ�شا�ض قوانني هوؤلء �شمن الظروف التي 

يعي�شها املقنّن.

ول �شّك يف اأّن القانون الذي ميكن اأن يكون هو املطلوب حني ي�شعه َمن 

كان حائًزا على ال�شروط التي توؤّهله للتقنني وهي عبارة عن:

املعرفة التاّمة والإحاطة الكاملة العلمّية بالإن�شان والعامل.  .1

اأن يكون مبنزلة يكون فيها منّزًها عن التاأّثر بالقانون اأي اأن يكون   .2

بعيًدا من اأن ي�شل من القانون اأّي نفع اأو يلحق به اأّي �شرر.

وبعبارة  يخالفه،  ومن  القانون  يطيع  مبن  وحميًطا  عاملًا  يكون  اأن   .3

.
)41(

اأخرى اأن يحيط بتمام الأبعاد الإن�شانّية الظاهرة واخلفّية

اأن يلحظ، بالإ�شافة للبعد املاّدّي لالإن�شان، احلياة الأخروّية والبعد   .4

املعنوّي ول يغفل عنهما.

من  املوؤّهالت  هذه  كاّفة  ميلك  الذي  الفرد  يكون  اأن  الطبيعّي  ومن 

والدوافع  وامليول  الب�شرّية  منّزًها عن احلالت  يكون  بل  الب�شر  اأفراد  غري 

)40( نقاًل عن مقالة: "امام خميني ورابطة تئوكرا�شى ودموكرا�شى"، م�شطفى م�شلح زاده، جمموعه مقالت كنكره 

امام واحياء تفّكر دينی، )1377هـ.�ض(، اجلزء 2.

)41( جوادي اآملي، وليت در قراآن،)مركز ن�شر فرهنگى رجاء، الطبعة 3، 1369 هـ.�ض( ال�شفحة 254.
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الإن�شانّية، ولي�ض هو �شوى الذات الإلهّية الذي قال يف كتابه الكرمي: {إِِن 

َر ُكلَُّه لِلَِّه})4)). ُم إِل لِلَِّه})4)). وقال: {إِنَّ اَلمأْ اُلكأْ
اأبان  الذي  الطباطبائي  للعاّلمة  املجال كالم  وف�شل اخلطاب يف هذا 

على  الوارد  الإ�شكال  عن  اأبان  كما  النظامني  هذين  بني  الأ�شا�شّي  الفارق 

النظام الدميقراطّي، يقول:

اأّن  يف  يظهر  الب�شرّية  الو�شعّية  والقوانني  الإلهّية  التعاليم  بني  الأ�شا�شّي  الفرق 

فقط...  العابرة  الدنيوّية  احلياة  هذه  يف  الإن�شانّية  احلياة  ترى  املدنّية  القوانني 

واأّما القوانني الإلهّية، فاإّنها ترى احلياة الإن�شانّية حياة خالدة بنحٍو تربتط �شعادته 

و�شقاوته يف تلك احلياة ب�شالحه وف�شاده يف هذه احلياة، وتنّظم لالإن�شان حياة 

.
)44(

تعّقلّية ل حياة عاطفّية

الأ�شول  من  امل�شاواة:  نوع  حيث  من  الدميقراطّية  نقد  ج.4. 

امل�شاواة يف احلقوق  اأ�شل  الدميقراطّية  اأن�شار  بها  يتو�ّشل  التي  الأ�شا�شّية 

بني كاّفة املواطنني، وهذا الكالم يجذب نفو�ض الكثري من اأفراد الب�شرّية 

بنحوٍ جعل بع�شهم نف�شه تابًعا لهذا النظام. وهذا ال�شعار هو من ال�شعارات 

التي تعّر�شت للتحريف، واإن كانت امل�شاواة قد ا�شُتعملت مبعنَيني رئي�شيَّني:

الت�شاوي  جمّرد  فيها  املالك  يكون  التي  وهي  العددّية  امل�شاواة   .1

.Numerical Equality لعددّي�

والكفاءة  الأهلّية  اأ�شا�ض  على  امل�شاواة  اأي  التنا�شبّية  امل�شاواة   .2

.Proportional Equality

لها  م�شاٍو  بنحٍو  املجتمع  اأمور  اإىل  النظر  فتعني  العددّية،  امل�شاواة  اأّما 

)42( �صورة يو�سف، الآية 40.

)43( �صورة اآل عمران، الآية 154.

)44( العاّلمة الطباطبائي، "وليت ورهربي"، ال�شفحتان 95 و96.
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اإىل املوؤّهالت والكفاءات وتوزيعها على هوؤلء الأفراد بطريقة  دون النظر 

املوؤّهالت  من  تعل  التي  وهي  التنا�شبّية  امل�شاواة  ذلك  ويقابل  �شافرة، 

من  مقدار  فرٍد  لكّل  ليكون  الأفراد،  بني  الأمور  لتوزيع  مالًكا  والكفاءات 

موؤّهالت وكفاءات ُيعطى من املنا�شب ما يتنا�شب وموؤّهالته.

ويرى اأر�شطو اأّن امل�شاواة باملعنى الثاين - التي قد تكون هي املق�شودة 

من قبل الدميقراطّية واملعيار يف �شعارها والأ�شا�ض لديها - فر�ض خاطئ 

اأّن الأفراد املت�شاوية من بع�ض  يف م�شاواة الأفراد، لأّن هذا الفر�ض يعني 

بّد واأن تت�شاوى من جميع اجلهات.  اأمام القانون؛ فال  اجلهات كالت�شاوي 

وينتج عن ذلك اأن تتّم الت�شحية باملوؤّهالت والكفاءات من اأجل الأكرثّية. 

مع اأّن الأكرثّية ميكن اأن تتعّر�ض للخداع، ول بّد من جعل الراأي حم�شوًرا 

.
)45(

باأهل الراأي والدراية

اإّن ما تلحظه الدميقراطّيات القائمة فعاًل هو امل�شاواة باملعنى الثاين فهو 

املعيار لديها. فالأكرثّية العددّية هي معيار الختيار وت�شريع القوانني على 

اأّن الأكرثّيات املتعّددة يف الأزمنة املختلفة قد تقوم بالت�شويت  الرغم من 

لقوانني خمتلفة بل ومت�شاّدة اأحياًنا وت�شقط قوانني �شابقة، ولذا تبقى هذه 

املجتمعات تعي�ض حالة من القلق وال�شطراب.

اأّما الإ�شالم، فينادي باأ�شالة العدالة الجتماعّية مقابل اأ�شالة امل�شاواة 

اأّن  الإ�شالم  ويرى  اأركانها،  من  اأ�شا�شًيّا  ركًنا  الدميقراطّية  تعتربها  التي 

امل�شاواة هي اأ�شل غري عملّي يف املجتمع ولذا يرف�شه متاًما.

"وقد  ت�شاوي احلقوق هو عالمة مزّيفة:  اأّن  ال�شهيد مطّهري  كما يرى 

العالمة  هذه  ا�شتعمال  واأحاديثي  وندواتي  كتاباتي  كّل  يف  اأتّنب  كنت 

املزّيفة، وكنت اأذّكر دائًما باأّنها لي�شت اإّل دعوة لت�شابه ومتاثل حقوق املراأة 

)45( ويل ديورانت، تاريخ فل�سفة، ال�شفحة 86.
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. "والإ�شالم يرى العدالة، نتيجة اهتمامه 
والرجل ُتطرح با�شم امل�شاواة")46(

.
، واأقوى بنيان")49(

)48(

، الفوز، الكرامة
)47(

بها، هي احلياة

وورد يف رواية اأخرى عن العدالة التايل: "اإّن العدل ميزان اهلل �شبحانه 

.
الذي و�شعه يف اخللق ون�شب لإقامة احلّق فال تخالفه يف ميزانه")50(

فالعدالة اأقوى بنيان تدور يف فلكه امل�شائل الجتماعّية للنا�ض. والعدالة، 

اأربعة  ال�شهيد مطّهري  لها  لها معاٍن متعّددة ومتنّوعة، فقد ذكر  واإن كان 

لرتباطهما  منهما  والثاين  الأّول  املعنَيني  اإىل  ههنا  ن�شري  خمتلفة.  معاٍن 

مبو�شوع بحثنا:

اأ.العدل مبعنى التوازن اأي التنا�شب؛ فاملجتمع لكي يبقى وي�شتمّر ل بّد واأن يكون 

فاملجتمع  امل�شاوي،  باملقدار  ل  الالزم  باملقدار  منه  �شيء  كّل  يكون  اأن  اأي  متعادًل 

الثقافة،  ال�شيا�شة،  القت�شاد،  ت�شمل  النطاق  وا�شعة  اأعمال  اإىل  بحاجة  املتعادل 

الق�شاء والرتبية، ول بّد من اأن تتوّزع هذه الأعمال على الأفراد، ول بّد ]كما ل بّد[ 

اأن تت�شّدى لكّل عمل من هذه الأعمال اأفراد باملقدار الالزم وال�شرورّي. فما هو 

�شرورّي ولزم بلحاظ التعادل الجتماعّي اأن تلحظ الحتياجات ويحّدد مقدارها 

.
)51(

ثّم يو�شع لها من املوازنة والقوى ما يتنا�شب وذلك

وهذا هو مفاد كالم اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم: "العدل ي�شع الأمور يف 

. ويذكر ال�شهيد مطّهري يف ذيل هذه الآية، التايل: 
موا�شعها")52(

العدل يجعل الأمور ت�شري يف م�شارها الطبيعّي، لأّن مفهوم العدالة يعني اأن تلحظ 

)46( ال�شهيد مطّهري، نظام حقوق زن در ا�سالم، ال�شفحة 122.

1366 هـ.�ض(   ،1 تبليغات ا�شالمى حوزه علمّية قم، الطبعة  الكلم،)قم؛ دفرت  �سرح غرر احلكم ودرر  )47( الآمدي، 

اجلزء 1، ال�شفحة 64.

)48( امل�شدر نف�شه، اجلزء 1، ال�شفحة 179.

)49( امل�شدر نف�شه، اجلزء 1، ال�شفحة 203.

)50( امل�شدر نف�شه، اجلزء 2، ال�شفحة 795.

)51( ال�شهيد مطهري، العدل الإلهي، ال�شفحة 46.

)52( نهج البالغة، احلكمة 429.
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ال�شتحقاقات الطبيعّية واحلقيقّية وُيعطى كّل واحد منها املقدار املنا�شب لقدراته 

واإمكاناته وموؤّهالته. فالجتماع مبثابة الآلة التي ل بّد من و�شع كّل جزء منها يف 

.
)53(

مكانه املنا�شب له

اأحياًنا فالن  يقال  التمييز، فقد  نوع من  اأّي  ونفي  الت�شاوي  للعدل  الثاين  اأ.املعنى 

عادل واملراد اأّنه ل يرى اأّي متايز بني الأفراد. فالعدل هو عبارة عن امل�شاواة يف 

هذا التعريف ول بّد من تو�شيحه. فاإن كان املراد من العدالة عدم رعاية اأّي نوٍع من 

ال�شتحقاق والنظر اإىل الأ�شياء جميًعا بنظرة واحدة متّثل هذه العدالة عني الظلم، 

فاإذا كان الإعطاء بال�شوّية هو العدل فاإّن املنع بال�شوّية يكون هو العدل. واجلملة 

.
)54(

املتداَولة بني النا�ض: )الظلم بال�شوّية عدل(

مب�شاألة  اإطالًقا  يعنِت  مل  الإ�شالم  فاإّن  العدالة،  معاين  من  يظهر  وكما 

والدميقراطّية  الظلم.  من  نوع  هي  بل  العددّية  امل�شاواة  مبعنى  العدالة 

جعلت مثل هذا الت�شاوي اأ�شا�ًشا، فاإذا مل يكن �شعاًرا للخداع فقط بل كان 

اعتمادها احلقيقّي عليه فهي ظلم. وما يراه الإ�شالم اأ�شا�ًشا لبقاء املجتمع، 

وعليه، مداره هو العدالة مبعنى مراعاة ال�شتحقاقات الطبيعّية واملوؤّهالت 

والكفاءات. ولو اأّننا طّورنا م�شطلح الت�شاوي اإىل الت�شاوي املتنا�شب، فقد 

جند العدالة. فالدميقراطّية احلقيقّية هي التي تكون امل�شاواة فيها عبارًة 

عن مالحظة املوؤّهالت والكفاءات يف الأفراد، وميكن اأن تكون خياًرا مطلوًبا 

يف مقابل الدميقراطّية التي ترى امل�شاواة العددّية اأ�شا�ًشا ومعياًرا.

ج.5. نقد الدميقراطّية بلحاظ راأي االأكرثّية: ملّا كان راأي الأكرثّية 

من املّيزات الرئي�شّية ومن اأركان النظام الدميقراطّي، فاإّن من النتقادات 

واملالحظات امل�شّجلة على الدميقراطّية اأّنه جمّرد تبّني الأكرثّية لراأي ما، 

ميتلك  واأن  بّد  ل  القانون  اأّن  اأو  ومعتَمًدا؟  م�شروًعا  الأمر  هذا  يجعل  هل 

اأم مل تر�َض؟ واملالحظة  الأكرثّية  به  اأر�شَيت  عنا�شر اعتبار ذاتّية، �شواء 

)53( ال�شهيد مطهري، �سريي در نهج البالغة، ال�شفحة 80.

)54( العدل الإلهي، م�شدر �شابق، ال�شفحة 48.
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الأخرى يف هذا املجال، اأّننا عندما نتحّدث عن اأكرثّية، فال �شّك يف وجود 

اأقّلّية يف املقابل داخل املجتمع. وعندما جنعل راأي الأكرثّية هو النافذ، فاإّن 

هذا يعني ه�شم الأقّلّية التي يف مقابلها حلقوقها و�شياع هذه احلقوق.

فجعل املعيار راأي الأكرثّية يواجه مالحظَتني اأ�شا�شيَّتني هما:

تاهل حقوق جماعة الأقّلّية يف مقابل راأي اأكرثّية املجتمع.  .1

عدم كون راأي الأكرثّية دائًما هو احلّق.  .2

للدميقراطّية  ال�شيا�شّي  املفهوم  يحمل  االأقّلّيات:  حقوق  جتاهل   .1

نوعني من التلّقي يوؤّثران على املوقف العملّي. اأحدهما: جعل اإرادة الأكرثّية 

مطلقة وفر�شها على اجلميع؛ وثانيهما: �شرورة م�شاركة الأفراد يف التعبري 

.
)55(

عن ر�أيهم

وكما يظهر من العبارة اأعاله فاإّن التلّقي الأ�شا�شّي يف باب الدميقراطّية 

فر�ض اإرادة الأكرثّية على الأقّلّية يف املجتمع، كما نلحظ ذلك يف النماذج 

البارزة والعملّية للدميقراطّيات املوجودة يف العامل لأّن الأقّلّيات املوجودة يف 

الدول التي تتبّنى النظام الدميقراطّي تعجز حّتى عن الو�شول اإىل حقوقها 

واإن كّنا  الدول،  التي متار�شها الأكرثّية. ففي هذه  الأّولّية ب�شبب ال�شغوط 

ل جند ال�شتبداد مبعنى اأن يكون حاكم ميار�ض �شلطته يف املجتمع بحّرّية 

ولكن  للنا�ض.  الطبيعّية  احلقوق  دائرة  يف  حّتى  العنان  مطلق  فيكون  تاّمة 

واقع احلال اأّن هذه احلاكمّية املطَلقة – ال�شتبداد - مّت نقلها من احلاكمّية 

املطَلقة للفرد اإىل احلاكمّية املطلقة للجماعة.

امل�شروعّية  باأدنى درجة من  يتمّتع  الذي ل  ال�شتبدادّي  للحكم  وخالًفا 

نظام  قالب  �شمن  له  التنظري  يتّم  الدميقراطّي  النظام  فاإّن  والر�شا، 

الوحيد  النظام  هو  النظام  من  النوع  هذا  اأّن  بع�شهم  يرى  بل  م�شروع، 

)55( داريو�ض اأ�شوري، فرهنـكـــــ �سيا�سی، ال�شفحة 88.
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امل�شروع �شيا�شًيّا.

ويعتقد بع�ض ال�شيا�شّيني التايل:

عاملًيّا  رة  املتح�شّ الدول  يف  حالًيّا  احلاكم  الدميقراطّي  للنظام  واقعّية  نظرة  اإّن 

عهود  يف  قيد  اأّي  من  واملتفّلت  الظامل  الأ�شلوب  اأّن  اإىل  تو�شلنا  فهمه  وطريقة 

.
)56(

الأ�شاطري مّت نقله من احلالة الفردّية اإىل احلالة الجتماعّية

ُهزمت  "هل  عنوان:  حتت  املجال،  هذا  يف  ديورانت  ويل  ويذكر 

الدميقراطّية؟"، التايل:

�شحيح اأّن ظلم الأكرثّية لالأقّلّية اأف�شل من عك�شه اأي ظلم الأقّلّية لالأكرثّية... ولكن 

هذا يرفع من غرور العواّم كما اأّنه موجب لنهزام روحّية الأفراد ويحّد من نبوغهم 

اأكرث  ب�شكل  واقعّيتها  وعدم  ف�شلها  مدى  ندرك  اأكرث  الدميقراطّية  اختربنا  وكّلما 

.
]اأكرب[)57(

كما يذكر الطباطبائي يف بحثه م�شاألة �شياع حقوق الأقّلّيات يف املجتمع 

فيقول:

"راأي الأكرثّية وما تريده هو الأ�شل يف كاّفة القوانني يف املجتمعات الدميقراطّية، 
�شواًء  به  وترغب  الأكرثّية  تريده  ملا  تريده �شحّية  وما  الأقّلّية  ت�شبح حّرّية  وبهذا 

.
ا اأم مل يكن كذلك")58( اأكان ذلك حقًّ

2. عدم احلّقانّية الدائمة لراأي االأكرثّية: تفرت�ض الدميقراطّية 

اأّن راأي الأكرثّية يف جمتمٍع ما متى قام على اأمٍر من الأمور وتبّنى راأًيا من 

العتماد  بّد من  ل  ولذا  الأقّلّية  فهم  اأف�شل من  الأكرثّية  فهم  فاإّن  الآراء، 

هي  املجتمع  يف  الأكرثّية  راأي  على  املعتِمدة  النظرّيات  تكون  وعليه،  عليه. 

)56( حمييد عنايت، اأندي�سه �سيا�سي در ا�سالم، ال�شفحة 244.

)57( ويل ديورانت، لذات فل�سفة، ترجمة عّبا�ض زرياب،)تهران: �شازمان انت�شارات واآموز�ض انقالب ر�شالمى، الطبعة 

5، 1369 هـ.�ض(، ال�شفحة 340؛ و.ت. جونز، خداوندان اأندي�سه �سيا�سی، اجلزء 2، الق�شم 2، ال�شفحة 266.

)58( العاّلمة الطباطبائي، وليت ورهربي، ال�شفحة 67.
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امل�شروعّية والقانونّية، بل هي عني القانون.

يّتفق  "عندما  التايل:  للدميقراطّية  تعريفه  يف  رو�ّشو  جاك  جان  يقول 

املواطنون جميًعا على اأمر ما يكون مل�شلحة البلد ب�شكل عاّم وي�شّوتون له 

الواقع  بح�شب  الأف�شل  يكون  ما  مل�شلحة  دائًما  هي  املطلقة  الأكرثّية  فاإّن 

.
ا")59( اأي�شً

ولكن نقول يف رّد ذلك اأّن القانون املطلوب واملنا�شب هو القانون الذي 

ا ويكون مطلوًبا لذاته، ول ترجع مطلوبّيته اإىل ت�شويت  يكون يف نف�شه حّقانًيّ

الأكرثّية له. ذلك لأّن الأكرثّية يف املجتمع لديها م�شبقات تن�شاأ من نوع الرتبية 

التي تتلّقاها وحتكم على الق�شايا انطالًقا من هذه امل�شبقات. ول ي�شّح اأن 

ا، واإن كان خمالًفا للعقل  جنعل من الأكرثّية متى اختارت م�شرًيا ما اأمًرا حًقّ

اأمًرا  منه  وجنعل  املجتمع،  مل�شلحة  خمالًفا  وكان  العقالء  وملنطق  ال�شليم 

حكًما  فيها  الأكرثّية  تتبّنى  كثرية  موارد  ثّمة  بل  به.  اإرادتنا  تتعّلق  مطلوًبا 

على اأ�شا�ض احلّب والبغ�ض والإفراط والتفريط والذي يرجع الأمر فيه اإىل 

الظروف الجتماعّية والأعراف الرتبوّية، فقد تّتجه الأكرثّية اّتاًها خاطًئا 

دون التفات منها اإىل ذلك، وقد تعلم الأكرثّية بخطئها وبطالن راأيها ولكّنها 

اخلطاأ  على  اإ�شرارها  على  تبقى  لالأهواء  وانقيادها  ال�شهوات  يف  لغرقها 

وتتعاون مع بع�شها لإقرار ما تريده.

الأكرثّية  حكم  اأّن  ال�شيا�شّية  الفل�شفة  موؤ�ّش�شي  من  وهو  �شقراط،  يرى 

الذي تنادي به الدميقراطّية حكم ل ف�شيلة فيه، ويقول:

األي�ض من عبادة الوهم القول باأّن جمّرد حتّقق العدد اأو الأكرثّية �شبٌب لكون احلكم 

من  واأظلم  واأخ�شن  اأبله  النا�ض  عاّمة  اأّن  كيف  الدنيا  اأنحاء  نرى يف  األ  عقالنيًّا؟ 

)59( و.ت. جونز، خداوندان اأندي�سه �سيا�سی، ترجمة علي رامني)تهران: �شركة انت�شارات علمى فرهنكى، الطبعة 4، 

1376 هـ.�ض(، اجلزء 2، الق�شم 2، ال�شفحة 266.
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.
)60(

اأولئك اّلذين يعي�شون وحدهم متفّرقني؟

دور  حول  الطباطبائي  للعاّلمة  كالم  الباب،  هذا  يف  اخلطاب  وف�شل 

الأكرثّية يف النُّظم الدميقراطّية، وكيفّية رّد املنطق القراآيّن لهذه الأكرثّية 

فيقول:

اأّن ]اإّن[ الجتماع الإ�شالمّي �شعاره الوحيد اّتباع احلّق يف النظر والعمل. والجتماع 

يوجبان  ال�شعاران  وهذان  الأكرث.  ويريده  يراه  ما  اّتباع  �شعاره  احلا�شر  املديّن 

اختالف الغاية يف املجتمع املتكّون، فغاية الجتماع ال�شالمّي ]الإ�شالمّي[ �ل�صعادة 

احلقيقّية العقلّية مبعنى اأن ياأخذ الن�شان ]الإن�شان[ بالعتدال يف مقت�شيات قواه 

العبودّية  يعوقه عن معرفة اهلل من طريق  للج�شم م�شتهياته مقدار ما ل  فيعطي 

ل اإليها وفيه �شعادة الن�شان ب�شعادة جميع قواه وهي الراحة  بل يكون مقّدمة تو�شّ

الكربى ) واإن كّنا ل ندركها اليوم حّق الدراك لختالل الرتبية الإ�شالمّية فينا(. 

ولذلك و�شع ال�شالم قوانينه على اأ�شا�ض مراعاة جانب العقل املجبول على اّتباع 

من  اجلميع  اإجراء  �شمان  واألقى  ال�شليم  العقل  يف�شد  عّما  املنع  يف  و�شّدد  احلّق 

الأعمال والأخالق واملعارف الأ�شلّية اإىل عهدة املجتمع م�شاًفا اإىل ما حتتفظ عليه 

على  وهذا  واحلدود وغريها،  ال�شيا�شات  اإجراء  من  الإ�شالمّية  والولية  احلكومة 

اأّي حال ل يوافق طباع العاّمة من النا�ض ويدفعه هذا النغمار العجيب يف الأهواء 

والأماين الذي ن�شاهده من كاّفة املرتفني واملعدمني وي�شلب حّرّيتهم يف ال�شتلذاذ 

والتلّهي وال�شبعّية والفرتا�ض اإّل بعد جماهدة �شديدة يف ن�شر الدعوة وب�شط الرتبية 

على حّد �شائر الأمور الراقية التي يحتاج الن�شان ]الإن�شان[ يف التلّب�ض بها اإىل هّمة 

قاطعة وتدّرب كاٍف وحتّفظ على ذلك م�شتدام ... 

اأكرثّية  هوى  ي�شتدعيه  ما  واإجرائها  و�شعها  يف  تّتبع  القوانني  كانت  ولذلك 

القانون  مواد  يف  ]الإجراء[  الجراء  �شمان  وينح�شر  طباعهم  وميول  املجتمع 

املتعّلقة بالعمال ]بالأعمال[. واأّما الأخالق واملعارف الأ�شلّية فال �شامن لجرائها 

)60( عبد الرحمن عامل، تاريخ فل�سفه �سيا�سی غرب،)موؤ�ش�شة جاب وانت�شارات، 1376 هـ.�ض( ال�شفحتان 69 و70.
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يف  القانون  تزاحم  اأن  اإّل  وعدمه  وتبعّيتها  بها  التلّب�ض  يف  النا�ض  بل  ]لإجرائها[ 
م�شريه فتمنع حينئذ.

ولزم ذلك اأن يعتاد املجتمع الذي �شاأنه ذلك مبا يوافق هواه من رذائل ال�شهوة 

والغ�شب في�شتح�شن كثرًيا مّما كان ي�شتقبحه الدين واأن ي�شرت�شل باللعب بف�شائل 

الأخالق واملعارف العالية م�شتظهًرا باحلّرّية القانونية ... والذي ذكرناه من بناء 

يف  الوا�شحات  اأو�شح  من  الطبع  موافقة  دون  احلّق  اّتباع  على  الإ�شالمّية  ال�شّنة 

بيانات القراآن. قال تعاىل هو الذي اأر�شل ر�شوله بالهدى ودين احلّق: التوبة/33، 

وتوا�شوا  املوؤمنني  و�شف  يف  وقال  املوؤمن/20.  باحلّق:  يق�شي  واهلل  تعاىل  وقال 

كارهون:  للحّق  اأكرثكم  ولكّن  باحلّق  جئناكم  لقد  وقال  الع�شر/3  باحلّق: 

الزخرف/78. فاعرتف باأّن احلّق ل يوافق طباع الأكرثين واأهواءهم ثم رّد لزوم 

واأكرثهم  باحلّق  جاءهم  بل  فقال  الف�شاد  اإىل  يوؤّول  باأّنه  الأكرثّية  اأهواء  موافقة 

اأهواءهم لف�شدت ال�شماوات والأر�ض ومن فيهّن بل  اّتبع احلّق  للحّق كارهون ولو 

اأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معر�شون: املوؤمنون/71... واأّما اآراء الأكرثين 

ا اإذا  واأنظارهم واعتقاداتهم يف مقابل الأقّلني فلي�شت بحّق دائًما بل رمّبا كانت حقًّ

طابقت الواقع ورمّبا مل تكن اإذا مل تطابق وحينئٍذ فال ينبغي اأن يخ�شع لها الن�شان 

]الإن�شان[ ول اأّنه يخ�شع لها لو تنّبه للواقع فاإّنك اإذا اأيقنت باأمٍر ثم خالفك جميع 
النا�ض فيه مل تخ�شع بالطبع لنظرهم واإن اّتبعتهم فيه ظاهًرا فاإمّنا تّتبعهم خلوف 

اأو حياء اأو عامل اآخر ل لأّنه حّق واجب الّتباع يف نف�شه ومن اأح�شن البيان يف اأّن 

جاءهم  بل  تعاىل  قوله  الّتباع  واجب  ا  حقًّ يكون  اأن  يجب  ل  ونظرهم  الأكرث  راأي 

ا مل  حقًّ الأكرث  يراه  ما  كّل  كان  فلو  املوؤمنون/70  كارهون:  للحّق  واأكرثهم  باحلّق 

.
)61(

ميكن اأن يكرهوا احلّق ويعار�شوه

احلوذة  يف  املدّر�شني  جماعة  من�شورات  القراآن،)قم:  تف�سري  يف  امليزان  الطباطبائي،  ح�شني  حمّمد  )61( ال�شّيد 

العلمّية(، اجلزء 4، ال�شفحات 98 اإىل 104.
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نقد الثيوقراطّية

منّزهًة  ونراها  مطلوب  اأمر  اأّنها  على  الدينّية  الدولة  اإىل  ننظر  كّنا  اإن 

املختلفة  اأ�شكاله  ا  اأي�شً ال�شيا�شّي  النظام  فلهذا  الدميقراطّية،  عيوب  عن 

النماذج  تلك  اإىل  نقدنا  نوّجه  و�شوف  التاريخ،  مّر  على  املتعّددة  وقراءاته 

التي اأوجدت مفا�شد يف املجتمع حتت ا�شم الدين. وقد قامت هذه النماذج 

ووّفرت عوامل  النحطاط  نحو  املجتمع  بجّر  املنحرفة  قراءاتها  من خالل 

خروج املجتمع عن الدين.

مطلوًبا،  اأمًرا  ونراها  الدينّية  الدولة  اإىل  ندعو  نحن  اأخرى،  وبعبارة 

ولكّن دعاة الدولة الدينّية مل يتمّكنوا، اإّما ب�شبب حتريفهم للدين اأو ب�شبب 

لذا  معدودة؛  موارد  يف  اإّل  املطلوبة  الدولة  اإقامة  من  احلّكام،  ا�شتبداد 

انحرفوا عن طريق احلقيقة. و�شوف ن�شعى من خالل بيان الدولة الدينّية 

ة لرفع تلك العيوب والآفات التي رافقت  املطلوبة التي متتاز ب�شفات خا�شّ

احلكومات الدينّية يف اأكرث امل�شاديق و�شبب ف�شلها.

اإّن املالحظات الأ�شا�شّية يف نقد غالب احلكومات الدينّية ال�شابقة تتمّثل 

بالتايل:

تاُهل اإرادة النا�ض، وتغليب اإرادة احلاكم الدينّي على اإرادتهم.  .1

وبا�شم  الدينّية  الدولة  ا�شم  حتت  حقوقهم  و�شلبهم  النا�ض  ظلم   .2

الدين من خالل منعهم من الإ�شراف على الدولة.

حم�شوًرا  الدين  وجعل  الجتماعّية  ال�شاحة  من  الدين  اإخراج   .3

بالعبادات والدولة بيد احلّكام ال�شيا�شّيني.

1.  جتاهل اإرادة النا�س: ميكننا القول اأّن احلكومات الدينّية، اإّل ما 

ندر، كانت تتجاهل دور النا�ض يف الدولة، بل كانت تذهب اإىل اإنكار حّقهم 

احلاكمّية  مفهوم  تطبيق  يف  الإفراط  ب�شبب  وذلك  م�شريهم  تقرير  يف 
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الإلهّية والدينّية. 

فريى هوؤلء اأّن الدين والتعاليم الدينّية هي املعيار التاّم واأّن كّل ما جاء 

ا  من ِقبل الدين اأمر مقّد�ض والنا�ض مكّلفون بامتثاله؛ لذا ل يرون للنا�ض حًقّ

اأمام الدولة الدينّية، بل هم اأفراد عليهم تكاليف ول بّد لهم من اخل�شوع 

ل�شلطة الدولة. وهذا على العك�ض متاًما من النُّظم الدميقراطّية حيث يكون 

معيار امل�شروعّية راأي النا�ض واحلّق معهم دائًما. ففي النظام الدميقراطّي، 

ترجح اإرادة النا�ض على م�شلحتهم، مبعنى اأّن النا�ض اأ�شحاب حّق وكّل ما 

يرى  التفكري،  هذا  مقابل  ويف  للم�شلحة.  واملطابق  ال�شحيح  هو  يريدونه 

الّتاه الثيوقراطّي اأّن م�شلحة النا�ض تتعنّي من عند اهلل وعلى يد احلاكم 

الدينّي، ولها الغلبة على اإرادة النا�ض، فوظيفتهم العمل بالقوانني والأوامر 

ال�شادرة. ويف كثري من الأحيان، يفرت�ض اأّن على النا�ض الطاعة املطلقة، 

فال فرق بينهم وبني احليوانات من الناحية العملّية. 

اأنف�شهم ذوي خ�شائ�ض  الأوائل  امللوك  يرى  امللكّية،  الثيوقراطّية  ففي 

اإلهّية، وكان النا�ض يعتقدون اأّن هوؤلء هم من جن�ض الآلهة كما يف اإمرباطور 

اليابان وفراعنة م�شر القدمية. ومن الطبيعّي اأن يرى هوؤلء احلّكام الذين 

يحكمون با�شم اهلل والدين اأّن النا�ض مملوكون لهم، فريون لأنف�شهم احلّق 

اأّنه اأمر  يف القيام باأّي عمل يريدونه، وينظرون اإىل كّل ما يقولون به على 

النوع من  النا�ض. وهذا  وتعّدًيا على حقوق  كان ظلًما  واإن  وواجب  مطلوب 

احلكومة هو من اأنواع ال�شتبداد الفردّي يلب�ض لبا�ض الدين لتربير ما يقوم 

به وما ميار�شه من ظلم يف حّق النا�ض.

اأّما يف النوع الثاين من الثيوقراطّية امللكّية، فاإن مل يكن من اإفراط يف 

الأر�ض،  على  اهلل  ميّثلون  امللوك  ولكّن  اإلًها  ُيجعل  بنحٍو  احلاكم  �شخ�شّية 

وهم الو�شاطة بني اهلل وبني خلقه، وخلفاء اهلل يف اأر�شه، حيث جعل �شلطته 

لهم وهذا اأمر يرّبر لهم ظلم النا�ض، بل يكون الفرد هو احلاكم عماًل ِطبًقا 

لقد  القول  ميكننا  الظّن،  اأح�شّنا  ولو  الدينّية.  القوانني  ل  النظرّية  لهذه 
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املتدّينني  دولة  بني  وا�شح  والفرق  الدين،  ل  احلاكمون  هم  املتدّينون  كان 

ودولة الدين، ففي بع�ض الدول، واإن كان يحكمها متدّينون، ل اأثر للدين يف 

املجتمع اإّل يف حالت �شخ�شّية.

كان  لو  حّتى  احلاكم  اإطاعة  �شرورة  اإىل  الكن�شّية  احلكومة  دعت  وقد 

ظاملًا، يقول بول�ض يف ر�شالته للروم: 

اهلل،  عند  من  اإّل  �شلطة  فال  الأمر،  باأيديها  التي  لل�شلطات  امرئ  كّل  ليخ�شع 

وال�شلطات القائمة هو الذي اأقامها. فمن عار�ض ال�شلطة قاوم النظام الذي اأراده 

.
)62(

اهلل، واملقاومون يجلبون احلكم على اأنف�شهم 

ويذكر جان بودان موؤّلف الكتاب املعروف اجلمهورّية:

اإّل احلّكام، وهوؤلء ي�شدرون  حيث ل عظمة لأحد على الأر�ض بعد اهلل عزَّ وجل 

بف�شائلهم  الإحاطة  من  بّد  فال  خلفائه،  مبنزلة  وهم  اهلل  من  بطلب  اأوامرهم 

لكي منتثل اأوامرهم ول نتحّدث عنهم اإّل باإجالل واإعظام، لأّن من يهني احلاكم 

فقد اأهان اهلل لأّن احلاكم هو ظّل اهلل. ومن اخل�شائ�ض الأخرى لهذا النوع من 

احلكومات اأّن احلاكم هنا حيث كان اآمًرا مطلًقا وعلى النا�ض امتثال اأوامره مطلًقا 

فال حاجة لأن يكون احلاكم م�شوؤوًل عما يقوم به، وينظر النا�ض اإىل هذا احلاكم 

.
َعُل})4)) ا يَفأْ َأُل َعمَّ وجل اأي {َل ُيسأْ كما ينظرون اإىل اهلل عزَّ

وقام جاك بنني بو�شويه، رجل الدين والكاتب املعروف يف القرن ال�شابع ع�شر 

ال�سيا�سة م�ستقاة من كالم الأ�سفار املقّد�سة حيث وّجه  يف فرن�شا، بتاأليف كتابه 

كاّفة امل�شامني التي ترّبر �شلطة ال�شاه يف فرن�شا يف التوراة. واختار للق�شم الأّول 

اأمر  لأّي  تو�شيح  اأّي  يقّدم  اأن  لي�ض على احلاكم  التايل:  العنوان  الرابع  كتابه  من 

.
((((

ي�شدره

)62( دكتور بهاء الدين بازارگـــــاد، نقالاً عن تاريخ فل�سفه �سيا�سی، اجلزء 1، ال�شفحة 258.

)63( �صورة الأنبياء، الآية 23.

)64( غوليلمور، فرورحاكميت، ال�شفحة 196.
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ويظهر من هذه العبارة اأّنه وطبًقا لهذا النوع من ال�شلطة، فاإّن امللوك 

البهائم  اإىل حّد  اأخرى  النا�ض من جهة  وتتنّزل  الآلهة  م�شتوى  اإىل  ترتقي 

ووظيفة هوؤلء الطاعة فقط ولي�ض لهم حّق اإبداء الراأي و�شوؤال احلاكم عن 

عمله. ويرتّتب على هذا النمط الظلم وال�شتبداد وبطالن القوانني وبطالن 

الإرادة  وبلبا�ض  الدين  �شعار  حتت  كّله  وذلك  للنا�ض  الجتماعّية  احلقوق 

الإلهّية. و�شرر هذا ل يقت�شر على التعّدي على النا�ض وهتك حرمتهم بل 

ي�شّكل �شربة قوّية للدين نف�شه وهذا بالفعل ما حدث يف بالد الغرب.

ويذكر اأحد علماء الغرب يف هذا املجال التايل: "كما اأّن اهلل ل ي�شاور 

ول يتوافق ول ي�شعى لر�شا خلقه الذي هم دونه فكذلك امللوك احلقيقّيني ل 

.
ينبغي اأن يكون �شعيهم لنيل ر�شا النا�ض اأو موافقة اأتباعهم لهم")65(

2. خال�شة موقف احلكومات الدينّية من اإرادة النا�س: مبالحظة 

التالية  املحّددات  ذكر  ميكننا  واأفكار،  اآراء  من  املجال  هذا  يف  ُذكر  ما 

كخال�شة لنظرّيات الدولة الدينّية بلحاظ تاهلها لإرادة النا�ض:

احلاكم من�شور من قبل اهلل وهو خليفة اهلل ول ميكنه اأن ي�شل اإىل   .1

ذلك باختيار النا�ض.

بّد  التقنني حّق ح�شرّي هلل واحلاكم وكّل ما يراه م�شلحة ل  حّق   .2

واأن يكون نافًذا.

عليه  لي�ض  اأّن  كما  جمتمعه  يف  النا�ض  اأمام  م�شوؤوًل  لي�ض  احلاكم   .3

الإجابة عن اأّي �شوؤال يتناول ما يقوم به.

ل بّد واأن يتمّتع احلاكم بالدعم والطاعة املطلقة من قبل النا�ض.  .4

احلاكم فوق القانون، بل اإّن كّل ما ي�شدر عنه من اأمر هو القانون.  .5

�شخ�شّية احلاكم وخالًفا ل�شائر النا�ض هي فوق الإن�شانّية.  .6

)65(  اأندرو وين�شنت، نظرية های دولت،مرتجم وكرت ح�شني ب�شريه )نا�شر نى، 1391 هـ.�ض(، ال�شفحة 80.
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لي�ض للنا�ض من حقوق اجتماعّية بل وظيفتهم الطاعة فقط.  .7

�شالحّيات احلاكم مطلقة ول تتقّيد �شالحّيته باأّي اأمر.  .8

ل م�شروعّية ملا يّوجهه النا�ض من نقد ول هو مقبول منهم.  .9

من  العديد  فيه  منها،  القليل  عدا  اأعاله،  املذكورة  العناوين  هذه  اإّن 

عن  نعر�ض  لذا  املقالة.  هذه  وظيفة  عن  خارج  وتف�شيلها  املالحظات 

املطلوبة  الدولة  بيان  على  ونعطف  املالحظات  هذه  تفا�شيل  يف  الدخول 

وبيان جوانبها الإيجابّية بنحو يدفع هذه املالحظات عنها واإن كان بع�شها 

وا�شح البطالن، ويكفي فيه اأدنى تاأّمل للمن�شف. وقد اأ�شار الإمام اخلميني 

يف كالٍم له لهذا الأمر واأّن العتقاد باحلاكمّية الإلهّية ل تعني �شلب النا�ض 

الختيار  حرّية  للنا�ض  يكون  واأن  بّد  "ل  وال�شيا�شّية:  الجتماعّية  حقوقهم 

وهذا اأمر عقلّي، فكّل عاقل يقبل ذلك واأّن لكّل اإن�شان حّرّية الت�شّرف يف 

.
قدراته")66(

ل على الأنواع  2.اأ. تربير الظلم: من املالحظات الأ�شا�شّية التي ت�شجَّ

يتّم  النا�ض  على  والتعّدي  الظلم  اأّن  هو  الدينّية  احلكومات  من  الرئي�شّية 

ويتّم  الدينّي  لل�شاأن  املت�شّدين  ِقبل  بل من  الدين  با�شم  وا�شع  وعلى نطاق 

تربيره وجعله م�شروًعا من قبلهم.

كما يذكر ذلك بول�ض يف ر�شالة للرومّيني:

اهلل،  عند  من  اإّل  �شلطة  فال  الأمر،  باأيديها  التي  لل�شلطات  امرئ  كّل  ليخ�شع 

وال�شلطات القائمة هو الذي اأقامها. فمن عار�ض ال�شلطة قاوم النظام الذي اأراده 

.
)67(

اهلل، واملقاومون يجلبون احلكم على اأنف�شهم

هذه العقيدة هي التي جعلت امل�شيحّيني يتم�ّشكون بالعتقاد باأّن احلكومة 

)66( الإمام اخلميني، �سحيفة نور، اجلزء 3، ال�شفحة 144.

)67( بهاء الدين بازادكاد، تاريخ فل�سفة �سيا�سی، اجلزء 1، ال�شفحة 258.
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تت�شّمن حقوًقا �شماوّية وهي وديعة اإلهّية واأّن احلاكم واملتويّل هو وزير اهلل.

كما يرى بول�ض اأّن هذا الحرتام هو احرتام للمقام واملنزلة ل ل�شخ�ض 

احلاكم. ويرى اأّن كون احلاكم نزيًها اأو �شّريًرا ل دور له يف هذا اجلانب، 

فاحلاكم يجب احرتامه دائًما ووجود احلاكم عقوبة مقّررة من اهلل على 

.
)68(

العباد ب�شبب ذنوبهم ول بّد من الطاعة له دائًما اأي حّتى لو كان �شّيًئا

للحكومة  روا  نظَّ الذين  الكني�شة  علماء  اآخر  اأحد  غرغوار،  ويذكر 

لزم  واأّنه  حرمته  ال�شيا�شّي  للحاكم  اأّن  الو�شطى،  القرون  يف  الثيوقراطّية 

.
)69(

الطاعة حّتى لو كان �شّيًئا و�شّريًرا

بل اإّن رجال الدين امل�شيحّيني ورجال الدولة، و�شعًيا من الطرفني لإحكام 

ا، ويعلن  الطوق على رقاب النا�ض، يرى كّل واحٍد منهما وجود الآخر �شرورًيّ

عن تاأييده له. وقد اأدركت الكني�شة اأّنها مبفردها وبدون �شلطة �شيا�شّية ل 

ميكنها ال�شتمرار باحلياة؛ لأّن قيام قّوة م�شتبّدة مطلقة على راأ�ض الدولة 

وقيام  العاملّية،  العالقات  وتدير  النا�ض  �شوؤون  باإدارة  تقوم  التي  ال�شيا�شّية 

قوانني �شعبة وظاملة، ووجود نظام عقوبات، يكون �شبًبا لإدخال الرعب يف 

اإىل قوى ما وراء الطبيعة والقوى  بالعجز فيلجاأون  وال�شعور  النا�ض  نفو�ض 

وعليه،  منه.  يعانون  ما  للنا�ض  فتجرب  الدور  بهذا  الكني�شة  فتقوم  املعنوّية 

فالكني�شة ل متار�ض اأّي نوع من ال�شلطة على النا�ض بل تريد اأن تعل من 

الدول وحّكامها عدوًل اأو ظلمة حتت طاعتها.

اإّن اأّي نظام يرى فيه احلّكام اأّنهم اأعلى رتبة من �شائر النا�ض ول يرون 

ال�شلطة  علم  يرفعون  النا�ض،  ملتطّلبات  بال�شتجابة  لاللتزام  يدفعهم  ما 

ال�شتبدادّية. واإن كان الأخطر هو عندما يقوم ال�شتبداد اخلطر بالتلّب�ض 

بلبا�ض القد�شّية ويرى احلاكم اأّن له اأن يفعل ما ي�شاء واأّنه موكل من عند 

)68( امل�شدر نف�شه، اجلزء 1، ال�شفحة 261.

)69( امل�شدر نف�شه، اجلزء 1، ال�شفحة 286.
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اهلل، فيقوم بتربير ما يقوم به. ولأّنه وكيل اهلل وخليفته، ل يرى نف�شه ملزًما 

يف  ال�شّر  ولعّل  ذلك.  عن  منّزهًة  نف�شه  بل  ظلم،  اأو  تعدٍّ  اأّي  عن  باجلواب 

الظلم  من  النوع  هذا  اإىل  يرجع  الغرب  بالد  يف  الدين  عن  النا�ض  ابتعاد 

الو�شطى.  القرون  الدين يف  با�شم  يتّم  وكان  لهم  معاناة  ي�شّكل  كان  الذي 

وكانت حّجة اأ�شحاب الكني�شة يف تربيرهم لهذه الأمور هو التم�ّشك بالكتاب 

املقّد�ض والأوامر الإلهّية وبهذا كانوا ميار�شون القمع بحّق النا�ض فيحولون 

بينهم وبني حقوقهم.

ويذكر ال�شهيد مطّهري يف هذا املجال التايل:

من اأ�شباب تخّلف الدين اأن يقوم متوّلو الدين بجعل نوع من الت�شاّد بني الدين وبني 

احلاجة الطبيعّية، ل �شّيما عندما تظهر هذه احلاجة الطبيعّية على م�شتوى الأفكار 

العاّمة. فال�شتبداد والختناق و�شل ]و�شال يف[ اأوروبا اإىل حّده ]حّدهما[ الأعلى 

عندما كانت النا�ض تتعّط�ض ليكون حّق ال�شلطة لهم. فيما كانت الكني�شة واأن�شارها 

اأو بع�شهم، اعتماًدا على اأفكار الكني�شة يرون اأّن وظيفة النا�ض يف جمال ال�شلطة 

اأداء التكليف فقط والقيام بواجباتهم ولي�ض لهم من حّق. وهذا كاٍف وحده لكي 

.
)70(

ينقلب املتعّط�شون للدميقراطّية على الكني�شة وعلى الدين ب�شكل كامل

فال  الأ�شل  هو  احلاكم  اأّن  نقل  مل  اإن  احلكومات،  من  النوع  هذا  ففي 

اأقّل ميكن القول باأّن احلاكم كان يف عر�ض القانون الإلهّي ميلك احلّق يف 

الذي  هو  اأّن اهلل  كان يف ح�شبانهم  فقد  وحياتهم،  النا�ض  ب�شوؤون  التدّخل 

جعل لهم حّق احلاكمّية املطلقة حيث جعلهم وزراء له يف الأر�ض ولأّن هذه 

اأو يحّدد  يقّيدها  الإلهّي فال قيد  القانون  املطلقة هي يف عر�ض  احلاكمّية 

من �شالحّياتها. اأّما الإ�شالم، فريى اأّن القانون الإلهّي وحده احلاكم وَمن 

مقّيدة  ال�شلطة  وم�شروعّية  الإلهّي  القانون  تطبيق  وظيفته  ال�شلطة،  يراأ�ض 

الظلم  ومار�ض  الإلهّي  القانون  احلاكم  خالف  ومتى  بالقانون،  باللتزام 

)70( ال�شهيد مطّهري، �سريي در نهج البالغة، ال�شفحة 120.
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وال�شتبداد والف�شاد فاإّنه ل حرمة له ول م�شروعّية.

ويذكر الإمام اخلميني يف هذا املجال التايل:

ول  وحده  ال�شرع  وهو  وحده،  اهلل  هو  واحلاكم  القانون،  حكومة  الإ�شالم  حكومة 

الر�شول  الأفراد:  الدولة نف�شها، كّل  النا�ض، ويف  نافذ يف جميع  �شواه، وحكم اهلل 

الذي  الإ�شالم  لهم  �شّرعه  ما  يّتبعون  النا�ض  و�شائر  وخلفاوؤه  واآله  عليه  اهلل  �شّلى 

.
ينزل به الوحي ويبّينه اهلل يف القراآن اأو على ل�شان الر�شول")71(

لذا، كان مفاد النظام ال�شيا�شّي لولية الفقيه اأّن الولية لي�شت لل�شخ�ض 

بل هي ولية الفقيه، والفقيه ما دام حائًزا على ال�شروط املعتربة اأي كان 

تكون  وليته  فاإّن  عادًة،  وال�شتبداد  الظلم  ميار�ض  ل  وكان  بالفقه  عاملًا 

تعود  فلن  وال�شتبداد،  الظلم  ومار�ض  ال�شفات  زالت  ]ما[  ومتى  م�شروعة 

له �شالحّية من�شب الولية بل ت�شلب عنه الولية مبا�شرة بال حاجة اإىل من 

ي�شلبها عنه. وهذا هو �شّر رقّي نظام ولية الفقيه، ول بّد من النظر اإليه مبا 

واأّنه من  اأنواع نظرّيات احلكم وال�شلطة  اأف�شل  اأّنه  له من خ�شائ�ض على 

غري املمكن اأن ن�شهد له نظاًما مثياًل يف هذا العامل.

3. علمانّية النُّظم الثيوقراطّية

هذه  اأّن  الثيوقراطّية  احلكومات  تواجهها  التي  املهّمة  الأخرى  املالحظة 

احلكومات واإن رفعت لواء الدين واّت�شمت با�شمه، فاإطالق �شفة احلكومات 

الدينّية عليها هو اإطالق جمازّي، وهذه الت�شمية نابعة من الت�شامح. ذلك 

هذه  مثل  يف  الدين  لأّن  اإ�شكال،  بال  �شحيح  عنها  الدينّية  �شفة  �شلب  لأّن 

احلكومات ل يحكم كاّفة مفا�شل املجتمع بل الدين اأمر �شخ�شّي ول يحّق 

بيد  الدين  والجتماعّية. ومع نظرّية جعل  ال�شيا�شّية  الأمور  التدّخل يف  له 

على  التاأكيد  يتّم  ام،  واحلكَّ امللوك  بيد  وال�شلطة  الدين  رجال  اأي  اأ�شحابه 

)71( الإمام اخلميني، وليت فقيه وحكومت ا�سالمی، ال�شفحة 52 و53.
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الف�شل، وقد ورد يف الإجنيل عندما �شعى الفّري�شّيون ملباغتة عي�شى وجعله 

ما  لقي�شر  اإذًا  "اأّدوا   :
)72(

قال الرومانّية  ال�شلطة  مع  مواجهة  حالة  يف 

.
لقي�شر، وهلل ما هلل")73(

القرون  يف  البابوّية  الدولة  امل�شيحّية،  يف  والنادر  الوحيد  والنموذج 

ا مل تدع تويّل ال�شلطة بل كانت تذهب اإىل نف�ض املقولة،  الو�شطى وهي اأي�شً

الأمور  واأّما  الدنيا  واأهل  وامللوك  احلّكام  بيد  تكون  واأن  بّد  ل  ال�شلطة  واأّن 

العبادّية فعندها.

ال�شيا�شة يف  الدين عن  وف�شل  العلمانّية  اأّن  اإىل  ن�شل من خالل هذا 

الق�شايا الجتماعّية واإن كان اأمًرا اأ�شياًل يف احلكومات غري الدينّية ولكّنه 

ًقا يف غالب النُّظم الدينّية، وكان �شاأن الدين، يف هذه  كان مماَر�ًشا ومطَبّ

اأّيام  ويف  العبادّية  املمار�شات  ببع�ض  اأق�شى  كحٍدّ  القيام  يف  احلكومات، 

حمّددة. وف�شاًل عن عدم تدّخل يف ال�شوؤون الدنيوّية والجتماعّية، ل يرى 

اأّي ت�شاّد بينه وبني �شلطة امللوك واحلكام. اأّما الإ�شالم، فاإّنه يبدي اهتماًما 

�شديًدا مب�شاألة املجتمع وال�شلطة، وقد وردت يف الأحاديث الن�شو�ض الدينّية 

اأكرث الأحكام التي ترتبط بتنظيم اأمر املجتمع وهدايته اإىل املطلوب، وهذا 

البعد  وهذا  الإ�شالم،  معارف  على  اّطالع  اأدنى  له  َمن  لكّل  م�شهود  اأمر 

الجتماعّي لدين الإ�شالم لو اأردنا تاهله اأو اإلغاءه فلن يبقى من الإ�شالم 

ال�شخ�شّي والجتماعّي،  اأتباعه يف بعدهم  اإىل  احلقيقّي �شيء، فهو ينظر 

املادّي واملعنوّي، الدنيوّي والأخروّي. 

اأ�ّش�ض حكومات خمتلفة وهذا اأمر،  اأّيامه الأوىل  اأّن الإ�شالم ومنذ  كما 

واأئّمة  الإ�شالم  نبي  قبل  ال�شتنكار من  دائرة  كونه خارًجا عن  ف�شاًل عن 

الهدى عليهم ال�شالم، كان حمّل اهتمامهم وم�شّب دعوتهم. فقد ت�شّدى 

)72( بهاء الدين بازارگـــاد، اإجنيل مّتی، ال�شفحتان 21 و22؛ نقاًل عن تاريخ فل�سفه �سيا�سی، اجلزء 1، ال�شفحة 260.

)73( بهاء الدين بازارگـــاد، اإجنيل مّتی، ال�شفحتان 21 و 22؛ نقاًل عن تاريخ فل�سفه �سيا�سی، اجلزء 1، ال�شفحة 260.



106

نبي الإ�شالم الكرمي �شّلى اهلل عليه واآله لأمر ال�شلطة واحلكم، واأوكل ذلك 

الأئّمة  �شائر  تويّل  عدم  واإّن  بعده.  من  ال�شالم  عليه  علي  املوؤمنني  لأمري 

ال�شلطة  تويّل  اأ�شل  يعود لعدم م�شروعّية  ال�شلطة ل  ال�شالم م�شاألة  عليهم 

زمانهم  خلفاء  يرون  وكانوا  ا،  فر�شً عليهم  فر�ض  ذلك  لأّن  بل  واحلكم 

بعدم  �شّر عدم خروجهم  يعرّبون عن  وكانوا  واخلالفة.  لل�شلطة  غا�شبون 

اجتماع النا�ض حولهم مل�شاندتهم يف ا�شتعادة احلكم باخلالفة. 

ويكفي لتاأييد مقولة البعد الجتماعي لالإ�شالم النظر اإىل بع�ض العناوين 

الق�شا�ض،  اجلهاد،  باملعروف،  الأمر  والزكاة،  كاخلم�ض  الإ�شالم  فقه  يف 

الدّيات وغريها. فاإّن كّل هذه ل معنى لها اإّل يف ظّل قيام حكومة و�شلطة. 

وهذه العناوين ت�شبح لغًوا بال �شلطة وحكم ول ميكن تطبيقها يف املجتمع اإّل 

من خالل �شلطة قائمة. وقد ذكرنا بع�ض النماذج من كالم اأمري املوؤمنني 

عليه ال�شالم يف نهج البالغة، وههنا ن�ّض اآخر يف نهج البالغة ي�شرح فيه 

الإمام �شرورة قيام حكومة وذلك يف مقام بيان اأ�شباب توّليه ال�شلطة.

بوجود  احلّجة  وقيام  احلا�شر  ح�شور  لول  الن�شمة  وبراأ  احلّبة  فلق  والذي  اأما 

النا�شر، وما اأخذ اهلل على العلماء اأن ل يقاّروا على كّظة ظامل ول �شغب مظلوم، 

هذه  دنياكم  ولألفيتم  اأّولها،  بكاأ�ض  اآخرها  ول�شقيت  غاربها،  على  حبلها  لألقيت 

.
)74(

اأزهد عندي من عفطة عنز

يف  اخلطبة  هذه  لفقرات  تو�شيحه  البالغة  نهج  �شارحي  بع�ض  ويذكر 

التايل:

يف هذا الكالم من الإمام )ع( حتذير لكاّفة علماء الأّمة من ال�شكوت عندما تتوافر 

الإمكانات والظروف امل�شاعدة لإقامة الدولة واإجراء العدل والق�شط الإلهّي. فال 

بّد لهم حينئٍذ من النهو�ض والقيام ومواجهة الظاملني لأجل ب�شط العدل وتطبيق 

)74( خطب الإمام علي )ع( نهج البالغة، �شرح ال�شيخ حمّمد عبده )قم: دار الذخائر، الطبعة 1، 1412 هـ(، اجلزء 

1، ال�شفحة 38.
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.
)75(

اأوامر اهلل عزَّ وجّل

وانطالًقا من هذه الفقرة من اخلطبة ال�شق�شقّية يف نهج البالغة نعلم 

اأّن البعد الجتماعّي واإقامة الدولة ل يتنافى مع روح الإ�شالم، بل املفرو�ض 

على العلماء متى اأمكنهم اإقامة حكومة العدل ليتمّكنوا من خالل ذلك من 

تطبيق الأحكام الإلهّية والو�شول مبكامن القّوة يف دين الإ�شالم اإىل مقام 

الفعلّية يف ظّل الدولة. وقد اأبان الإمام يف هذه الفقرة عن �شبَبني اأ�شا�شيَّني 

لتويّل ال�شلطة وهو العهد الذي اأخذه اهلل على العلماء. فال بّد للعلماء من 

الدولة.  اإقامة  خالل  من  الظاملني  ومواجهة  العدل  اأحكام  بتطبيق  القيام 

بح�شب  هي  بل  ذاتها  بحّد  مطلوبًة  غايًة  الدولة  اإقامة  لكون  لي�ض  وهذا 

تعبري الإمام اأهون من عفطة عنز ول قيمة لها اإّل مبا توؤّدي اإليه من تطبيق 

الأحكام الإلهّية.

الفارق بني ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية والثيوقراطّية

انطالًقا مما تقّدم يف نقد احلكومات الدينّية، ن�شل اإىل اأنَّ نظام ال�شيادة 

يكون  ولذا  به،  يقوم  ما  ولكّل  لعمله  حموًرا  الدين  يجعل  الدينّية  ال�شعبّية 

يتجاهل  ل  النظام  هذا  لأّن  الثيوقراطّي  النظام  عيوب  كاّفة  من  ًها  منزَّ

الإرادة ال�شعبّية العاّمة ول يجعل اإرادة النا�ض مغلوبة لإرادة احلاكم الدينّي، 

قيام  م�شاألة  واأّن  النا�ض م�شريهم  تقرير  البديهّيات حّق  اأّن من  يعترب  بل 

الدولة وال�شلطة لي�شت جمّرد تكليف وطاعة يجب عليهم اللتزام بها بل هم 

اأ�شحاب حّق، ويذكر الإمام اخلميني ذلك فيقول: "ل بّد واأن يكون اخليار 

بيد النا�ض وهذا اأمر عقلّي يدركه كّل عاقل واأّن اإمكانات كّل اإن�شان ل بّد واأن 

.
تكون حتت ت�شّرفه")76(

)75( مكارم �شريازي، بيام امام، اجلزء 1، اخلطبة 3، ال�شفحة 400.

)76( الإمام اخلميني، �سحيفة نور، اجلزء 3، ال�شفحة 141.
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اإّن اعتبار نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية الأمر بيد النا�ض ل ينبع من 

ال�شرورة ول هو عبارة عن حالة موؤّقتة، بل ي�شّكل اأ�شاًل وبناًء اأ�شا�شًيّا تد 

جذوره يف احلكومة النبوّية والعلوّية.

من  الو�شطى  القرون  يف  الدينّية  احلكومات  يف  موجود  هو  ملا  وخالًفا 

اأّن احلاكم هو ظّل اهلل يف الأر�ض وخليفته الذي يحكم با�شمه، ول  مقولة 

ُي�شاأل عّما يفعل، ووظيفة النا�ض الطاعة له، ول يحّق لهم العرتا�ض عليه، 

لني  فاإّن احلاكم يف ُنظم ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية يتّم اختياره من بني املوؤهَّ

اأحكامه  اإّن  بل  املطلقة  ال�شلطة  احلاكم  لهذا  ولي�ض  الكفاءات  واأ�شحاب 

اأ�شا�ض كتاب اهلل وال�شّنة النبوّية والذي  اإّل على  واأوامره ل تكون م�شروعة 

يكون عادًل ومن�شًفا يف اإدارة املجتمع، فلي�ض له حّق احلكم اإّل �شمن هذه 

خمالًفا  يكون  منه  ي�شدر  فعل  اأّي  عن  النا�ض  اأمام  م�شوؤول  وهو  ال�شروط 

لل�شرع.

لي�ض احلاكم اأو رئي�ض الدولة اأو الإمام يف هذا النظام اإلًها يفعل ما ي�شاء 

ويحكم كيف ي�شاء ول ُي�شاأل عّما يفعل ول يوؤاَخذ على ما ي�شدر منه بل هو 

حاكم مقّيد بالقانون ال�شادر من الكتاب وال�شّنة وهو م�شوؤول اأمام جمل�ض 

.
)77(

ال�شورى ب�شكل خا�ّض واأمام النا�ض جميًعا ب�شكل عاّم

فهو  الإلهّي،  القانون  هو  احلاكم  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام  ففي 

املعيار يف اإدارة اأمور البلد ولي�ض للحاكم من حّق يف اإلزام النا�ض اإّل مبا هو 

من اأوامر اهلل و�شريعة الإ�شالم، ول فرق يف هذه امل�شاألة بني النبّي والأئّمة 

الأطهار و�شائر احلّكام، فحّتى نبّي الإ�شالم - وهو اأكمل خلق اهلل عزَّ وجل- 

َنا  أْيـَِمِي ٭ ُثمَّ لََقَطعأْ نَا ِمنأُْه بِال َخذأْ َض اَلَقاِويِل ٭ َلَ َل َعَليأَْنا َبعأْ تاأتيه الآية: {َولَوأْ َتَقوَّ

أَْوتَِي})7)).  ِمنأُْه ال

ا لوجه، ال�شفحة 180. )77( يو�شف القر�شاوي، الإ�سالم والعلمانّية وجهاً

)78( �صورة احلاّقة، الآيات 44 و45 و46.
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يقول الإمام اخلميني ُقّد�ض �شّره، تاأييًدا منه لهذا الأمر ولنفي ال�شتبداد 

واأّن احلاكمّية الإلهّية ت�شمل النا�ض كاّفًة:

هلل  هي  احلاكمّية  احلكومة  هذه  ففي  القانون.  حكومة  هي  الإ�شالمّية  احلكومة 

وحده، والقانون هو حكم اهلل. وقانون الإ�شالم واأوامر اهلل ت�شمل النا�ض كاّفًة وهي 

احلاكمة على الدولة الإ�شالمّية متاًما. فالأفراد كاّفًة من ر�شول اهلل )�ض( وخلفائه 

.
)79(

و�شائر النا�ض تابعون لهذا القانون

اأّي  اأن يكون بعيًدا عن  القانون الإلهّي، والذي من الطبيعّي  اإّن حكومة 

للو�شول  امل�شاواة وي�شعى  للعدل والذي يعتمد على  اأو ما يكون خالًفا  ظلم 

بالإن�شان اإىل �شعادته املاّدّية واملعنوّية، هو الوجه الفارق بني نظام ال�شيادة 

احلاكم  بيد  تعل  التي  امل�شتبّدة  الدينّية  واحلكومات  الدينّية  ال�شعبّية 

قرار. وخالًفا  اأّي  واّتخاذ  اأمٍر  كّل  بيده حتديد  الذي  فهو  القرارات.  كاّفة 

للنظام الفرعويّن الذي يرى نف�شه اإلًها، وعلى اأ�شا�ض ذلك يرى نف�شه حّجًة 

ال�شيادة  نظام  اإّن  ظلم.  كّل  يغّطي  وبهذا  طاعته،  لها  ينبغي  النا�ض؛  على 

ال�شعبّية الدينّية يعترب احلاكم مظهر احلاكمّية الإلهّية الذي هو عني اللطف 

والرحمة والعدالة، ل اأن يرى نف�شه اإلًها حاكًما.

وامل�شاألة الأخرى التي ن�شهدها يف النُّظم الثيوقراطّية ويتنّزه منها نظام 

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية وت�شّكل نقطة امتياز فارقة هي الظلم الذي تت�شرّت 

عليه احلكومة الثيوقراطّية. فاإّن نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية وخالًفا ملن 

يرى حرمًة للحاكم ال�شيا�شّي حّتى لو كان ظاملًا و�شّريًرا، ويرى لزوم طاعته 

ا�شتبداد  اأمام  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  حتول  فعله  عن  م�شوؤوًل  يراه  ول 

التو�شيات  وذلك من خالل  قد متار�شه،  الذي  والظلم  والدول  احلكومات 

التالية:

يف  تفرت�ض  ل  التي  ال�شتبدادّية  الدينّية  للنظم  خالًفا  الفقاهة:   .1

)79( اإمام خميني، �سحيفة نور، اجلزء 6، ال�شفحة 137.
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هذا  وقد�شّية  احلكم  ملن�شب  �شوى  اأهّمّيًة  ترى  ول  ا  خا�شًّ �شرًطا  احلاكم 

الت�شّدي  �شالحّية  يرى  ل  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام  فاإّن  املن�شب، 

ة يف  لهذا املن�شب اإّل لأهل الكفاءة. ولذا كان ل بّد من توافر �شروط خا�شّ

احلاكم لكي يقوم باإدارة اأمور املجتمع.

ومن هذه ال�شروط الفقاهة ومعرفة هذا الدين لأّن هذا النظام يجعل 

الإ�شالم  اأحكام  اأن يطّبق  الفقيه  اإدارته لالأمور، ووظيفة  الدين حموًرا يف 

يف الجتماع الب�شرّي وهذا الأمر ل يكون مقدوًرا اإّل اأن يكون قائد املجتمع 

.
)80(

واحلاكم فيه فقيًها عارًفا بالإ�شالم

ًها عن ممار�شة الظلم  2.  العدالة: من ال�شروط التي تعل احلاكم منزَّ

العدالة يف احلاكم الإ�شالمّي.  النا�ض �شرط  ل�شوؤون  اإدارته  وال�شتبداد يف 

تق�شيم  اأّول  نلحظ  ولذا  حمورّيته.  على  الإ�شالم  يوؤّكد  معيار  اأهّم  وهي 

وت�شنيف ُيذكر يف خمتلف الأبواب الفقهّية عند احلديث عن اأنواع النُّظم 

واحلكومات هو ت�شنيفها اإىل �شلطان عادل واآخر جائر.

3. الكفاءة واخلربة: وهما من ال�شفات املعترَبة يف احلاكم الإ�شالمّي، 

اأمور  اإدارة  اإذا كان فاقًدا لهذه ال�شفة، فاإّنه �شوف يكون عاجًزا عن  لأّنه 

امل�شلمني و�شوف ي�شّوه �شورة احلكومة الإ�شالمّية ويظهر الإ�شالم ب�شورة 

الدين العاجز عن اإدارة املجتمع، لأّن النا�ض ل ترى فرًقا بني القانون ال�شّيء 

وبني عدم التطبيق ال�شحيح للقانون اجلّيد، ولذا ل بّد واأن يكون احلاكم 

هذا  بيد  الأخذ  من  يتمّكن  لكي  النا�ض  �شوؤون  باإدارة  خبرًيا  عادًل  عاملًا 

املجتمع ويحول بذلك دون الظلم والتمييز وال�شتبداد.

اإذ"ل ت�شلح الإمامة اإّل  لرجل فيه ثالث خ�شال: ورع يحجزه عن معا�شي 

لهم  يكون  حّتى  يلي  من  على  الولية  وح�شن  غ�شبه،  به  ميلك  وحلم  اهلل، 

)80( املاّلح اأحمد الرناقي، عوائد الأّيام، ال�شفحة 536؛ حمّمد ح�شن بخفي، جواهر الكالم، اجلزء 21، ال�شفحة 

399، واجلزء 31، ال�شفحة 214.
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. اإ�شافًة اإىل ال�شفات املعترَبة يف احلاكم الإ�شالمّي، 
كالوالد الرحيم")81(

فثّمة طرًقا اأخرى كانت حمّل اهتمام ال�شارع عند ت�شّدي احلاكم لل�شلطة، 

وذلك للمنع من ا�شتبداد احلاكم بنحٍو ي�شمح باإقامة املجتمع العادل، ومن 

للحاكم  النقد  وتوجيه  الن�شيحة،  وقبول  امل�شورة  على  احلّث  الطرق  هذه 

فيما يقوم به من عمل.

والبيعة،  الختيار،  اأ�شا�ض  على  تقوم  مدنّية  دولة  الإ�شالمّية  الدولة 

وال�شورى، وم�شوؤولّية احلاكم اأمام الأّمة، واأّن لكّل فرد من اأفراد الأّمة حّق 

.
)82(

ن�شيحة احلاكم واأمره باملعروف ونهيه عن املنكر

كّل من  والتكليف يف  يلحظ احلّق  الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة  ويف نظام 

على  الإ�شراف  والقائد  احلاكم  وظيفة  من  اأّن  كما  اأي  والنا�ض،  احلاكم 

فعلى  املجتمع،  �شالمة  على  احلفاظ  وعليه،  وم�شلكّياته.  املجتمع  اأخالق 

اأن ي�شرف على عمل احلاكم وال�شلطة واأن يقّدم مقرتحاته  ا  اأي�شً املجتمع 

وانتقاداته واأن يقوم بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبا يوجب �شالمة 

احلاكم وحفظه من النحراف والوقوع يف الظلم كما ورد عن اأمري املوؤمنني 

عليه ال�شالم يف بيان هذا احلّق املتباَدل بني احلاكم والنا�ض:

ولكم عليَّ من احلّق مثل الذي يل عليكم ]...[ واأعظم ما افرت�ض �شبحانه.. حّق 

ا  وعًزّ لإلفتهم  نظاًما  فجعلها   ]...[ الوايل  على  الرعّية  وحّق  الرعّية  على  الوايل 

با�شتقامة  اإّل  الولة  ت�شلح  ول  الولة  ب�شالح  اإّل  الرعّية  ت�شلح  فلي�شت  لدينهم 

الرعّية فاإذا اأّدى الرعّية اإىل الوايل حّقه واأّدى الوايل اإليها حّقه عّز احلّق بينهم 

.
)83(

وقامت مناهج الدين واعتدلت معامل العدل

اإًذا، وخالًفا للنظم الدينّية ال�شتبدادّية حيث ي�شلب من النا�ض حّقهم 

 1363  ،5 الطبعة  الإ�شالمية،  الكتب  دار  )طهران:  الغفاري  اأكرب  علي  حتقيق  الكايف،  اأ�سول  الكليني،  )81( ال�شيخ 

هـ.�ض(، اأبواب ما يجب من حّق الرعّية على الإمام، اجلزء 1، احلديث 8، ال�شفحة 407.

)82( يو�شف القر�شاوي، دولة الإ�سالم دولة مدنّية، ال�شفحة 169.

)83( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 2، ال�شفحة 198.
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على  الإ�شراف  فاإّن  الدور،  هذا  ميار�شون  فال  احلاكم  على  الإ�شراف  يف 

وظيفة  هو  بل  فقط  ا  حًقّ لي�ض  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام  يف  احلاكم 

النا�ض وواجبهم بفر�ض �شالح املجتمع واحلّكام.

الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام  بني  املهّمة  الأخرى  الفوارق  ومن 

الدين  من  حتمل  مل  الأخرية  اأّن  الو�شطى  القرون  يف  الدينّية  واحلكومات 

تتّم ممار�شة  الد�شتور والقانون الذي  ا�شمه. فلم تكن امل�شيحّية هي  �شوى 

اأ�شا�شه، ورجال الدين كانوا  النا�ض على  واإدارة �شوؤون  ال�شلطة على طبقه 

ميار�شون العلمانّية فيعطون احلاكم حّق احلكم، ول يرون لأنف�شهم من حّق 

�شوى الت�شّدي لالأمور املعنوّية للنا�ض.

تتوىّل  التي  فهي  الدولة  اأّما  فقط،  املعنوّية  لالأمور  تت�شّدى  فالكني�شة 

�شوؤونهم املاّدّية، وحيث كانت املوؤ�ّش�شتان )الدولة والكني�شة( خمتلفتان من 

.
)84(

حيث الطبيعة والهدف فال بّد من الف�شل بينهما

بينما و�شع الإ�شالم قوانني كثريًة لالجتماع الب�شرّي، وجعل من واجب 

الدين  بني  الت�شاّد  يقع  ل  وبهذا  النا�ض  �شوؤون  لإدارة  الت�شّدي  العلماء 

وال�شيا�شة على الإطالق يف نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية وقد تقّدم بيان 

ذلك يف املالحظة الثالثة امل�شّجلة على النظام الدميقراطّي.

الفرق بني ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية والدميقراطّية

على  النظام  هذا  فاإّن  الدميقراطّي،  النظام  نقد  يف  تقّدم  مّما  انطالًقا 

واآفات  �شلبّيات  من  يعاين  فاإّنه  قّوة  ونقاط  اإيجابّيات  من  فيه  مّما  الرغم 

النظام  اإيجابّيات  ي�شّم  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  ونظام  �شعف،  ونقاط 

الدميقراطّي ونقاط قّوته ويتنّزه عن �شلبّياته ونقاط �شعفه. ونتعّر�ض ههنا 

)84( جرح �شاباين، تاريخ تطورات �سيا�سی، اجلزء 2 ال�شفحة 154.
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ل�شيء خمت�شر من امتيازات هذا النظام:

من نقاط ال�شعف التي يعاين منها النظام الدميقراطّي: فقدان قانون 

الإن�شايّن،  وباملجتمع  بالإن�شان  التاّمة  املعرفة  اأ�شا�ض  على  مبنّي  متَقن 

هذا  لأّن  وذلك  الإن�شانّية،  ال�شعادة  و�شبل  الب�شرّية  بالحتياجات  واملعرفة 

النظام قام ب�شلب حّق الت�شريع والتقنني من اهلل واأوكل اأمر ذلك لالإن�شان 

امليول  عن  ع�شمته  عدم  ومع  وبحاجّياته  بنف�شه  املحدودة  معرفته  مع 

ة والتي حتول بينه وبني و�شع قانون  ال�شخ�شّية والرغبات وامل�شالح اخلا�شّ

فيه �شالح الإن�شانّية؛ لذا ل ي�شمن هذا القانون ال�شعادة املاّدّية واملعنوّية 

لهوؤلء. بل هي قوانني ناق�شة قامت ِطبًقا للرغبات والغرائز وللو�شول اإىل 

امللّذات املاّدّية كما تعّر�شنا لذلك عند نقدنا للدميقراطّية.

اأّما يف نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، فحيث كان و�شع القانون بيد اهلل 

ال�شبيل  وامل�شالح هو  والرغبات  امليول  واملنّزه عن  بالإن�شان  املطلق  العامل 

للو�شول اإىل �شعادة اأفراد املجتمع يف الدنيا والآخرة من خالل العمل بهذا 

القانون.

يقول الإمام اخلميني يف هذا املجال:

لي�شت  نعم،  م�شروطة،  بل  مطَلقة  ولي�شت  ا�شتبدادّية  لي�شت  الإ�شالمّية  احلكومة 

م�شروطة باملعنى املعروف باأن يكون القانون تابًعا لراأي الأكرثّية. بل م�شروطة لأّن 

يف  املحّددة  ال�شروط  من  مبجموعة  لالأحكام  تنفيذهم  مقام  يف  مقّيدون  ام  احلكَّ

القراآن الكرمي وعلى ل�شان الر�شول الكرمي، وجمموع ال�شروط هو عبارة عن اأحكام 

حكومة  الإ�شالمّية  احلكومة  كانت  لذا  مراعاتها،  يجب  التي  وقوانينه  الإ�شالم 

.
)85(

القانون الإلهّي على النا�ض

لأّي  مالحظتها  عدم  الغربّية  للدميقراطّية  الأ�شا�شّية  الآفات  من  اإّن 

النظام،  هذا  يف  احلّكام  اختيار  يف  ة  خا�شّ قواعد  اأو  �شوابط  اأو  �شروط 

)85( الإمام اخلميني، �سحيفة نور، اجلزء 4، ال�شفحة 168.
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من  �شبب  ولأّي  يتمّكن  �شخ�ض  كّل  اأّن  الدميقراطّي  النظام  يف  املعيار  بل 

الأ�شباب من اأن يجذب النا�ض اإليه وتكون الأكرثّية معه هو احلاكم. فالعمدة 

يف هذا النظام اختيار الأكرثّية للحاكم ل وجود �شفات فيه. 

ويف هذا املعيار، ظلم ملن ميلك القدرة والكفاءة واملوؤّهالت وقد ينجّر 

فيما ميار�ض  العامة  امل�شلحة  يخالف  يعمل مبا  �شخ�ض ظامل  اختيار  اإىل 

الظلم بحّق النا�ض. وِطبًقا ملا تقّدم من بيان افرتاق نظام ال�شيادة ال�شعبّية 

ال�شعبّية  ال�شيادة  نظام  يف  احلاكم  فاإّن  الثيوقراطّي،  النظام  عن  الدينّية 

الدينّية ل بّد واأن تتمع فيه �شفات كالعلم بالقانون الإلهّي، العدالة، الكفاءة 

اًل.  واخلربة، وراأي النا�ض يوؤّدي اإىل جعل امل�شوؤولّية على عاتق َمن يكون موؤهَّ

العارف،  للفقيه  هو  احلاكمّية  حّق  فاإّن  الفقيه،  ولية  نظرّية  اأ�شا�ض  وعلى 

العامل بزمانه، املدير العادل، ومن ل يكون كذلك ل يقع الختيار عليه.

عالمة  تطرح  والتي  الدميقراطّية  تواجهها  التي  الأخرى  واملالحظة 

ا�شتفهام اأ�شا�شّية على هذا النظام وم�شروعّيته ترجع اإىل اأّن راأي الأكرثّية 

ا وعملًيّا على راأي  يف جمتمع ما اإن كان �شبًبا للتقّدم وال�شبق والغلبة نظرًيّ

الأقّلّية ولكن م�شروعّية هذا الراأي حّتى مع كونه على خالف امل�شلحة ول 

تتاأّتى من جمّرد اختيار الأكرثّية له، بل ل بّد من وجود قّوة ومرجعّية تعطي 

امل�شروعّية لراأي الأكرثّية هذا، واأّما يف نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية فاإّن 

َمن يعطي امل�شروعّية هو اهلل:

تعاين الدميقراطّية من اأزمة امل�شروعّية، ولي�ض لها م�شدر يوؤّمن لها امل�شروعّية. 

فالدميقراطّية واإن كانت تعطي ال�شلطة وتوّفر القدرة على ممار�شة ال�شلطة ولكّنها 

ل تكفل امل�شروعّية، لأّن اإرادة النا�ض حتتاج اإىل مرجعّية ت�شفي عليها امل�شروعّية 

اإّن خطر النحراف  لأّن العدالة والأهلّية لي�شت لزًما ل ينفّك عن راأي النا�ض بل 

وال�شالل قائم على الدوام، ولذا فاإّن نظام اجلمهورّية الإ�شالمّية يرى اأّن م�شدر 

ال�شلطة  واإقامة  ال�شلطة  م�شدر  فهي  النا�ض  اإرادة  واأّما  اهلل  اإرادة  هو  امل�شروعّية 
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.
)86(

وممار�شة احلكم

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية لي�شت التقاًطا

قد يقع بع�شهم يف وهم اأّنه متى كان نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية يتمّتع 

مبزايا وخ�شائ�ض النظام ال�شيادّي الدينّي وهو بعيد عن النحطاط فاإّنه 

اأ�شياًل،  نظام التقاطّي بني هَذين النظاَمني، ولذا ل ميكن اعتباره نظاًما 

باأّن  التجربة  الإ�شالمّية حيث علموا من خالل  رّواد نظام اجلمهورّية  واأّن 

يكون  و�شوف  والبقاء  ال�شتمرارّية  لها  تكَتب  اأن  الدينّية ل ميكن  احلكومة 

قاموا  الدين،  النا�ض عن  يبتعد  و�شوف  الكن�شّية  ال�شلطة  م�شريها م�شري 

لكي  الدينّي  النظام  بهذا  واأل�شقوها  الدميقراطّية  الأ�ش�ض  بع�ض  بالتقاط 

يتمّكنوا من ا�شتثمار مزايا كال النظاَمني، وبهذا ي�شمنون له عمًرا طوياًل. 

اأّن نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية ف�شاًل عن  ونقول يف رّد هذا الوهم 

ومع  احلايّل  لع�شرنا  وليًدا  نظاًما  لي�ض  فاإّنه  اللتقاط،  عن  ًها  منزَّ كونه 

بالأنظمة  النظرّي  بنائه  يف  اهتماًما  يبدي  لكي  الإ�شالمّية  الثورة  انت�شار 

التي حّققت جناحات اأو كان م�شريها الف�شل. اإّن هذا النظام م�شتوًحى من 

احلكومة النبوّية والعلوّية يف �شدر الإ�شالم، وهو الأ�شا�ض الذي ُبنيت عليه 

اجلمهورّية الإ�شالمّية، وهو لي�ض ك�شائر الأنظمة الدينّية التي ل ترى �شوى 

تبعّية النا�ض للحاكم الدينّي بل اإّن حمتوى هذا النظام هو قوانني الإ�شالم 

ق ذلك يف املجتمع مدين لختيار عاّمة النا�ض له. ، وحتقُّ
)87(

واأحكامه

فهذا النظام ي�شف النا�ض دائًما باأّنهم اأحرار واأّنهم بفطرتهم الرّبانّية 

النظام  النا�ض  هوؤلء  اختار  وقد  واحلقيقة.  احلّق  يّتبعون  فيهم  املزروعة 

يف  �شعادتهم  لتاأمني  الوحيد  ال�شبيل  لأّنه  عليهم  حاكًما  فجعلوه  الإ�شالمّي 

)86( منوجهر حمّمدي، مردم �سالری دينی، جمهورى ا�شالمى، كتاب نقد، العدد 20  و21، ال�شفحة 193.

)87( ال�شهيد مطّهري، بريامون انقالب ا�سالمي، ال�شفحة 81.



116

من  وهم،  الدوام.  على  النظام  لهذا  داعمني  ُدعاًة  فكانوا  والآخرة  الدنيا 

وبهذا  الإ�شالمّي،  احلاكم  بيد  ال�شلطة  جعلوا  وطاعتهم،  انقيادهم  خالل 

اأّن رجوع الدولة الإ�شالمّية اإىل النا�ض مل  ن�شل اإىل التاأكيد على اأمٍر وهو 

اأ�شل  اأو احلذر، بل ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية هي  يكن من باب ال�شطرار 

اأ�شا�شّي ولي�ض اأ�شلوًبا موؤّقًتا، ولذا تد جذوره يف احلكومة النبوّية والعلوّية 

اأي يف الإ�شالم الأ�شيل.

ويظهر هذا الأمر بو�شوح عند الرجوع اإىل كلمات نبّي الإ�شالم الكرمي 

وكلمات اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم يف نهج البالغة، وما ورد من تاأكيد على 

دور النا�ض يف الدولة وال�شلطة وقد اخرتنا بع�ض ال�شواهد على ذلك وهي:

1.  واعلموا اأيّن اإن اأجبتكم ركبت بكم ما اأعلم، ومل اأ�شغ اإىل قول القائل، 

ملن  واأطوعكم  اأ�شمعكم  ولعّلي  كاأحدكم  فاأنا  تركتموين  واإن  العاتب،  وعتب 

.
)88(

وّليتموه اأمركم

اإّن ظاهر ال�شرط املذكور يف كلمات اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم اأّن للنا�ض 

حّرّية اختيار احلاكم وهو ما يظهر من قوله "وّليتموه اأمركم" اأي اإّن النا�ض 

جعلت الولية له.

2.  واإمّنا ال�شورى للمهاجرين والأن�شار، فاإن اجتمعوا على رجل و�شّموه 

.
)89(

ى اإماًما كان ذلك هلل ر�شً

وكما هو وا�شح من هذا الن�ض، فاإّن الإمام عليه ال�شالم يرى اأّن انتخاب 

احلاكم حّق للنا�ض كاّفة اأو لأهل احلّل والعقد، واأّن اجتماع النا�ض على اأن 

يكون رجاًل حمّدًدا هو احلاكم فيه ر�شا هلل عزَّ وجّل. والإمام عليه ال�شالم 

ا  اأّن �شخ�ض احلاكم ل بّد واأن يكون من�شو�شً مل ُي�ِشر يف هذا الكتاب اإىل 

م�شروعّية  �شبب  هو  النا�ض  اجتماع  جعل  بل  اهلل  قبل  من  ومن�شوًبا  عليه 

)88( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 1، ال�شفحة 182.

)89( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 3، ال�شفحة 7.
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احلاكم.

3.  اأما والذي فلق احلّبة وبراأ الن�شمة لول ح�شور احلا�شر وقيام احلّجة 

بوجود النا�شر وما اأخذ اهلل على العلماء اأّل يقاروا على كّظة ظامل ول �شغب 

.
)90(

مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ول�شقيت اآخرها بكاأ�ض اأّولها

وي�شرح الإمام يف هذه اخلطبة اأ�شباب قبوله بالت�شّدي للخالفة يف اأمور 

ثالث:

ح�شور جمع كبري من النا�ض ملبايعته.  .1

عدم وجود �شبب يعفيه من القيام بالأمر لأّن احلّجة بح�شب الظاهر   .2

قد مّتت عليه وهي قيام النا�شر له على طلب احلّق.

ول  ظامل  ظلم  عن  ي�شكتوا  ل  باأن  عهًدا  العلماء  على  اأخذ  اهلل  اإّن   .3

يتوانوا عن ن�شرة مظلوم، فعليهم قلع الظلم من جذوره مع قدرتهم.

عدم  مع  لأّنه  ثالثهما  حتّقق  �شبب  هو  والثاين  الأّول  ال�شَببني  ق  وحتقُّ

مبايعة النا�ض لالإمام ومع عدم النا�شر ل ميكن رفع الظلم.

ويف هذا الكالم عن�شران مهّمان ل بّد من الإ�شارة اإليهما:

اإىل  ي�شري  ول  له،  النا�ض  م�شروعّية حكمه لختيار  الإمام  ين�شب   : اأّولاً

م�شاألة الن�ّض من جانب اهلل عزَّ وجّل عليه.

وثانياًا: اإّن الإمام لو كان من�شًبا من قبل اهلل فال ميكنه اأن يعرّب بقوله: 

لألقيت حبلها على غاربها مع فر�ض اإرادة النا�ض له.

من  ركًنا  الفر�ض  هذا  يف  النا�ض  اإرادة  ال�شالم  عليه  الإمام  جعل  لقد 

واحلكم  ال�شلطة  تويّل  على  يرتّتب  ل  النا�ض،  اإرادة  فلول  احلكم.  اأركان 

فائدًة، لأّن ال�شلطة ل ميكنها اأن تكون ذات فائدة ونفع مع عدم ر�شا النا�ض 

)90( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 1، ال�شفحة 37.
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ا م�شّلًما لالإمام عليه ال�شالم، ولكن  بها. اأّما احلكم وال�شلطة، واإن كانا حًقّ

ذلك،  على  اإرادتهم  تكن  ومل  الإمام  اإىل  احلّق  هذا  النا�ض  ت�شّلم  مل  اإذا 

الإمام طيلة خم�ض  مع  كما جرى  ال�شالم  عليه  لالإمام  يتحّققا  لن  فاإّنهما 

وع�شرين عاًما، فما مل يقبل النا�ض على اأكرث النا�ض اأهلّية وكفاءة للحكم 

وتويّل ال�شلطة، فاإّنه لن يتمّكن من تويّل ال�شلطة واإقامة احلكم.

وقد  اأّمرمت  ما  اإّل  حّق  فيه  لأحٍد  لي�ض  اأمركم  هذا  اإّن  واإذن  مالأ  عن  النا�ض  اأّيها 

اإّل اأن اأكون عليكم األ واإّنه  افرتقنا بالأم�ض على اأمر وكنت كارًها لأمركم فاأبيتم 

لي�ض دونكم اإّل مفاتيح مالكم معي ولي�ض اأن اآخذ درهًما دونكم فاإن �شئتم قعدت 

.
)91(

لكم واإّل فال اأجد عليَّ اأحًدا

يقوم اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم يف خطابه هذا وعند اإقبال النا�ض عليه 

ملبايعته ببيان حّقهم ال�شيا�شّي والجتماعّي، واأّنهم وحدهم اأ�شحاب احلّق 

يف تقرير اأمورهم الجتماعّية ولي�ض لأحد حّق التدخل يف ذلك. ويرى الإمام 

اأّن احلكم اأمر ب�شرّي: "اإّن هذا اأمركم"، ل اأّن تعيني احلاكم حّق لغريهم 

حّق  فيه  لأحد  "لي�ض  ال�شالم:  عليه  يقول  ولذا  والطاعة،  النقياد  وعليهم 

الأمر  اأتوىّل  الذي جعلني  اأّن طلبكم يل هو  اإىل  ي�شري  كما  اأّمرمت".  ما  اإّل 

اأن  بّد  اأميًنا، ول  اإّن احلاكم الذي يختاره النا�ض يكون  وال�شلطة، ثم يقول 

ا اأّن حّق  يعمل مبا فيه م�شلحة النا�ض وما يريدوه. ويوؤّكد الإمام علّي اأي�شً

اأفراد ذلك املجتمع، ولي�ض لأحٍد  تعيني امل�شري ال�شيا�شّي للمجتمع هو بيد 

من حّق يف اأن ي�شلبهم اإّياه ويحكمهم ظلًما وجوًرا. بل ل ميكن يف الأ�شا�ض اإّل 

حكم من يطيع الأمر والنهي، لأّن تاأثريهما ل يتّم اإّل من خالل قيام املاأمور 

واملنهّي بالطاعة لهما وامتثالهما.

فلو اأّن احلاكم اأ�شدر اأوامره ونواهيه، ولكّن اأحًدا مل يكن يعتني بها فلعّل 

لالنقياد  ملِزم  حتّققهما  لأّن  حينئٍذ،  نهي  ول  اأمر  ل  باأّنه  القول  بالإمكان 

)91( ابن الأثري، الكامل يف التاريخ )بريوت: دار �شادر، 1966م(، اجلزء3، ال�شفحتان 193 و194.
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والّتباع واإّل لكان جمّرد لقلقة ل�شان ولكان لغًوا ل فائدة منه.

"يا  4.  وقد كان ر�شول اهلل �شّلى اهلل عليه واآله عهد اإيلَّ عهًدا فقال: 

ابن اأبي طالب! لك ولء اأّمتي فاإن وّلوك يف عافية واأجمعوا عليك بالر�شا 

فقم باأمرهم واإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه فاإّن اهلل �شيجعل لك 

.
خمرًجا ")92(

فالظاهر من هذه العبارة اأّن النبّي �شّلى اهلل عليه واآله يويّل اأهّمّية لدور 

النا�ض واختيارهم يف م�شاألة الدولة، على اأ�شا�ض اأّنها ل تقوم اإّل مع ر�شاهم 

وميلهم. وعلى الرغم من اأحّقّية اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم للت�شّدي لتويّل 

ال�شلطة واحلكم، ولكّن النبّي �شّلى اهلل عليه واآله يو�شي علًيّا عليه ال�شالم 

باأّن النا�ض اإذا اجتمعت واأعلنت الر�شا به وتقّبلت اختيار اهلل عّز وجل لها 

يتّم  ل  مبا  النا�ض  يف  يقوم  لكي  واحلكم  الأمر  يتوىّل  الذي  فهو  واأطاعت، 

واآله،  النبّي �شّلى اهلل عليه  يف ظّل ويّل الأمر. وهذا الأمر ي�شدق يف حّق 

فعلى الرغم من احلّقانّية املطلقة لتزّعم املجتمع اآنذاك، فاإّنه عندما رف�ض 

النا�ض اّتباعه ا�شطّر للخروج من مّكة، وعندما اجتمع النا�ض حوله واأطاعوا 

اأمره متّكن من فتح مّكة وهو الذي خرج منها خائًفا يرتّقب، وهذا الأمر يدّل 

بو�شوح على اأهّمّية دور النا�ض يف تعيني نوع احلكم ال�شيا�شّي يف املجتمع.

يقول الإمام اخلميني قائد الثورة الإ�شالمّية املباركة حول دور النا�ض، 

الجتماعّي  م�شريهم  تعيني  حّق  للنا�ض  وجّل  عّز  اهلل  اأقّر  "لقد  التايل: 

. و"ل بّد واأن يكون الختيار بيد النا�ض، فاإّن هذا حكم عقلّي 
وال�شيا�شّي")93(

.
يلتزم به كّل عاقل باأّن اإمكانات كّل اإن�شان تقع حتت ت�شّرفه")94(

تعيني احلاكم  اأ�شا�شًيّا يف  دوًرا  للنا�ض  اأّن  ت�شهد على  الكلمات  اإّن هذه 

)92( ابن طاوو�ض، ك�سف املحّجة لثمرة املهجة )النجف الأ�شرف، 1950م(،  ال�شفحة 180.

)93( الإمام اخلميني، كتاب البيع، اجلزء 2، ال�شفحة 491.

)94( الإمام اخلميني، �سحيفة نور، اجلزء 2، ال�شفحة 141.
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والنظام ال�شيا�شّي واأّن هذه هي نظرة الإ�شالم. اإذ اإّن دور النا�ض يف احلكم 

حّد  اإىل  ي�شل  ل  فاإّنه  الأهّمّية،  من  الدرجة  هذه  على  كان  واإن  وال�شلطة، 

ي�شبح فيه متام العّلة يف م�شروعّية ال�شلطة، بل ال�شرية النبوّية والعلوّية ول 

اأّن م�شروعّية ال�شلطة  �شّيما كالم اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم يوؤّكدان على 

واحلاكم هي من عند اهلل واأّن اإقبال النا�ض ور�شاهم اأو عدمه ل دور له يف 

امل�شروعّية وبع�ض هذه ال�شواهد هي كالتايل:

قأَْربَِي})9))، دعا ر�شول اهلل  َ أِْذرأْ َعِشيَرَتَك الأْ ملّا نزل قوله تعاىل: {َوَأن  .1

)�ض( ع�شريته وقرابته واأعلن لهم خرب نبّوته ودعاهم اإىل الإ�شالم 

"اأّيكم يوؤازرين على هذا الأمر على اأن يكون اأخي وو�شّيي  ثم قال: 

وخليفتي فيكم". فلم ي�شتجب لطلب النبّي �شّلى اهلل عليه واآله هذا 

�شوى علّي عليه ال�شالم، فقال النبّي �شّلى اهلل عليه واآله: "اإّن هذا 

.
اأخي وو�شّيي وخليفتي فيكم فا�شمعوا له واأطيعوا")96(

ما ينبغي اللتفات اإليه هنا هو اأّن النبّي �شّلى اهلل عليه واآله ذكر هذا 

به  النا�ض، حّتى قرابته، قد رف�شوا دعوته ومل ير�شوا  الكالم عندما كان 

حاكًما، وبالطبع مل تكن ترى لعلّي عليه ال�شالم الطاعة، فتعيني النبّي �شّلى 

اأّن اأ�شل خالفة اأمري  اهلل عليه واآله لعلّي عليه ال�شالم خليفًة له يدّل على 

املوؤمنني مل تكن ترجع اإىل اختيار النا�ض له، واأّن النبي �شّلى اهلل عليه واآله 

عّينه خليفًة له باأمر من اهلل عزَّ وجّل واأمر النا�ض جميًعا بالطاعة له لأّنه 

خليفته. وبهذا يظهر باأّن خالفة علّي عليه ال�شالم للنبّي ل ترجع اإىل ما بعد 

عثمان بل هي من بداية الر�شالة الإ�شالمّية.

اأمر اهلل عزَّ وجّل نبّيه يف الآية التي نزلت على النبّي يف غدير خم   .2

باأن يعلن عن علّي خليفة للم�شلمني من بعده، ولأهّمّية بالغ هذا الأمر 

)95( �صورة ال�سعراء، الآية 214.

)96(    الكامل يف التاريخ، م�شدر �شابق، اجلزء 2، ال�شفحة 63.
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للنا�ض جعله يف مقابل بالغ الر�شالة بتمامها، وهذا ما قام به النبّي 

َوإِنأْ  َربَِّك  ِمنأْ  إِلَيأَْك  أِْزَل  ُأن َما  َبلِّغأْ  ُسوُل  الرَّ ُّهَا  َأي {يَا  �شّلى اهلل عليه واآله: 

َم  أَْقوأْ ِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه َل يَهأِْدي ال َت ِرَسالََتُه َواللَُّه يَعأْ َعلأْ َفَما َبلَّغأْ لَمأْ َتفأْ
أَْكاِفِريَن})))). ال

رة لهذه الآية،  وكما هو الظاهر من هذه الآية وما ورد من الروايات املف�شِّ

ا من بعده على النا�ض فقال: "من كنت  فاإّن النبي )�ض( اأعلن عن علّي )ع( ولًيّ

اأمر  . وقد 
اللهم واِل من واله وعاِد من عاداه")98( موله فهذا علّي موله، 

�لنبّي )�ض( النا�ض يف نف�ض ذلك الجتماع الب�شرّي اأن يقوموا مببايعة علّي 

عليه ال�شالم وبداأت النا�ض ترّدد )بٍخ بٍخ لك يا علّي( حتى كبار ال�شحابة 

اآنذاك اأعلنوا بيعتهم.

فلّما كان يف  بالكوفة  املوؤمنني �شلوات اهلل عليه خطبًة  اأمري  خطب   .3

اآخر كالمه قال:

بالنا�ض وما زلت مظلوّما منذ قب�ض ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  النا�ض  اإيّن لأوىل 

واآله، فقام الأ�شعث بن قي�ض فقال: يا اأمري املوؤمنني! مل تخطبنا خطبة منذ قدمت 

منذ  زلت مظلوًما  وما  بالنا�ض،  النا�ض  ]لأوىل[  اإين لوىل  واهلل  وقلت:  اإّل  العراق 

قب�ض ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شّلم! وملّا ويّل تيم وعدي، اأّل �شربت ب�شيفك 

دون ظالمتك؟! فقال له اأمري املوؤمنني �شلوات اهلل و�شالمه عليه: ]...[ ثّم اأخذت 

بيد فاطمة وابنّي احل�شن واحل�شني ثّم درت على اأهل بدر واأهل ال�شابقة فنا�شدتهم 

وعّمار  �شلمان  رهط:  اأربعة  اإّل  منهم  اأجابني  فما  ن�شري،  اإىل  ودعوتهم  حّقي 

واملقداد واأبو ذّر، وذهب من كنت اأعت�شد بهم على دين اهلل من اأهل بيتي، وبقيت 

بني خفريتني قريبي العهد بجاهلّية: عقيل والعّبا�ض.

فقال له الأ�شعث : يا اأمري املوؤمنني! كذلك كان عثمان ملّا مل يجد اأعواًنا كّف 

)97( �صورة املائدة، الآية 67.

)98( احلافظ اأبو نعيم الأ�شفهاين، النور امل�ستعل من كتاب ما نزل من القراآن يف علّي عليه ال�سالم، ال�شفحة 87.
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يده حّتى قتل مظلوًما؟ 

فقال اأمري املوؤمنني: يا بن اخلّمارة! لي�ض كما ق�شت، اإّن عثمان ملّا جل�ض جل�ض 

بعث  والذي  احلّق،  ف�شرعه  احلّق  و�شارع  ردائه،  بغري  وارتدى  جمل�شه،  غري  يف 

حمّمًدا باحلّق لو وجدت يوم بويع اأخو تيم اأربعني رهًطا جلاهدتهم يف اهلل اإىل اأن 

.
)99(

اأبلي عذري

اإّن نظرة عاجلة يف هذه الرواية تر�شدنا اإىل اأّن موا�شع مهّمة ت�شري اإىل 

امل�شروعّية الإلهّية خلالفة اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم، ون�شري اإليها هنا.

اأّن الإمام عليه ال�شالم يرى  اأّوًل: اإّن كالم الأ�شعث ي�شهد بو�شوح على 

ا ثابًتا له، ولذا كان  نف�شه اأف�شل مّمن �شبقه من اخللفاء ويرى اخلالفة حًقّ

يرى نف�شه مظلوًما يف هذا الأمر.

ثانًيا: اإّنه عليه ال�شالم قد لزم ال�شمت بو�شّية من ر�شول اهلل )�ض( ومل 

يحمل ال�شيف للمطالبة بحّقه ومل يكن ذلك منه خوًفا على نف�شه.

اأبواب امل�شلمني  اأبناء النبّي )�ض( وطَرق  اإّنه حمل اأهل بيته وهم  ثالًثا: 

من اأهل ال�شبق والقدم الرا�شخة و�شاألهم الن�شرة يف املطالبة بحّقه الذي 

هذا  على  له  النا�ض  ن�شرة  لعدم  يقم  مل  ولكّنه  )�ض(  اهلل  ر�شول  له  جعله 

الأمر.

رابًعا: اإّن قيا�ض عثمان به، من جهة اأّن عثمان يف اآخر اأّيامه مل يجد له 

نا�شًرا فكان مظلوًما، هو قيا�ض باطل.

وبعد اأّن تعّر�شنا لهذا كّله ن�شل اإىل اأّن امل�شروعّية الإلهّية لها دخل يف 

قيام الدولة، وكذلك راأي النا�ض. يف البيان التايل: اإّن حاكم الإ�شالم ل بّد 

واأن يحوز على مراحل ثالثة من الولية وهي عبارة عن:

اأ.    الولية يف مرحلة ال�شتعداد وال�شالحّية )احلّقانّية(.

)99( حمّمد باقر املجل�شي، بحار الأنوار )بريوت: دار الر�شا، 1403هـ/1983م(، اجلزء 29، ال�شفحتان 419 و420.
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ب.  الولية يف مرحلة اجلعل والعتبار )امل�شروعّية(.

ت.  الولية يف مرحلة ال�شلطة والعتبار )املقبولّية(.

واأن يكون  بّد  الإ�شالمّي ل  الإمام واحلاكم  اأّن  ال�شيعة يف  راأي  وملّا كان 

بع�ض  اإليه  اأ�شارت  اأمر  وهذا   - وامل�شروعّية  احلّقانّية  �شروط  على  حائًزا 

النا�ض يف  فاإّن ما ورد من ن�شو�ض موؤّكدة على دور  ال�شابقة -  الن�شو�ض 

ال�شلطة ي�شري اإىل املرحلة الثالثة من هذه املراحل، فِر�شى النا�ض اأو عدم 

ر�شاهم ل دخل له يف اإثبات اأو نفي ولية احلاكم، واملقبولّية ل ميكنها اأن 

عليه  ور�شاهم  النا�ض  اختيار  بل  الإ�شالمّي  النظام  امل�شروعّية يف  ت�شتولد 

مدار فعلّية ولية احلاكم الإ�شالمّي.

عى ما روي عن ر�شول اهلل  املدَّ لتاأييد هذا  الذي ميكن ذكره  وال�شاهد 

)�ض( من قوله: "اإّن ولّيكم واإّن اإمامكم علّي بن اأبي طالب فنا�شحوه و�شّدقوه 

. ولكّنه يف مرحلة لحقة وللو�شول بهذه 
فاإّن جربائيل اأخربين بذلك")100(

الولية اإىل مرحلة الفعلّية دعا النا�ض للبيعة.

واأهّم �شاهد هو حادثة غدير خّم حيث اأعلن النبّي �شّلى اهلل عليه واآله 

ا دون اأن ي�شاأل النا�ض راأيهم،  عن ولية علّي وخالفته بعنوان كونه اأمًرا اإلهًيّ

ثّم طلب منهم البيعة بعد ذلك.

وال�شاهد الآخر هو الرواية الواردة عن اأمري املوؤمنني )ع(:

وقد كان ر�شول اهلل )�ض( عهد اإيلَّ عهًدا فقال: يا ابن اأبي طالب لك ولء اأّمتي فاإن 

وّلوك يف عافية واأجمعوا عليك بالر�شا فقم باأمرهم واإن اختلفوا عليك فدعهم وما 

.
)101(

هم فيه

يف  بالغة  اأهّمّية  النا�ض  راأي  يويّل  النبّي  اأّن  العبارة  هذه  من  فالوا�شح 

)100( ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة )دار اإحياء الكتب العربّية(، اجلزء 3، ال�شفحة 99.

)101( ك�سف احلّجة لثمرة املهجة، م�شدر �شابق، ال�شفحة 180.



124

�شاأن تويّل احلكم وال�شلطة واأّنها ل ميكن اأن تقوم دون تفاهم، وعلى الرغم 

فاإّن  وجّل  عّز  اهلل  قبل  من  ًبا  من�شّ وكونه  )ع(  لعلّي  اخلالفة  حّقانّية  من 

ا باأن يتوىّل ال�شلطة متى ر�شي النا�ض بحكم اهلل هذا  �لنبّي )�ض( يو�شي عليًّ

وخ�شعوا له، لأّنه حينئٍذ يتمّكن من الو�شول بهم اإىل الأهداف ال�شامية.

وختاًما، ن�شل اإىل اأّن امل�شروعّية الإلهّية للحاكم من جهة، ودور النا�ض 

اأخرى، كانت منذ  يف الو�شول بهذه امل�شروعّية اإىل مقام الفعلّية من جهة 

لذلك جمعت يف  منها  واّتباًعا  الإ�شالمّية  اجلمهورّية  واأّن  الإ�شالم،  بداية 

نظامها ال�شيا�شّي ال�شيادة ال�شعبّية مع الدين لكي ت�شل اإىل نظام �شيا�شّي 

فاعل ي�شل بها نحو الغاية املطلوبة.
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