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يجد تعارًضا بين النّص الديني )الوحي والسّنة( والعقل والعلم، وأص��وات الجماهير 
ال��ب��ذور الحقيقية للديمقراطية،  ال��دي��ن يحمل  إذ  ب��ل سيرى العكس تماًما،  ورض��اه��م، 
التي تسمح بحرية التعبير من جهة، ومن جهة أخرى تحفظ حقيقته الوجودية، وهذا ما 
يقتضي إع��ادة النظر في السائد من المقوالت والعمل على رفع اللبس الذي لطالما 

تّم تداوله. 

وهذا ما تصدى له هذا الكتاب الذي عمل على دراسة العقل الغربي وال سيما 
العالقة بين الدين والسياسة فيه، وحلل األسباب الموضوعية التي استدعت الفصل 
بينهما، ثم توجه إلى تحليل العناصر المكونة له، والتي أدت في نهاية األمر إلى إنتاج 
إنسان البعد الواحد، المفتقد للهدفية الوجودية، المتشّيئ والمتحّول إلى مجرد آلة أو 

رقم ضمن معادلة نفعية، كّل شيء فيها قابل لالحتساب. 

فالعقل الغربي الذي قام على اإلنسية وإلغاء والية الّله، أفقد اإلنسان إنسانيته، 
وح��ّول��ه إل��ى كائن غريب ل��م يغترب ع��ن ال��ّل��ه وح��س��ب، ب��ل ع��ن نفسه، وم��ا يتبدى من 
معالم حرية في الديمقراطية ليس في حقيقته إال نمًطا جديًدا من أنماط العبودية، 

يشكل هذا الكتاب إضافًة علميًة جديدة، حيث سعى الكاتب إلى دراسة 
بينهما. فما  التكامل  إب��راز  الدين والديمقراطية، وعمل على  بين  العالقة 
ت��ن��اق��ض، ل��م ينتج ع��ن عناصر  ل��ل��ن��اظ��ر إل���ى ه��ذي��ن المصطلحين م��ن  يظهر 
موضوعية، إّنما ساهمت في بنائه تطورات تاريخية واجتماعية في بقعة 
محددة من األرض، جعلت اإلنسان يتصور مثل هذا األمر. ولكّن الغائص 
ف��ي حقيقة وبنية ال��دي��ن س��رع��ان م��ا سيجد غ��ي��اب ه��ذه ال��وق��ائ��ع، ألّن���ه لن 

كلمة الناشر
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فالحرية مرسومة مسبًقا ومقيدة بجملة من المحرمات. وهذا ما يتناقض مع حقيقتها، 
إك��راه  ال��ت��ي تعني تعّلق إرادة اإلن��س��ان بالخير )االخ��ت��ي��ار = اختيار الخير( م��ن دون أّي 
ية – وه��ي أرق��ى صفات اإلن��س��ان – ال معنى لها إذا افتقدت عنصر  خ��ارج��ي. فالحّر
اإلرادة في الفعل وترك الفعل واالنتقاد. وهذا ما تفتقده الديمقراطية الغربية، التي 

تنهب كل شيء بدًءا من الحرية الفردية.

بعد التحليل الذي أورده الكاتب، يصل إلى القول إّن اإلنسانية بحاجة إلى صياغة 
جديدة لمقولة الديمقراطية، تحفظ للناس حريتها وقدراتها التعبيرية، وال تتناقض مع 
مندرجات الدين، فيقترح قيام »الديمقراطية القدسية« المنبعثة من اإلرادة اإللهية، 

والمستندة على موافقة الشعب و»رضى العاّمة«.

وه���ذا النمط م��ن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، يكفل تحقق األه����داف ال��وج��ودي��ة ل��إلن��س��ان، وال 
السياسي،  للمجتمع  ال��ت��داول��ي��ة  البنية  وي��ح��ف��ظ  التقنية،  مجتمع  اس��ت��ب��داد  إل���ى  ي���ؤدي 
وي���ؤدي إل��ى اس��ت��ق��الل السلطات ال��ث��الث، وم��ش��ارك��ة جميع أب��ن��اء الشعب ف��ي تحديد 
آليات الحكومة )السلطة( واختيار مدرائها، والتدّخل المباشر وغير المباشر للشعب 
في شؤون المسؤولين والمدراء وسلطات الحكم في مراحل اّتخاذ القرارات وتنفيذها 
ك��اّف��ة، وتشكيل األح����زاب وال��ج��م��ع��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة، واالل���ت���زام ب��ال��ق��ان��ون وت��س��اوي جميع 
أب��ن��اء المجتمع وح��ّت��ى القائد ورؤس���اء السلطات ال��ث��الث أم���ام ال��ق��ان��ون، وصيانة حرمة 
لة  وحقوق األقليات والمعارضين، واالقتصاد الحّر الملتزم، والحكومة المسؤولة المتحمِّ

لمسؤولّياتها، وغير ذلك.

ك��ث��ر م��الءم��ة ل��ح��ي��اة اإلن���س���ان، ألّن��ه��ا ت��ح��ق��ق غاية  ف��ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��ق��دس��ي��ة ه��ي األ
الوجود اإلنساني بقيام مجتمع سياسي يقوم على عناصر ث��الث، تشكل قيم حقيقية 
التمّتع  يوّفر للمجتمع فرصة  ال��ع��ام«، مما  ه��ي: »ال��ت��ق��وى«، و»التخّصص«، و»القبول 

بالمواهب واآلثار اإليجابية الناجمة عنها.

ودار المعارف الحكمية إذ يضع أمام القارىء العربي هذا الكتاب، يسعى إلى فتح 
باب النقاش أمام الباحثين في عصر أخذت فيه المقوالت الكبرى تتعرض الهتزازات 
وأهمية هذا  ال��ن��ق��اش.  بساط  وعرضها على  فيها،  ال��ق��ول  استئناف  تستدعي  عنيفة، 
الكتاب ت��دخ��ل ف��ي ه��ذا اإلط���ار، إذ ُي��ق��دم الكاتب ن��ًص��ا علمًيا، ي��ط��رح م��ن خ��الل��ه فكرًة 
جديدًة انطالًقا من التجربة الواقعية التي مرت بها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، والتي 
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أكدت من خالل الممارسة العملية إمكانية قيام ديمقراطية مختلفة عن الديمقراطية 
بالدين  التعبيرية دون اإلخ��الل  المجتمع وق��درات��ه  الليبرالية، وه��ي تستطيع أن تحفظ 

ومرجعيته.

ي��ل ش��ك��ره ل��ل��س��ادة العاملين ف��ي القسم السياسي في  وخ��ت��اًم��ا، ي��ق��ّدم ال���دار ج��ز
المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر اإلسالمي، الذين كان لهم ال��دور األب��رز في إعداد 

ه��ذا ال��ك��ت��اب م��ن خ��الل ضبط فصوله وتشذيبها بالنحو ال��م��ط��ل��وب، كما وي��ق��دم واف��ر 
ير والترجمة في معهد المعارف الحكمية للدراسات  شكره لإلخوة العاملين في قسم التحر
الدينية والفلسفية، الذين أشرفوا على إصدار هذه النسخة من الكتاب بلغته العربية 

ير والتدقيق والضبط اللغوي، سائلين المولى للجميع  وحملوا على عاتقهم مهام التحر
عظيم األجر على ما بذلوا.

والّله من وراء القصد. 
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