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املقّدمـــــة

ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية ت�شمية انطلقت من فقه ولية الفقيه الذي امتزج 

 خي�س يف اجلمه�ريّة 
ّ
 وت�رشيعي

ّ
دارّية مل�شار �شيا�شي بالتجربة القان�نّية والإ

يرانّية. �شالمّية الإ الإ

ان�شجاًما  هناك  اأّن  اخلامنئي،  مام  الإ مطلقها  ح�شب  تفرت�س،  وهي 

فاإّن  عليه،  وبناًء  النا�س.  م�شالح  وبني  الت�رشيعّية  اهلل  اإرادة  بني  تك�ينيًّا 

بّد  ل  �شيا�شّية  اإجراءات  اأو   ،
ّ
�شيا�شي ت�رشيع  م�شار  اأو  حكم،  نظام  اأّي 

اهلل  كّرمها  التي  احلّرة  اإرادتهم  �شيادة  مع  فيها  النا�س  م�شالح  تلتحم  اأن 

ا�شتلزم  طروحة  اأّن اكت�شاف هذه الأ اإّل   . ّ
�شالمي الت�رشيع الإ واأّكد عليها 

معاناًة اجتهادّيًة دينّيًة وجهادّيًة �شعبّيًة مريرة. وهي كاأّي جتربة يف احلياة 

ي�شري  وما ه� خطاأ. ول  ملا ه� �ش�اب  تخ�شع يف خما�شاتها  ن�شانّية  الإ

خطاء  طروحة. بل اإّن الأ اخلطاأ هنا وهناك باأ�شل البناء الذي تق�م عليه الأ

ا حقيقّيًة لتمتني ق�اعد البناء وتق�مي امل�شار وتبيان معامل مل تكن  متّثل فر�شً

وا�شحًة من قبل.

وهنا، يف هذا الكتاب، اأردنا اأن نثري اأطروحة ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية 

 لنتيح له فر�شة التعّرف اإليها، كما ونقّدمها للباحثني 
ّ
اأمام القارىء العربي

العاملة على  الفكرّية-ال�شيا�شّية  النقا�شات  تن�شيج  العرب كم�شاهمة يف 

�شالمّية. و�شع معامل طريق بناء جمتمعاتنا العربّية والإ

واهلل من وراء الق�شد.

�شفيق جرادي
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ال�شيادة ال�شعبيّة الدينيّة

�1�
ال�شيخ �شفيق جرادي

��1 مدير معهد املعارف احلكمّية للدرا�شات الدينّية والفل�شفّية.
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�شالميّة ولية الفقيه والدميقراطيّة الإ

اأثناء  العربّية  باللغة  األقاه  الذي  خري،  مام اخلامنئي يف خطابه الأ الإ ذهب 

مع  يتعاي�ش�ن  الذين   
ّ
�شالمي الإ العامل  �شع�ب  اعتبار  اإىل  اجلمعة،  خطبة 

ّنهم �شالمّية يق�م�ن مب�اجهة ال�شتبداد، لأ ال�شح�ة الإ

يريدون اأن يك�ن�ا م�شلمني معا�رشين دومنا اإفراط متعجرف، اأو تفريط متغّرب، وب�شعار 

والتعّقل،  والعدالة  املعن�ّية  بني  وبالتاأليف   
ّ
اإ�شالمي م�رشوع  �شمن  يريدون  اأكرب«  »اهلل 

وال�شتبداد  التحقري  من  قرن  من  يتحّرروا  اأن  الدينّية«  ال�شعبّية  »ال�شيادة  وباأ�شل�ب 

والتخّلف وال�شتعمار والف�شاد والفقر والتمييز.

للخلفّية  يته  روؤ القراءة،  هذه  مبثل  اخلامنئي،  مام  الإ �شماحة  يد�ّشن 

�شالمّية  ية الإ  لل�شح�ة، معلًنا بذلك اأّن مقّ�مات الروؤ
ّ
فق الديني الثقافّية والأ

النه�ش�ّية تّت�شم مبا يلي:

اأّوًل: املعا�رشة ال�اثقة وامل�شتقّلة، فال هّم اإن اأ�شماها البع�س دميقراطّيًة 

اأو �شلفّيًة، فامل�شكلة ل تكمن يف �شطح املفردة، بل مب�شم�نها،

الث�رات،  اأ�ش�ل  اإطار  يف  احلّرة  والنتخابات  ال�شعبّية  مبعنى  الدميقراطّية  كانت  فاإذا 

الديقراطّية  الليربالّية  ال�شق�ط يف �رشاك  فلتك�ن�ا جميًعا دميقراطّيني. واإذا كانت مبعنى 

التقليديّة ومن الدرجة الثانية، فال يكن اأحد دميقراطيًّا.

�شيلة  وال�شفلّية، اإذا كانت تعني الع�دة اإىل اأ�ش�ل القراآن وال�شّنة والتم�ّشك بالقيم الأ

ومكافحة اخلرافات والنحرافات، واإحياء ال�رشيعة، ورف�س التغّرب، فلتك�ن�ا جميًعا 

ديان واملذاهب  ب والتحّجر والعنف يف العالقة بني الأ �شلفّيني، واإذا كان مبعنى التع�شّ

�شالمّية، فاإّنها ل تن�شجم مع روح التجديد وال�شماحة والعقالنّية التي هي من اأركان  الإ

�شالمّية، بل �شتك�ن داعيًة لرواج العلمانّية والتخّلي عن الدين. الفكر واحل�شارة الإ

النه�شة  هذه  مع  يتالءم   
ّ
اإ�شالمي منًحى  اأّي  على  احلاكمة  فاملعايري 

�شالمّية املعا�رشة ينبغي اأن تك�ن: ال�شعبّية والنتخابات احلّرة، الع�دة  الإ

والتغّرب  ب  والتع�شّ النحراف  رف�س  �شيلة،  الأ الدينّية  القيم  روح  اإىل 

اأّي  واأ�شا�س  الدين.  عن  والتخّلي  العلمنة  دع�ات  لجتياح  غة  امل�ش�ِّ
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معا�رشة نه�ش�ّية اإ�شالمّية اإمّنا يق�م على الرتاحم يف عالقات الختالف، 

دارة، وقبل هذا وذاك، �شيادة روح التجديد. والعقالنّية يف الفهم والإ

�شالمّية ال�شياديّة، وهي املعن�يّة املتمح�رة  ثانًيا: النطالق من القيم الإ

على الت�حيد، ذاك املبداأ الذي ي�شفي على كّل القيم املعن�يّة وغريها روح 

الرحمايّن ه�  الت�حيد  اإذ  ن�شانّية.  الإ للكرامة  ال�شامنة  لهّية  الإ الرحمانّية 

له اأو  ن�شان، بل وخالف مبداأ الإ بخالف احلديث عن اإله ل عالقة له بالإ

�ّش�س ب�جهيها ال�اقع خارج دائرة  لهّية امل�شتبّدة، التي قد ت�ؤ احلاكمّية الإ

 ا�شتبدادّي وقاهر. وهنا، 
ّ
ن�شان اأو امل�شتبّد به اإىل حكم ديني الهتمام بالإ

اإىل ج�انب  والنت�شار  التمّدد  العدالة كقيمة حتمل طابع  مع  الربط  يقع 

العدل،  اأي  واملعَتَقد،  ر�س«،  والأ ال�شم�ات  قامت  »بالعدل  ال�ج�د، 

 
ّ
باعتباره ا�شًما من اأ�شماء اهلل احل�شنى واأ�شاًل اعتقاديًّا، واإىل الت�رشيع الفقهي

 العاّم، لتك�ن العدالة تعبرًيا عن معن�يّة الرحمة، ل جمّرد �شيف 
ّ
واحلياتي

م�شّلط. هذا وتت�شاكل املعن�يّة والعدالة مع التعّقل احلكيم ال�شجاع املدبِّر 

الزهد  يف  يذهب  فردّي  حال  جمّرد  اإىل  املعن�يّة  تتحّ�ل  قد  بدونه  الذي 

ن�شان  بعيًدا، كما قد تتحّ�ل العدالة اإىل حرفّية مقيتة تنظر للعالقة بني الإ

ن�شان ُخلق من اأجل القان�ن والدين، ولي�س العك�س.  والقان�ن كاأمّنا الإ

مام اخلامنئي ا�شم  وهذه الت�ليفة النظرّية التاأ�شي�شّية هي التي اأطلق عليها الإ

»اأ�شل�ب ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية«.

مام اخلامنئي، احلراك  دارة ال�رشعّية التي دعا اإليها الإ ثالًثا: اأ�شل�ب الإ

التي  وهي  يرانّية،  الإ �شالمّية  الإ التجربة  من  ا�شتقاها  والتي   ،
ّ
�شالمي الإ

�شماحته،  ح�شم  والتي  ديني«،  �شالري  »مردم  ا�شم  عليها  ا�شطلح 

ّول مرة، اختالف الرتجمة لها، والتي كانت ترتاوح بني احلاكمّية،  ولأ

»ال�شيادة  ا�شم  العربّية،  وباللغة  عليها،  ليطلق  واحلكم،  والدميقراطّية، 

ال�شعبّية الدينّية«.



�

ا اأّنه  مر اجلديد يف هذا اجلانب، بل اجلديد اأي�شً ولي�س هذا وحده ه� الأ

-
ّ
 لكّل احلراك العربي

ّ
دارّي ال�رشعي د�ّشن اقرتاح ال�شري على هذا النهج الإ

طروحة لُتمار�س  ، ليفر�س ذلك نقا�ًشا جّديًّا ح�ل اأهلّية هذه الأ
ّ
�شالمي الإ

خارج اإيران، وح�ل �رشوط اعتمادها خارج اإيران.

على  للعمل  ال�شح�ة  حلراك  املبا�رش  ال�شبب  اإرجاع  يُفته  مل  رابًعا: 

والف�شاد،  وال�شتعمار  والتخّلف  ال�شتبداد  ورف�س  الكرامة،  حت�شيل 

دارة ال�شيا�شّية الث�ريّة  ليق�ل بالتايل: »اإّن احلّل املقرتح ه� اّتباع نهج الإ

القائمة على اأطروحة ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية«.

نقا�ًشا يف اخل�ش��شّية  لي�شت  طروحة  الأ لهذه  مناق�شتنا  فاإّن  هنا،  من 

ليتحّرك  �شالم  الإ اإيران  من  ينطلق  ه�  بل  وال�شيا�شّية،  الفكرّية  يرانّية  الإ

التجربة  هذه  مع  تتقاطع  التي  والفكرّية  وال�شيا�شّية  اجلغرافّية  باملديات 

يرانّية. �شالمّية الإ الإ

يرايّن، فنحن   الإ
ّ
اأّننا حينما نتحّدث عن الفكر ال�شيا�شي ومن املعل�م 

ّية �شيعّية فقهّية هي »ولية الفقيه«. لكن حينما نتحّدث  نتحّدث عن خا�شّ

ح�ل ال�شيعة والت�شّيع، فال ينبغي اأن نبقى حمك�مني لل�ش�رة النمطّية التي 

عالمّية والثقافّية املذهبّية والعلمانّية ال�رشقّية منها اأو  رادات الإ فر�شتها الإ

على  يق�م  اإ�شالميًّا  م�شم�ًنا  املعا�رشين  املنتمني  عند  للت�شّيع  اإّن  الغربّية. 

، ويّت�شم باأفق ح�شارّي اإن�شايّن 
ّ
�شالمي جتاوز احلدود املذهبّية يف ال�شل�ك الإ

فكار ووجهتها. يعرتف بفاعلّية التجربة يف تقرير م�شار وم�شري الأ

الفقيه،  ولية  نظريّة  على  القائمة  طروحة  الأ روح  ي�شّكل  ما  وهذا 

مام اخلميني واخلامنئي مبدًءا �شيا�شيًّا فكريًّا وحياتيًّا  والتي �شارت مع الإ

الن�ّس والعقل  املفت�ح على   
ّ
�شالمي الإ نب�شات الجتهاد  فيه كّل  تختلج 

والفقه وال�اقع الزمكايّن، اأو املفرت�س واملاأم�ل.



�

مع  ث�ابتها  لَتَكيُّف  القابلة  طروحة  الأ ُبعَد  النظريّة  اأك�شب  ما  وهذا 

ا�شتنبات  مّت  ومنها  والثقافّية.  الُعرفّية  مكنة  والأ زمنة  الأ خ�ش��شّيات 

مام اخلامنئي الذي يق�ل: اخلال�شة النظريّة لتجربة احلكم عند الإ

بناء  �شيء جديد وه�  �شابقة عريقة؛ ولكن هناك  ال�شيعة   عند 
ّ
ال�شيا�شي الفقه  �شابقة  اإّن 

النظام على اأ�شا�س هذا الفقه، وه� ما حّققه اإمامنا اجلليل ]...[ فاإّن اأّول من اأوجد نظاًما 

يف مقام النظر، ويف مقام العمل ب�شكل مت�ائم، ه� اإمامنا اجلليل، حيث اقرتح ال�شعبّية 

.
�1�

ّ
�شالمي الدينّية، وق�شّية ولية الفقيه وعلى اأ�شا�س هذا املبنى قام النظام الإ

ولية  نظريّة   
ّ
ثالثي من  نتحّرك  اأن  الفكرة  لهذه  املنا�شب  من  ولعّل 

ال�شيادة  واأطروحة  يرانّية،  الإ �شالمّية  الإ اجلمه�رّية  ود�شت�ر  الفقيه، 

البعد  من  تنطلق  متكاملة  ّيات  خا�شّ  
ّ
الثالثي لهذا  اإذ  الدينّية.  ال�شعبّية 

حكام الفقهّية ومالكاتها التي ا�شتفاد   الذي تعامل مع الأ
ّ
النظرّي الفقهي

العقل  ّية  خا�شّ ثانًيا  ولرنى  الفقيه،  ولية  �رشورة  اخلميني  مام  الإ منها 

�ش�ل  ّول مّرة يف مناق�شة الأ ، الذي ت�شارك ولأ
ّ
 والفكرّي اجلمعي

ّ
الفقهي

اأّن  تعترب  التي  �شالمّية  الإ النظريّة  اخللفّية   على 
ّ
مبني  

ّ
اإ�شالمي ل�اقع  البانية 

 للم�شلمني 
ّ
مطلق احلاكمّية هلل، ناظرًة يف ال�قت عينه اإىل ال�اقع احلياتي

ًة يف اإيران، �شاعيًة اإىل ت�حيد املباين  �شمن حدود جغرافّية وثقافّية، خا�شّ

العتقادّية مع املعا�رشة واأكرث اأ�شكال �شيغ احلداثة ت�ّتًرا األ وه� الد�شت�ر 

 يف احلكم، والذي فتح الباب 
ّ
الذي تبانى على ال�شكل اجلمه�رّي ال�شعبي

�شالم والدميقراطّية. ثّم لنحلظ ثالًثا  وا�شًعا اأمام النقا�س ح�ل العالقة بني الإ

مام اخلامنئي  مام اخلميني والإ كيف اأّن التجربة حتّركت بقيادة كّل من الإ

لتك�ين  اإيران،  يف  وال�شعب  داريّة  والإ احلك�مّية  �ّش�شات  امل�ؤ وجمم�ع 

ية  روؤ تقعيدات  عرب  العمالنّية  والتجربة  النظر  طاَري  لإ جامعة  خال�شة 

اأ�ّش�شت لنظريّة اأو اأطروحة »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية«، والتي ا�شتغلت يف 

يرايّن من خالل جملة اأ�ش�ل منها: ال��شط الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 9/�/2011. ��1 كالم لالإ



9

 َ ْكُم إِلاّ ّول: حاكمّية اهلل املطلقة على ال�ج�د واحلياة {إِِن اْلُ �شل الأ الأ

، وذلك ل ينفي ح�ش�ر 
، {األْمَر ُكلَُّه للِه}���

َّاُه}��� َ َتْعُبُدوا إَِل إِي ، {َألاّ
لله}���

اجلمه�ريّة  قان�ن  من   56 املاّدة  تق�ل  وهنا  النا�س،  من  اجلماعة  �شلطة 

�شالمّية: الإ

ن�شان حّق  ن�شان، وه� الذي فّ��س اإىل الإ اهلل �شبحانه ه� احلاكم املطلق على العامل والإ

 اأو اإجباره 
ّ
لهي ن�شان هذا احلّق الإ حد �شلب الإ ، ول يج�ز لأ

ّ
تقرير م�شريه الجتماعي

.
�4�

خلدمة فرد اأو جماعة معّينة، وميار�س ال�شعب هذا احلّق املمن�ح له من اهلل �شبحانه

ن�شان  �شل، ف�شاًل عن ك�نه ل ينفي دور وم�قع الإ وهذا املبداأ اأو الأ

مرة على اأ�شا�س امل�شاحة  ا من الإ الفرد واجلماعة، بل اإّنه يعطيهما تف�ي�شً

اأهّم �شامن  اأّن  للنا�س ومبا كّرمهم، ول يخفى  اهلل  اأعطاها  التي  املقّد�شة 

وحّقه  كرامته  نف�شه  قرارة  يف  املرء  ي�شت�شعر  اأن  ه�  ال�شعبّية  لل�شيادة 

اآنف  اإيّاه، وهذا ما ي�ّفره الن�ّس  اأن يحرمه  حد  املقّد�س الذي ل ميكن لأ

نظام  ب�ج�د  ال�شماح  اأو  احلكم،  ثي�قراطّية  بذلك  نفى  والذي  الذكر، 

ديكتات�رّي.

دارة  الإ �ّش�شة  م�ؤ بناء  يف  �شالمّية  الإ ال�رشيعة  اأ�شالة  الثاين:  �شل  الأ

واأو�شله  ال�حي  به  جاء  الذي  اهلل  مراد  يّت�شح  مب�جبها  اإذ  واحلكم، 

�شالة يف ال�رشيعة يع�د الف�شل يف اإيالء الجتهاد  املع�ش�م. وملثل هذه الأ

دوًرا واأهّمّيًة ا�شتثنائّيًة يف تثبيت م�قع ال�رشيعة عند كّل حادث من اأم�ر 

و�شاع والظروف. وكما اأّن ال�رشيعة مل تنف�شل يف  احلياة وم�شتجّدات الأ

ينف�شل  مل   
ّ
ال�رشعي الجتهاد  فاإّن  وحركته،  املع�ش�م  �شخ�س  عن  بيانها 

كذلك عن �شخ�س املجتهد العاِلـم العادل العارف باأم�ر زمانه، �شاحب 

ية �5. نعام، الآ ��1 �ش�رة الأ

ية 40. ��2 �ش�رة يو�شف، الآ

ية 154. ��3 �ش�رة اآل عمران، الآ

 ،)2010  ،
ّ
�شالمي الإ الفكر  لتنمية  احل�شارة  مركز  )بريوت:  اإيران  �شالميّة يف  الإ اجلمهوريّة  ��4 د�شتور 

ال�شفحة �3.
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ولّية  التدبري فيها، وهذا ما دعا اإىل و�شع املاّدة اخلام�شة من الد�شت�ر »م�ش�ؤ

غيبة  زمن  اإيران  يف  �شالمّية  الإ اجلمه�ريّة  يف  ّمة  الأ واإمامة  مر  الأ ولية 

 تقع على عاتق فقيه عادل ورع، ب�شري بق�شايا ع�رشه، 
)ع(

مام املهدّي الإ

.
�1�

�شجاع، كفء، ح�شيف«

�شل الثالث: اأ�شالة احلق�ق ال�شعبّية التي اأولها اهلل للنا�س. وامللفت  الأ

هنا، اأّن املاّدة الثانية من الد�شت�ر حينما ت�رد مرتكزات نظام اجلمه�ريّة 

ميان بـ: �شالمّية فاإّنها تن�ّس اأّنه يرتكز على الإ الإ

حد )ل اإله اإّل اهلل(، واخت�شا�س احلاكمّية والت�رشيع به،  1. اهلل ال�احد الأ

مره. و�رشورة الت�شليم لأ

�شا�س يف ت�رشيع الق�انني و�شّنها. ، ودوره الأ
ّ
لهي 2. ال�حي الإ

ن�شان اإىل اهلل �شبحانه. 3. املعاد ودوره البّناء يف م�شرية كمال الإ

 يف اخللق والت�رشيع.
ّ
لهي 4. العدل الإ

نه�شة  ا�شتمراريّة   يف 
ّ
�شا�شي الأ املت�ا�شلة ودورهما  والقيادة  مامة  الإ  .5

�شالم. الإ

اهلل،  اأمام  ولّيته  وم�ش�ؤ وحّرّيته  ال�شامية،  ومكانته  ن�شان  الإ كرامة   .6

 
ّ
ال�شيا�شي وال�شتقالل  والعدل  الق�شط  دعائم  اإر�شاء  ت�شمن  والتي 

.
�2�

 والثقايّف وال�حدة ال�طنّية
ّ
والقت�شادّي والجتماعي

ن�شان ومكانته ال�شامية( يف  خرية )كرامة الإ اإّن و�شع هذه النقطة الأ

ُبعد  لهّية  الإ ن�شان  الإ حق�ق  ت�شم  العقائدّية  ال�رشورات  و�شياق  عر�س 

اخللفّية  هي  بل  حكم،  اأو  فت�ى  عن  ّتى  تتاأ التي  الدينّية  ال�رشورة 

م��ش�ع  ينقل  ما  وه�  حكام.  لالأ عة  املفرِّ ال�رشعّية  ية  للروؤ البانية 

��1 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة �1.

��2 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 16.
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م�قع  اإىل   
ّ
الهام�شي م�قع  من   

ّ
�شالمي الإ  

ّ
احلق�قي نظامه  يف  ن�شان  الإ

�س، مّما يجعل احلديث عن ال�شعب وال�شيادة ال�شعبّية اأ�شا�ًشا  �شِّ �شل امل�ؤ الأ

 ببعَديه النظرّي املعريّف 
ّ
�شالمي دينيًّا ل ميكن لنا بدونه اأن نفهم النتظام الإ

�شل  والعماليّن املعي�س. ول ينق�ِس ن�ّس املاّدة، حّتى اأّن هذه القاعدة والأ

ن�شان( اإمّنا تتّم من خالل:  )كرامة الإ
ّ
الديني

 للفقهاء اجلامعني لل�رشائط طبًقا لكتاب 
ّ
1. ا�شتمرار الجتهاد الفقهي

اهلل و�شرية املع�ش�مني )ع(.

ن�شانّية املتقّدمة، وال�شعي  2. ال�شتعانة بالعل�م والفن�ن والتجارب الإ

اإىل الرتقاء بها.

.
�1�

3. رف�س كّل اأن�اع الظلم والت�شّلط واخل�ش�ع واخلن�ع

باء( ميّثل منافذ الن�ر خللق جمتمع   )الجتهاد، العلم، الإ
ّ
اإّن هذا الثالثي

لهّية  الإ القيم  اأ�شالة  على  قائم  جمتمع  معناها،  ويفهم  احلّريّة  ي�شتحّق 

ن�شانّية. واأعتقد هنا، اأّن مالك بن نبي قد اأ�شاب الق�ل حينما اعترب،  الإ

هي  مبا  الدميقراطّية  اأّن  �شالم،  والإ الدميقراطّية  ح�ل  حديثه  معر�س  يف 

لنا قراءتها كنظرّية، وميكن  ن�شان« ميكن  اأو »�شلطة الإ »�شلطة ال�شعب« 

قراءتها كتجربة حكم، وهي بكّل حال حتمل دللت تاريخّية ثريّة. اإّل 

اأّنه اقرتح قراءة الدميقراطّية من م�قع ال�شتعدادات النف�شّية فقال:

يجب اأن ننظر اإىل الدميقراطّية من ثالثة وج�ه:

1. الدميقراطّية ك�شع�ر نح� الـ)اأنا(.

خرين. 2. الدميقراطّية ك�شع�ر نح� الآ

وتنمية  لتك�ين  الالزمة  ال�شيا�شّية  الجتماعّية  ال�رشوط  الدميقراطّية كمجم�عة   .3

هذا ال�شع�ر يف الفرد.

فهذه ال�ج�ه الثالثة تت�شّمن بالفعل مقت�شيات الدميقراطّية الذاتّية وامل��ش�عّية، اأي 

، والعّدة التي ي�شتند عليها 
ّ
كّل ال�شتعدادات النف�شّية التي يق�م عليها ال�شع�ر الدميقراطي

��1 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 16.
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ّ اإن مل تكن 
 يف املجتمع، فال ميكن اأن تتحّقق الدميقراطّية ك�اقع �شيا�شي

ّ
النظام الدميقراطي

.
�1�

�رشوطها مت�ّفرًة يف بناء ال�شخ�شّية ويف العادات والتقاليد القائمة يف البلد

ن�شان ل�شع�ره بقيمة نف�شه  اأّما �رشوط هذه الدميقراطّية فهي ا�شتعادة الإ

– ح�شب بن   
ّ
وروبي النا�س يف احلراك الأ خرين، وه� ما نقل  وقيمة الآ

. وهذا 
ّ
نبي – من التابعّية اإىل امل�اطنّية، كما الرفيق يف املع�شكر ال�رشقي

املقّ�مات  يف  واملكان،  الزمان  اإطاَري  خارج  الذاتّية  القيمة  يحّقق  ما 

تتمّثل  الذي  اجلديد  ن�شان  الإ اأي  احلّر؛  ن�شان  »فالإ للدميقراطّية،  النظريّة 

تنفي  نافيَتني  بني   
ّ
يجابي الإ احلّد  ه�  والتزاماتها،  الدميقراطّية  قيم  فيه 

العب�ديّة، ونافية  نافية  القيم، وتلك اللتزامات:  كّل واحدة منهما هذه 

.
�2�

ال�شتعباد«

ويخل�س بن نبي اإىل اأّن

�شالم؟ ل  الإ البحث، هل ت�جد دميقراطّية يف  املعرو�س يف هذا  ال  ال�ش�ؤ اجل�اب على 

�شالم ب�شفة   م�شتنبط من ال�شّنة والقراآن، بل يتعّلق بج�هر الإ
ّ
يتعّلق �رشورًة بن�ّس فقهي

 تفرزه املمار�شة، ونرى من خالله 
ّ
عاّمة وعلى وجه اخل�ش��س... كم�رشوع دميقراطي

حتقيق  نح�  الطريق  يف  وه�  حميطه،  يك�ن  الذي  املجتمع  من  امل�شلم  ن�شان  الإ م�قع 

�شالم يف �ش�رة  الإ اأقّرها  التي  العاّمة  باملبادئ  التاريخّية  ترتبط حركته  القيم... بحيث 

املعادلة  تك�ن  ودوافع  عاّم  �شع�ر  �ش�رة  ويف   ،
ّ
�شالمي الإ ال�عي  يف  غر�شت  بذور 

.
�3�

�شالمّية يف كّل فرد من املجتمع الإ

متّثل  قد  الغرب   يف 
ّ
الدميقراطي ح�شا�س  والإ لل�عي  الرتميز  كان  فاإذا 

�شالم، ح�شب بن نبي، مينح قيمًة تف�ق كّل قيمة  بامل�اطن والرفيق، فاإّن الإ

ّنها القيمة التي منحها اهلل اإليه يف القراآن بق�له:  �شيا�شّية اأو اجتماعّية، لأ

الـُمف�شد  العلّ�  اأمام حاجَزي رف�س  اإيّاه  ، وا�شًعا 
آَدَم}��� َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َولََقْد 

2002؛  املعا�رش،  الفكر  دار  )بريوت:  تاأمالت  يف:  �شالم«،  الإ يف  »الدميقراطّية  نبي،  بن  ��1 مالك 

دم�شق: دار الفكر، 2002(، ال�شفحتان �6 و69.

��2 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 139.

��3 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 145.

��4 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 146.
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اً ِفي األْرِض َوَل  َعُلَها لِلَِّذيَن َل ُيِريُدوَن ُعُلواّ اُر اآَلِخَرُة َنْ ل، {تِْلَك الدَّ وال�شت�شعاف املغفَّ

َِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَاَلئَِكُة َظاِلِي َأنُْفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا  ، {إِنَّ ال
َفَساداً َوالَْعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي}���

ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي األْرِض َقاُلوا َألَْم َتُكْن َأْرُض اللِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم 
.

َوَساءْت َمِصيراً}���
بجانبها  الدميقراطّية  اأّن  باإيراده  نبي،  ابن  مع  هنا،  الفكرة  واأختم 

عامل  يف  حتّققها  وكيفّية   ،
ّ
الذاتي جانبها  ا�شتعر�س  اأن  بعد   ،

ّ
امل��ش�عي

م�شتقاًة من واقع  اأن تك�ن  فراد واحلك�مات، »يجب  الأ بنطاق  ال�اقع 

.
�3�

امل�شلمني الي�م، ل من ن�ش��س دينهم«

ب�شفة  الق�ل  �شيء  يف  التطّرف  من  »ولي�س  نبي:  ابن  يق�ل  وهكذا 

.
�4�

ن�شان« عاّمة اأّن احل�شارة تنتهي عندما تفقد يف �شع�رها معنى الإ

واأعتقد هنا اأّن اأمَرين فاتا مالك بن نبي:

-ال�شع�رّي، وه� 
ّ
 بالبعد الذاتي

ّ
اأّولهما: كيفّية ربط البعد امل��ش�عي

�شالمّية املعا�رشة التي قامت  مر الذي تكّفلت ببيانه اأدبّيات النه�شة الإ الأ

اأ�ش�ل  الطرح، ويف  القيم يف   كّل نفحات 
ّ
امل��ش�عي ال�اقع  اإيالء  على 

والن�ش��س  �رّشه  قّد�س  اخلميني  مام  الإ بت�جيهات  نلمحه  والذي  البناء، 

وال�شاد�شة  والرابعة  الثالثة  املاّدة  اأو  املقّدمة  �ش�اًء  الد�شت�ر  يف  ال�اردة 

»اإّن  تق�ل:  التي   4 املاّدة  من�ذج  و�شناأخذ  وغريهم،  والتا�شعة  والثامنة 

اإيران  �شالمّية يف  الإ ال�طنّية يف اجلمه�رّية  احلّريّة وال�شتقالل وال�شيادة 

ولّية م�شرتكة تقع على عاتق احلك�مة،  كلٌّ ل يتجّزاأ، واملحافظة عليها م�ش�ؤ

مام اخلامنئي: اإّن ما  ، و�ش�اًء يف كالم الإ
�5�

وكّل فرد من اأفراد ال�شعب«

ية �3. ��1 �ش�رة الق�ش�س، الآ

ية �9. ��2 �ش�رة الن�شاء، الآ

�شالم«، م�شدر �شابق، ال�شفحة 149. ��3 »الدميقراطّية يف الإ

��4 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 164.

�شالمية يف اإيران، م�شدر �شابق، �س 20. ��5 د�شتور اجلمهورية الإ
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ال�رشقّية  النظم  يف  الرفيق  اأو  الغربّية  النظم  يف  امل�اطن  مفه�م  ي�شاهي 

تّت�شل  �شعبّية  �شيادة  على  تنط�ي  خّ�ة  والأ خّ�ة،  الأ نظام  اأو  مفه�م  ه� 

لذا،   .
ّ
-الديني

ّ
ال�شيا�شي ال�شتقطاب  مركز  باعتبارها  العقائدّية  ّمة  بالأ

ولّياتها جتاه  فاإّن الد�شت�ر يف ال�قت الذي مل ين�َس دور اجلمه�ريّة وم�ش�ؤ

امل�شلمني وحركات ال�شت�شعاف التحّرريّة يف العامل، تناول خ�ش��شّيًة يف 

ّمة هي امل�اطنّية، وبنى مب�جب هذه اخل�ش��شّية اأحكاًما تت�افق ببعدها  الأ

ن�شايّن العاّم مع �شمات البلد واحلدود اجلغرافّية، تارًكا عند كّل   والإ
ّ
الديني

منا�شبة فر�شة الت�ا�شل مع خ�ش��شّيات مناطقّية اأخرى تتالقى مع البناء 

. وخري جامع لهاَتني النقطَتني 
ّ
خالقي ن�شانّية والأ  لنظام احلق�ق الإ

ّ
القيمي

 
ّ
�شالمي الإ ر�شادّي  الإ النم�ذج  اأ�شماه  ملا  اخلامنئي  مام  الإ قراءة  يف  نراه 

فكار ال�شرتاتيجّية« بتاريخ  ّول لالأ يرايّن، والذي طرحه يف »امللتقى الأ الإ

ن�شان، واأّن يته لالإ 2010/12/1م، والذي حتّدث فيه ح�ل روؤ

�شالم  ن�شان، لهذا امل��ش�ع يف الإ ن�شان، وحم�رّية الإ �شالم لالإ ن�شان، ونظرة الإ م�شاألة الإ

ن�شان يف الفل�شفات املاّديّة الغربّية  �شالم والإ ن�شان يف الإ معًنى وا�شع جًدا. وا�شح اأّن الإ

وال��شعّية يف القرن التا�شع ع�رش، وما بعد ذلك خمتلفان اأ�شّد الختالف، فهذا اإن�شان، 

فاإّن حم�ريّة  لي�س واحًدا. ومن هنا،  ن�شاَنني  الإ اإّن تعريف هَذين  اآخر، بل  اإن�شان  وذاك 

ن�شان  ن�شان يف تلك املدار�س املاّديّة. الإ �شالم تختلف متاًما عن حم�رّية الإ ن�شان يف الإ الإ

من وق�شّية الرفاه،  حم�ر، وكّل هذه الق�شايا التي نبحثها من قبيل ق�شّية العدالة وق�شّية الأ

ن�شان. م�شاألة ال�شعادة، وم�شاألة العقبى تتعّلق هنا  وق�شّية العبادة هي من اأجل �شعادة الإ

َا  خرين ول يعمل لهم، ل، {َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ بالفرد، ل مبعنى اأن يغفل الفرد عن حال الآ

.
َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا}���

عظم  الأ تاأويلها  اإّن  فقال  العبارة  معنى هذه  مام عن  الإ �شاأل�ا  اأّنهم  الرواية  جاء يف 

مر املطروح  ه� اأن تهدي اأحد النا�س، ووا�شح اأّن الهداية  من واجب اجلميع، لكّن الأ

اإنقاذ  علينا  نف�شه.  ن�شان  الإ هّم ه� جناة   الأ مر  الأ يعّد  والذي  ن�شان  لالإ �شالم  الإ قبل  من 

اأنف�شنا وتخلي�شها. وجناتنا هي يف اأن نعمل ب�اجباتنا وعندئذ �شيك�ن العمل بال�اجبات 

من  والف�شاد  الظلم  ومكافحة  احلّق  حك�مة  وتاأ�شي�س  العدالة  وتكري�س  الجتماعّية 

 
ّ
�شالمي الإ واملجتمع  مقّدمة،  �شيء   �شل وكّل  الأ اإًذا،  فهذا ه�،  النجاة.  تلك  مقّدمات 

��1 �ش�رة املائدة، الية 32.
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 ،
بِالِْقْسِط}��� النَّاُس  {لَِيُقوَم  الكرمي  القراآن  يق�ل  مقّدمة. حني  ا  اأي�شً والعدالة  مقّدمة  ا  اأي�شً

لكّنه هدف و�شيط  العدل هدف،  اأّن  �شّك  – ول  نبياء  الأ باعتباره هدف  ويذكر ذلك 

ن�شان.  عبارة  عن فالح الإ
ّ
والهدف النهائي

لهّية  الإ للهداية  ن�شان خمل�ق مكّلف وخمتار وم��ش�ع  فالإ له،  التنّبه  ينبغي  ما  هذا 

ن�شان اأن يختار الهداية   . ب��شع الإ
َعْل لَُه َعْيَننْيِ * َولَِسانًا َوَشَفَتنْيِ * َوَهَديَْناُه النَّْجَديِْن}��� – {َألَْم َنْ

واأهله.  جمتمعه  واأمام  نف�شه  اأمام  ملتزم  خمل�ق  ن�شان  فالإ ال�شاللة،  يختار  اأن  ومبقدوره 

ا من حق�ق اجلماهري،  وح�شب هذه النظرة �شتك�ن الدميقراطّية عالوًة على ك�نها حقًّ

يف  احلكم  م�شاألة  بخ�ش��س  ول�ن  م�ش�ؤ النا�س  جميع  اأّن  مبعنى  واجباتهم،  من  واجًبا 

املجتمع، ول ميكن الق�ل اإّن هذه امل�شاألة ل تتعّلق بي. ل، �شالح البالد وف�شادها ونظام 

العنا�رش  ا من  اأي�شً ن�شان ملتزم حيالها. هذا  الإ اأّن  اأي  فراد.  اأم�ر ترتبط بكّل الأ احلكم 

�شالمّية ومراعاتها يف هذا النم�ذج. ية الإ �شلّية التي ينبغي مالحظتها يف الروؤ الأ

ا  اأي�شً الباب  هذا  �شالم يف  فلالإ احلكم،  ونظام  الدولة  م�شاألة  خرى، هي  الأ امل�شاألة 

�شالم ق�شّية اأ�شا�شّية وعلى  هلّية  الفردّية يف اأمر الدولة يف الإ ة. الأ ه اخلا�شّ نظريّاته واآراوؤ

هلّية  دارة يجب اأن ي�ّفر لذلك الأ هّمّية. كّل من يريد ت�يّل جزء من الإ جانب كبري من الأ

 .
ّ
هلّية يف نف�شه، ومن دون ذلك يك�ن قد ارتكب عماًل غري �رشعي يف نف�شه اأو يجد الأ

�رشاف وعدم ال�شتئثار ق�شايا مهّمة يف اأمر احلكم. يق�ل اهلل تعاىل  عدم العلّ� وعدم الإ

.
ح�ل فرع�ن: {َكاَن َعالِيًا ِمَن اْلُْسِرِفنَي}���

اأي اأّن خطيئة فرع�ن هي اأّنه كان عالًيا. وبهذا، فالعلّ� وال�شتعالء بالن�شبة للحاكم 

يتقّبل  اأن  العلّ�  اأهل  اإذا كان من  ي�شتعلي، ول من حّقه  اأن  �شلبّية ولي�س من حّقه  �شفة 

وال�شتئثار  للمجتمع.  واإماًما  باعتباره حاكًما  يتقّبل�نه  اأن  النا�س  ال�شلطة، ول من حّق 

يثار معناه تقدمي كّل  يثار. الإ ن�شان كّل �شيء لنف�شه، وه� يف مقابل الإ معناه اأن يريد الإ

خرين ل�شالح الذات. العلّ�  خرين، وال�شتئثار معناه اأخذ كّل �شيء من الآ �شيء ل�شالح الآ

منني يف نهج  مام اأمري امل�ؤ وال�شتعالء وال�شتئثار من ال�شفات ال�شلبّية للحاكم. يق�ل الإ

البالغة ح�ل بني اأمّية: »ياأخذون مال اهلل دوًل وعباد اهلل خ�ًل ودين اهلل دخاًل بينهم«. 

فال�شبب يف عدم �شالحّيتهم للحكم ه� هذه ال�شفات فيهم، »ياأخذون مال اهلل دوًل« اأي 

م�ال العاّمة  فيما بينهم، »وعباد اهلل خ�ًل« اأي يعتربون النا�س عبيًدا  اأّنهم يتداول�ن الأ

كيفما حال  اهلل  بدين  ويتالعب�ن  بينهم«  اهلل دخاًل  وي�شتخدم�نهم خدًما، »ودين  لهم 

�شالم راأيه يف نظام احلكم، وهذا ما يجب اأخذه بنظر العتبار يف  لهم. وعلى ذلك فلالإ

.
�4�

من�ذج حياتنا على املدى البعيد

ية 25. ��1 �ش�رة احلديد، الآ

يات � اإىل 10. ��2 �ش�رة البلد، الآ

ية 31. ��3 �ش�رة الدخان، الآ

فكار ال�شرتاتيجّية بتاريخ 2010/12/1. ّول لالأ مام اخلامنئي يف امللتقى الأ ��4 كالم لالإ
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التثّبت  يجب  م�شائل  جملة  اإىل  نخل�س  فاإّننا  م�ر  الأ هذه  ومب�جب 

مكانّية حلركة اأطروحة ال�شيادة ال�شعبّية  والتحّقق منها لت��شيع الدائرة الإ

الدينّية يف اأقطار وبلدان خارج اإيران. من هذه امل�شائل:

اإىل  اأمًرا فقهيًّا �شّيًقا   من جمّرد ك�نه 
ّ
�شالمي اأّوًل: انتقال الجتهاد الإ

 مبا فيه مرحلة ما قبل 
ّ
 م��ّشع يلحظ كّل حيثّيات الن�ّس الديني

ّ
اجتهاد فقهي

.
ّ
 من مالكات، وما بعد اجلعل الت�رشيعي

ّ
اجلعل الت�رشيعي

احلق�ق،  بفل�شفة  الجتهادّي  الهتمام  اإمكانّية  مدى  عن  والبحث 

بطريقة  تقدميه  اإىل  البع�س  �شعى  مر  الأ التكليف. وهذا  منطق  ف�شاًل عن 

لغة  ل  التكليف  لغة  هي  والفقه  الدين  »لغة  اأّن  اعترب  عندما  للزيغ  مثرية 

. وه� قد 
�1�

ن�شان املتديّن يفّكر بتكاليفه اأكرث مّما يفّكر بحق�قه« احلّق، فالإ

ذهب اإىل �رشورة اأن تعمل

احلك�مات الدينّية املنبثقة من املجتمعات الدينّية عندما تريد اأن حتّقل النظام الدميقراّي 

يف اأج�اء هذا املجتمع، فينبغي اأن تعي�س هاج�س طلب ر�شا اهلل ور�شا النا�س، وتعمل 

العقل  الدين وخارجه، وحترتم  داخل  من  املق�لت  بني  والتنا�شب  الت�افق  اإيجاد  على 

خالقّية  خالقّية التي تقع يف مرتبة ما قبل الدين مبقدار ما حترتم العقل والقيم الأ والقيم الأ

التي تقع يف مرتبة متاأّخرة عن الدين، ومن خالل حفظ هذا التعادل والت�ازن بني هاَتني 

اإليه الب�رش يف هذا الع�رش وجت�شيد طم�حاته يف واقع احلياة  املق�لَتني يتّم حتّقق ما ي�شب� 

.
�2�

املعا�رشة

يف  الدين  بدميقراطّية  يق�شي  خيار  اأمام  فاإّننا  الطرح،  هذا  بح�شب 

ن�شايّن يف روح امل�شاألة  املجتمعات الدينّية لي�شّح مّنا احلديث ح�ل البعد الإ

الدينّية. لكن ملاذا ل نقلب ال�ش�رة لنعترب اأّن املجتمعات غري الدينّية اأو اإن 

ن�شانّية املنبثقة  اإذا احت�شنت القيم وامل�شاعر الإ �شالمّية  �شئت فقل غري الإ

من روح الدين ومنطقه فهي قادرة على التكّيف مع اجّتاهه، بحيث ن�شل 

)بريوت-بغداد:   1 الطبعة  القباجني،  اأحمد  ترجمة  والعلمانيّة،  الرتاث  �رشو�س،  الكرمي  ��1 عبد 

من�ش�رات اجلمل، 2009(، ال�شفحة �10.

��2 امل�شدر نف�شه، ال�شفحة 109.



1�

�شالمّية �شيفقد الكثري   من دون القيم الإ
ّ
مع هذا اخليار اإىل اأّن اخليار ال�شعبي

ن�شان،  ن�شانّية التي اأودعها امل�ىل يف اأ�شل فطرة الإ من دللت معانيه الإ

ولكن، واحلّق ُيقال، اإّن ال��ش�ل اإىل مثل هذه النتيجة يحتاج اإىل اإعادة 

 احلرام/ ال�اجب 
ّ
�شالم قراءًة معرفّيًة اجتهادّيًة تخرج به من ثنائي قراءة الإ

طروحة التي  اأن ن�شائل الأ ن�شانّية، وهي عملّية ل بّد  اأفق احلق�ق الإ اإىل 

جناز الذي قّدمته بهذا ال�شدد. مام اخلامنئي عن مدى الإ يقّدمها الإ

بني  العالقة  اإ�شكالّية  يتجاوز  طروحة  الأ قّدمته  ما  اأّن  �شّلمنا  ل�  ثانًيا: 

ن�شان، اإّل اأّن ما ينبغي اللتفات اإليه ه� اأّن حّل هذه  حكم اهلل وحكم الإ

 يعيق. 
ّ
�شكالّية يقت�رش على مقام الثب�ت، وهنا ل ي�جد اأّي ابتالء عملي الإ

�شكالّية الفعلّية هي يف العالقة بني م�قع احلاكم )ال�يّل( وال�شعب  لكّن الإ

اإىل ولية  امل�شتندة  طروحة  الأ اأ�ش�ل هذه  فبح�شب  ال�شلطة.  فاعلّية  يف 

الفقيه، وبرغم اأّن اقرتاح امل�شكلة قد حّل بطرح جملة خ�شائ�س وممّيزات 

ينبغي اأن يتحّلى بها الفقيه حّتى ل يقع يف �شباك ال�شلط�يّة املطلقة، اإّل اأّن 

 .
ّ
 ل امل��ش�عي

ّ
مر على امل�شت�ى الذاتي هذه اخل�شائ�س واملمّيزات تعالج الأ

جراءات والقي�د العمالنّية التي  من هنا، كانت احلاجة اإىل التدقيق يف الإ

ميكن لها منع احلاكم-ال�يّل من ممار�شة �شط�ة يف �شطلته، وه� اأمٌر يع�د 

طروحة يف بناءاتها العمالنّية وجتربتها  اإىل الدور العماليّن الذي تقّدمه الأ

الفقاهة  خ�ش��شّية  والقي�د  جراءات  الإ هذه  حتفظ  ما  مبقدار  اإذ  احلّية. 

العادلة ال�رعة احلكيمة، مبقدار ما ينبغي اأن تربز فعالّيتها يف ر�شم حدود 

اأو �شّط  اأخطاأ  اإذا  املنا�شب وال�شارم من احلاكم-ال�يّل  القرار  اأخذ  حلظة 

يف امل�قف.

حركة  مل�شار  ال�شابطة  احلدود  ر�شم  يف  النجاج  اأّن  جازًما  واأعتقد 

ال�يّل-احلاكم �شي�شاعد كثرًيا يف ن�رش واّت�شاع املدى اجلغرايّف والعماليّن 

ّن  طروحة، واأّن هذه احلدود ل تاأثري لها على ولية الفقيه املطلقة، لأ لالأ

طالق هنا يعني جمالت حاكمّية الدين، وهذا ل يّت�شل بقب�لنا الفقيه اأو  الإ

احلاكم على اأّي حال كان اأو يك�ن فيه.
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طروحة، ل بّد من اإجراء مراجعة  مة ال�شعبّية لالأ ثالًثا: ان�شجاًما مع ال�شِ

احلّق  اأّن  من  خرية  الأ الع�ش�ر  �شالمّية يف  الإ الثقافة  �شاد  ما  حا�شمة جتاه 

راء  الآ امل�شلمني  اأدبّيات  لها  والتي ح�شدت  النا�س،  اأكرث  مع  يتنا�شب  ل 

النا�س،  �شمة عاّمة  باعتبار اجلهل  بدًءا  الكثري  فكار واحلرب  وامل�اقف والأ

�شالمّية  ة من اأهل العلم، مروًرا ب��شف املجتمعات الإ واحلق مع اخلا�شّ

اأهل احلّق ح�شًنا منيًعا من العزلة  اأن يّتخذ  باجلاهلّية املعا�رشة، و�رشورة 

بتاأويالت  راء  الآ تذّرعت  وقد  العظيمة،  املف�شدة  هذه  مل�اجهة  النف�شّية 

، وق�له 
وقراءات للن�ش��س من مثل ق�له �شبحانه {َوَأْكَثُرُهْم لِْلَحقِّ َكاِرُهوَن}���

يات ونظرياتها من  ، واعتبار هذه الآ
قَّ َفُهْم ُمْعِرُضوَن}��� {َبْل َأْكَثُرُهْم َل يَْعَلُموَن اْلَ

ة الباطل، واأّن  يات والروايات التي ت�شري اإىل �شّنة مفادها اأّن الكرثة ح�شّ الآ

حمر. وه� منطق راأى يف  اأهل احلّق قليل، بل هم اأندر من الكربيت الأ

النا�س جمّرد عبيد للدنيا ل يراع�ن للدين واحلّق حدوًدا. لذا، فاإّن ال�شلطة ل 

ة الذين ي�شتندون  ميكن اأن تراعي دورهم ال�شاّل، بل هي ت�شتند اإىل اخلا�شّ

النظرة  لهذه  ما  يخفى  ول   – الفر�شّية  ح�شب   – وحده  اهلل  حكم  اإىل 

لذا،  الدينّية.  ال�شيادة واحلك�مة  ال�شعبّية يف  �شمة  وابتعاد عن  من جمانبة 

ت�شتعيد حم�ريّة  ث�رة  مطل�بًة،  باتت  ال�شدد  بهذا  املفاهيم  من  ث�رًة  فاإّن 

�شرت، وت�شتح�رش ق�له عليه ال�شالم  منني ملالك الأ العاّمة يف و�شايا اأمري امل�ؤ

عظم فاإّن يد اهلل على اجلماعة، واإيّاكم والفرقة فاإّن  »والزم�ا ال�ش�اد الأ

فا�شل  ال�شاّذ لل�شيطان، كما اأّن ال�شاّذ من الغنم للذئب«. يعّلق بع�س الأ

هنا فيق�ل:

ّمة.  ويف عبارة »يد اهلل على اجلماعة« كناية دقيقة عن ظّل اهلل تعاىل الذي يظّلل جمع الأ

اأّكدت  التي  ال�ثقى  العروة  الب�رشّية. وهذه هي  الفطرة  اإىل مبداإ طهارة  اإ�شارة  ويف هذا 

ُقوا}. ية الكرمية {َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللِه َجِميعًا َوَل َتَفرَّ عليها الآ

ية �0. منون، الآ ��1 �ش�رة املوؤ

ية 24. نبياء، الآ ��2 �ش�رة الأ
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هذا  ومن  ّمة.  الأ ه�  اهلل«  بـ»حبل  املق�ش�د  اأّن  تفّرق�ا«  »ول  جملة  من  ووا�شح 

وُبنيت عليه  ما عقد عليه حبل اجلماعة  »الزم�ا  ال�شالم:   عليه 
ّ
مام علي الإ قال  املنطلق 

اأركان الطاعة«.

لهّية  وقد ا�شتخدم »حبل اجلماعة« بدًل من »حبل اهلل« وه� دليل على اأّن العروة الإ

.
�1�

ّمة )غالبية النا�س( ال�ثقى هي جمه�ر الأ

ويذهب اأ�شحاب هذا الجّتاه اإىل اأّن ذّم القراآن للكرثة لي�س من باب 

 �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم 
ّ
ال�شنن، بل من باب امل�رد اخلا�ّس بزمن النبي

�شغاء للحّق. وتكاُثر اأهل الباطل ورف�شهم احلّق والإ

ت�ش�يرها  مكان  فبالإ الفكرة،  هذه  عند  الت�ّقف  من  بّد  ل  كان  واإذا 

يتاأّبى  ل  وطبعه  اجلماعة  يرف�س  ل  �شالم  الإ منطق  اإّن  التايل:  بال�شكل 

العاّمة، وهم اأهل البذل والت�شحية. اإّل اأّن اجلماعة اأو الكرثة ل� خالفت 

مبدًءا اأو ت�رشيًعا دينيًّا اأو حكًما ولئيًّا ثابًتا، فاإّن جمانبتها هي امل�قف الذي 

مري عليه ال�شالم: »اإّن القليل من  . وهنا، ورد عن الأ
ّ
يلتزمه ال�شل�ك الديني

اأو م�قٍف ما معالج  اإقرار ما  منني كثري«. لكن ماذا ل� كّنا يف �شدد  امل�ؤ

النا�س  داريّة، ووقع اخلالف بني جمع  ال�شيا�شّية واملجتمعّية والإ م�ر  لالأ

مي�ّس  بل  الفت�ائّية،  احلدود  مي�ّس  ل  خالف  وه�  احلاكم-ال�يّل،  وراأي 

بالتقدير الذي ي�شل اإليه حكم ال�يّل، فماذا نفعل بهذا ال�شدد؟ هل نتبع 

اإّن  ال�يّل وتقديراته؟  نلغيهم ونقّدم حكم  اأم  النا�س،  كرث من  الأ اجلماعة 

حكام احلك�مّية، ورغم مرور �شن�ات متطاولة من الزمن، مل  مثل هذه الأ

�شالمّية، وه� ما ي�شتثري فينا جملة اأ�شئلة: يّت�شح بعد يف جتربة الدولة الإ

 اأن يدخل دوائر البحث احل�زوّي بجّديّة 
ّ
هل ا�شتطاع الفقه احلك�مي

اأثمرته  و�رشامة و�شفافّية؟ هل ا�شتطاعت جتربة ولية الفقيه، وبالتايل ما 

للتداول  وتقاليد  اأعراًفا  تراكم  اأن  الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة  اأطروحة  من 

مام اخلميني وجتديد الفقه ال�شيا�شّي  ��1 حمّمد هادي معرفت، »الدميقراطّية يف نظام ولية الفقيه«، يف: الإ

، �200(، اجلزء 1، ال�شفحة 111.
ّ
�شالمي )بريوت: مركز احل�شارة لتنمية الفكر الإ
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جماري  فهم  من  اإليها  بال�شتناد  متّكننا   
ّ
احلك�مي دارّي  والإ  

ّ
ال�شيا�شي

�شالمّية يف جمال احلكم وبناء املجتمع؟  ية الإ التطبيق والفهم العماليّن للروؤ

بناء  ميادين  ال�ليدة يف  �شالمّية  الإ للتجارب  تقدميه  ما ميكننا  هناك  وهل 

م�ر تقت�رش على �شيغ الث�رة فقط؟ الد�شاتري والق�انني والُنُظم؟ اأم اأّن الأ

اأن  ميكن  م�ر  الأ لهذه  وا�شح  ح�شارّي  ونهج  ثقافة  بناء  اأّن  اأعتقد 

مع  الت�ا�شل  يف  امل�شاهمة  اأقّل  ل  اأو  التجربة،  تعميم  جمال  يف  ي�شاهم 

ل  التي  الدينية  ال�شعبية  ال�شيادة  قاعدة  وعلى  املعا�رش   
ّ
�شالمي الإ احلراك 

وهي  الفقيه،  ولية  تعريف  يف  جراأًة  مّثلت  اأّنها  اإىل  ن�شري  اأن  اإّل  منلك 

على  ت�شاعد  اإ�شكالّية  حماميل  على  تعبرية  و�شال�شة  �شه�لة  رغم  تنط�ي 

 يق�م على قراءة:
ّ
تقدمي فكر �شيا�شي

1. ال�شيادة ومعناها.

2. ال�شيادة ودللتها احل�شاريّة.

، اأو اإن �شئت فقل: القراآن 
ّ
3. الدينّية ومنظ�رها يف الجتهاد احلك�مي

ال�ا�شع.

طروحة حّتى  واإذا كان ل بّد من كلمة ختامّية، فهي اأّن ر�شيد هذه الأ

ه�  �شيا�شّية  وفعالّيات  ثقافّية  اأو�شاط  يف  والنت�شار  للت��ّشع  قابلًة  تك�ن 

باإخراجها من دائرة ال�شعار اجلميل اإىل دائرة ر�شد التجربة التي مار�شتها، 

وال�شتفادة العملّية منها يف خط�ات وحدود وحيثّيات وا�شحة، لي�شار 

ًة اأّن فيها قابلّية  بعد ذلك نح� اإقامة منظ�مة من التنظري ال�ا�شح لها. خا�شّ

�شالمّية.  ن�شان بنف�شه على قاعدة املعن�ّية الإ طاقة مَ�ّلدة ل�شتعادة ثقة الإ

وهنا، يكمن �رّش اأّي عملّية تغيري حقيقّية، كما ل يف�تنا اأهّمّية ال�شتفادة 

ال�شدر،  باقر  ال�شهيد حمّمد  ال�شّيد  قّدمه  الذي  خري  النتاج الأ النظريّة من 

نبياء، اأو ال�شنن التاريخّية  ن�شان و�شهادة الأ �ش�اًء يف مقالته ح�ل خالفة الإ

واملجتمعّية يف القراآن الكرمي.
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احلاكميّة ال�شعبيّة الدينيّة

ونظريّة »احلكم الدميقراطّي«

�1�
ال�شّيد عبد اهلل نظام

��1 اأ�شتاذ يف احل�زة العلمّية يف �ش�ريا.
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1. احلاكميّة ال�شعبيّة الدينيّة

1. اأ. متهيد

يف  اإحداهما  تندمج  حاكمّيَتني،  ال�شعبّية«  »احلاكمّية  عن�ان  يختزن 

خرى، لي�شبح هذا العن�ان بقّ�ة اللفظ املفردة، ويغدو معها الرتكيب  الأ

جمّرد �رشح لتلك اللفظة الفرتا�شّية. فبم�جب هذه املق�لة، لي�س لل�شعب 

لي�س  اأّنه  كما  الدينّية،  احلاكمّية  عن  منف�شلة  ب�ش�رة  نف�شه  يحكم  اأن 

ميان  للحاكمّية الدينّية اأن جتري بعيًدا عن اإرادة ال�شعب �شمن ما يعنيه الإ

تلك  تقّررها  التي  حكامه، و�شمن احلدود  لزوم اخل�ش�ع لأ بالدين من 

.
يَن ِعْنَد اللِه اإِلْساَلُم}��� حكام، {إِنَّ الدِّ الأ

وقد عرّب القراآن الكرمي وال�شّنة ال�رشيفة عن هذه احلاكمّية املزدوجة.

1. ب. الدليل القراآيّن للحاكميّة ال�شعبيّة الدينيّة

َِّذيَن  ال آَمُنوا  َِّذيَن  َوال َوَرُسوُلُه  اللُه  َولِيُُّكُم  َا  {إِنَّ تعاىل  نقراأ ق�له  الكرمي  القراآن  ففي 

اأدلّة  من  املباركة  ية  الآ هذه  فاإّن   ،
َراِكُعوَن}��� َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن 

اأهل  املقّرر يف مذهب  واإمامته، كما ه�  ال�شالم  عليه   
ّ
مام علي الإ ولية 

باأ�شباب  ال�شالم، وه� ما ذكرته الروايات العديدة املتعّلقة  البيت عليهم 

مام عليًّا عليه ال�شالم ه�  ية املباركة، والتي تن�ّس على اأّن الإ نزول هذه الآ

ال�حيد الذي اآتى الزكاة وه� راكع يف حادثة ت�شّدقه باخلامت يف م�شجد 

ية املباركة. ر�ش�ل اهلل �شّلى اهلل عليه واآله، فنزلت هذه الآ

اآمن�ا  للذين  ال�حيد  امل�شداق  ه�  ال�شالم  عليه   
ّ
علي مام  الإ ك�ن  اإّن 

ية وليتهم جمتمعًة مع ولية  ية، والذين ذكرت الآ املق�ش�دين يف هذه الآ

اهلل ور�ش�له، اإمّنا يعني اأّن املق�ش�د من ال�لية ه� الطاعة واخل�ش�ع دون 

ية 19. ��1 �ش�رة اآل عمران، الآ

ية 55. ��2 �ش�رة املائدة، الآ
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 عليه ال�شالم ب��شف 
ّ
مام علي غريها من معاين ال�لية، ولعّل التعبري عن الإ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}، دون ال�شم ال�رشيح، وجعله  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ {ال
ية  الآ يف  بـ»اإمّنا«  احل�رش  وج�د  مع   ،

ّ
كّلي لعن�ان  وحيًدا  م�شداًقا  كفرد 

منني،  املباركة، ي�شري اإىل انح�شار ال�لية على امل�شلمني يف اهلل ور�ش�له وامل�ؤ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن} يدّل  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ منني بـ{ال كما اأّن ت��شيف امل�ؤ

ة، وقد جعل هذا ال��شف  على اأّن تلك ال�لية ملن تت�ّفر فيه �رشوط خا�شّ

م�ر ال�رشعّية وعدم  عن�اًنا لها، وذلك يف اإ�شارة دقيقة اإىل اللتزام التاّم بالأ

التعّلل بالن�شغال ب�شيء عن �شيء، فكان اأن جمع عليه ال�شالم بني ال�شالة 

ون  والزكاة يف اآن واحد، فجمع بني ال�شلة باهلل واللتفات اإىل رعاية �ش�ؤ

اخللق ورفع ع�زهم وا�شطرارهم، فاإّن ما لفتت اإليه الروايات اأّن ال�شائل 

قد طلب ال�شدقة يف م�شجد ر�ش�ل اهلل �شّلى اهلل عليه واآله ومل يجبه اأحد، 

 عليه ال�شالم اإليه باإ�شبعه لياأخذ اخلامت منه، فيك�ن فعله اإنقاًذا 
ّ
فاأ�شار علي

لهذا امل�شكني من اأن ي�شاب بالياأ�س، ودفًعا للمالمة عن امل�شلمني، ولهذا 

ة بامل�شّلني، كحكمهم بلزوم اإنقاذ الغريق،  نظائره يف اأحكام الدين اخلا�شّ

ذى، ول� لزم من ذلك قطعه لل�شالة، فكيف ل� مل  اأو املبادرة اإىل دفع الأ

يلزم من ذلك قطعها.

اللياقة  اإىل اختياره عليًّا يف ذلك الزمان لتحّقق  اأ�شار  فكاأّنه تعاىل قد 

ّنها  فيه ملن�شب ال�لية العظمى التي هي على حّد ولية اهلل ور�ش�له؛ لأ

من اأمرهما، فاإّن ال�لية يجب اأن ُيختار لها من تك�ن له هذه ال�شفات، 

من  اأمام  مفت�ًحا  الباب  يجعل  ال�رشيح  ال�شم  بدل  بال��شف  والتعبري 

ية الكرمية  يك�ن على ذات النهج، وحائًزا على ذات الكمال، فت�رشي الآ

حد ع�رش عليهم ال�شالم من بعده، فال يخل� مقام ال�لية يف  ئّمة الأ اإىل الأ

مام الثاين ع�رش املهدي عّجل اهلل تعاىل فرجه حيًّا غائًبا عن  حال، لك�ن الإ

منني  ب�شار، وقد عرّب ر�ش�ل اهلل �شّلى اهلل عليه واآله عن تاأثريه على امل�ؤ الأ

ن�شاري ر�ش�ان اهلل عليه  وفعالّية وليته، وقد �شاأله جابر بن عبد اهلل الأ
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قائاًل: »يا ر�ش�ل اهلل، فهل يعقل ل�شيعته النتفاع به يف غيبته؟« فقال عليه 

ال�شالة وال�شالم:

ب�ليته يف غيبته كانتفاع  وينتفع�ن  بن�ره،  ي�شت�شيئ�ن  اإّنهم  بالنبّ�ة،  بعثني  اإي والذي 

�رّش اهلل، وخمزون علمه،  يا جابر هذا من مكن�ن  واإن جتّللها �شحاب،  بال�شم�س  النا�س 

،
�1�

فاكتمه اإّل على اأهله

م�شاًفا اإىل اإمكان ال�شتنابة عنهم واإيكال بع�س مهامهم اإىل اأ�شخا�س 

ذات  على  وال�شائرين  النهج،  بذات  امللتزمني  العاّمني  كنّ�ابهم  اآخرين 

ية ا�شتمرارّيًة زمنّيًة ه� وق�عها يف �شياق  الطريق، والذي يجعل لهذه الآ

َِّذيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن  َُّها ال ق�له تعاىل {يَا َأي

َِّذيَن ِفي ُقُلوبِِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن  اِلنَِي * َفَتَرى ال َُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَه َل يَْهِدي الَْقْوَم الظَّ َُّهْم ِمْنُكْم َفِإن يََتَول
ِفيِهْم يَُقوُلوَن نَْخَشى َأْن ُتِصيَبَنا َدائَِرٌة َفَعَسى اللُه َأْن يَْأتَِي بِالَْفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ َفُيْصِبُحوا َعَلى 
َأْيَانِِهْم  َجْهَد  بِاللَِّه  َأْقَسُموا  َِّذيَن  ال َأَهُؤَلِء  آَمُنوا  َِّذيَن  ال َويَُقوُل  نَاِدِمنَي *  َأنُْفِسِهْم  ِفي  وا  َأَسرُّ َما 
َِّذيَن آَمُنوا َمْن يَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه  َُّها ال َُّهْم َلََعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحوا َخاِسِريَن * يَا َأي إِن
ِفي  ُيَجاِهُدوَن  الَْكاِفِريَن  َعَلى  ةٍ  َأِعزَّ ْؤِمِننَي  اْلُ َعَلى  ٍَّة  َأِذل َوُيِحبُّونَُه  ُهْم  ُيِحبُّ بَِقْوٍم  اللُه  يَْأتِي  َفَسْوَف 
ّنه  ، لأ

َسِبيِل اللِه َوَل يََخاُفوَن لَْوَمَة َلئٍِم َذلَِك َفْضُل اللِه ُيْؤتِيِه َمْن يََشاُء َواللُه َواِسٌع َعلِيٌم}���
�شالم عندما نهى عن ولية غري  تعاىل قد اأراد اأن يبنّي طبيعة ال�لية يف الإ

َِّذيَن آَمُنوا}. َا َولِيُُّكُم اللُه َوَرُسوُلُه َوال امل�شلمني فقال: {إِنَّ

 
ّ
�شالم امتداًدا زمنيًّا يف مقابل المتداد الزمني مّما يعطي لل�لية يف الإ

الق�شّية  جعلنا  ل�  مر  الأ هذا  يتحّقق  ول  امل�شلمني،  غري  ولية  لحتمال 

منح�رشًة ب�شخ�س واحد، فاإّنه مع وج�د الر�ش�ل �شّلى اهلل عليه واآله بني 

�شهل  ظهراين امل�شلمني ت�ىّل بع�شهم غري امل�شلمني رهبًة ورغبًة واختياًرا لالأ

يف احلياة الدنيا، مع غ�ّس النظر عّما ميكن اأن يحدثه ذلك من امل�شكالت 

 
ّ
��1 حمّمد بن احل�شني بن باب�يه القّمي )ال�شيخ ال�شدوق(، كمال الدين ومتام النعمة، ت�شحيح وتعليق علي

 التابعة جلماعة املدّر�شني بقم، 1405هـ(، الباب 23 
ّ
�شالمي �ّش�شة الن�رش الإ اأكرب الغفاري، )قم: م�ؤ

)»ن�ّس اهلل تعاىل على القائم عليه ال�شالم«(، احلديث 2، ال�شفحة 253.

يات 51 اإىل 54. ��2 �ش�رة املائدة، الآ
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مر ل� انح�رشت ب�شخ�ٍس بعده. لذا، ل  للم�شلمني، وكذلك �شيك�ن الأ

عقيدة  ت�ّفره  ما  وه�  التاريخ،  ط�ل  على  املحّقة  ال�لية  امتداد  من  بّد 

قليل.  قبل  بيّناه  كما  قائمهم،  غياب  وحال  ئّمة  الأ ظه�ر  حال  مامة  الإ

كما اأّنه ل بّد من نزول ال�لية اإىل مرتبة اأدنى من مرتبة الع�شمة لي�شبح 

ية  طيفها ظاهًرا يف جميع مناحي احلياة، ليلتزم امل�شلم�ن عرب الزمان بالآ

منني،  من دوًما يت�ىّل امل�ؤ املباركة، وتتحّقق غاياتها املبّينة يف ال�شياق، فامل�ؤ

َِّذيَن  ال َمَع  نَْفَسَك  {َواْصِبْر  منني، وه� ما عرّب عنه تعاىل بق�له  ويك�ن مع امل�ؤ

نَْيا َوَل ُتِطْع  َياةِ الدُّ يَْدُعوَن َربَُّهْم بِالَْغَداةِ َوالَْعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَ
، فق�له تعاىل {َواْصِبْر} بدل 

َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنَا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا}���
»كن« ه� تعبري عن هذا اللتزام، ول� كان خمالًفا له�ى �شاحبه وذوقه 

العاّم، كما بّينت ذلك كثري من اآيات الذكر احلكيم.

من،  من اأخ� امل�ؤ وقد ورد يف ال�شّنة ال�رشيفة عنه �شّلى اهلل عليه واآله »امل�ؤ

.
�2�

عينه ودليله، ل يخ�نه ول يظلمه ول يغ�ّشه، ول يعّد عّدة فيخلفه«

مام الع�شكري عليه ال�شالم: »فاأّما من كان من الفقهاء  كما ورد عن الإ

مر م�له، فللع�ام  �شائنًا لنف�شه، حافظًا لدينه، خمالًفا على ه�اه، مطيًعا لأ

.
�3�

اأن يقّلدوه«

ئّمة عليهم ال�شالم،  ول يخفى اأّن ت�شخي�س اأولئك النّ�اب العاّمني لالأ

والتحّقق من ا�شتيفائهم لل�رشوط، يرتبط بالنا�س، ويك�ن عندئٍذ خا�شًعا 

لقب�لهم بهم ور�شاهم عنهم.

ية �2. ��1 �ش�رة الكهف، الآ

الكتب  دار  )طهران:  الغفاري،  اأكرب   
ّ
علي وتعليق  ت�شحيح  الكايف،  الكليني،  يعق�ب  بن  ��2 حمّمد 

بع�شهم  منني  امل�ؤ اأخّ�ة  »باب  والكفر«،  ميان  الإ »كتاب   ،2 اجلزء  1365هـ.�س.(،  �شالمّية،  الإ

لبع�س«، ال�شفحة 166، احلديث 3.

النعمان  دار  �رشف:  الأ )النجف  اخلر�شان،  باقر  حمّمد  ومالحظات  تعليق  الحتجاج،  ��3 الطرب�شي، 

 الع�شكري«، ال�شفحة 
ّ
للطباعة والن�رش، 1966(، اجلزء 2، »احتجاج اأبي حمّمد احل�شن بي علي
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ُسوَل َوُأولِي األْمِر  َِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرَّ َُّها ال وكذلك ق�له تعاىل {يَا َأي

ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَْيْوِم اآَلِخِر َذلَِك  وُه إِلَى اللِه َوالرَّ ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
هنا هم  األْمِر}  {َوُأولِي  باأّن  املباركة ظاهرة  ية  والآ  ،

َتْأِوياًل}��� َوَأْحَسُن  َخْيٌر 
مر بطاعتهم، بعدما اأمر بطاعته  ال�لة القائم�ن باأمر اهلل واأمر ر�ش�له لالأ

وطاعة ر�ش�له �شّلى اهلل عليه واآله، ولع�د �شمري اجلمع يف {ِمْنُكْم} على 

ية يف �شياق ق�له عّز من قائل {إِنَّ اللَه يَْأُمُرُكْم َأْن  َِّذيَن آَمُنوا}، ول�ق�ع الآ {ال
يَِعُظُكْم بِِه  ا  ُكُموا بِالَْعْدِل إِنَّ اللَه نِِعمَّ وا األَمانَاِت إِلَى َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن َتْ ُتَؤدُّ
قائل  ، وكذلك ملا جاء بعدها من ق�له عّز من 

َبِصيراً}��� َسِميعًا  َكاَن  اللَه  إِنَّ 
َُّهْم آَمُنوا ِبَا ُأنِْزَل إِلَْيَك َوَما ُأنِْزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأْن يََتَحاَكُموا  َِّذيَن يَْزُعُموَن َأن {َألَْم َتَر إِلَى ال
مّما   ،

َبِعيداً}��� َضاَلًل  ُيِضلَُّهْم  َأْن  ْيَطاُن  الشَّ َوُيِريُد  بِِه  يَْكُفُروا  َأْن  ُأِمُروا  َوَقْد  اُغوِت  الطَّ إِلَى 
منني، والدليل على عدم  مر من امل�ؤ مر بالطاعة ل�يّل الأ يعني ا�شتمراريّة الأ

وُه إِلَى  اخت�شا�س ذلك باملع�ش�م ق�له عّز من قائل {َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ

�شالم ل تنف�شل عن اهلل ور�ش�له، فهم  حكام يف الإ ّن الأ ، لأ
ُسوِل}��� اللِه َوالرَّ

املرجع يف كّل اأمر؛ فاهلل تعاىل ه� اهلل اخلالق املالك امل�رّشع، ولق�له عن 

 ،
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُكْم َعْنُه َفانَْتُهوا}��� ر�ش�له �شّلى اهلل عليه واآله {َوَما آَتاُكُم الرَّ

اإىل  راجع  ه�  اإمّنا  ال�لة  لء  ه�ؤ م�شاديق  على  التعّرف  اأّن  املعل�م  ومن 

منني، اأي اإىل اختيارهم، ول� كان مراده من {َوُأولِي األْمِر} خ�ش��س  امل�ؤ

مر يف م�رد النزاع اإىل اهلل  ئّمة املع�ش�مني عليهم ال�شالم، ملا جعل رّد الأ الأ

ور�ش�له دون اأن يجعل لهم ذكًرا يف ذلك، مّما يدّل على اأّن املراد من {َوُأولِي 

األْمِر} ما ي�شمل غري املع�ش�م.

ية 59. ��1 �ش�رة الن�شاء، الآ

ية �5. ��2 �ش�رة الن�شاء، الآ

ية 60. ��3 �ش�رة الن�شاء، الآ

ية 59. ��4 �ش�رة الن�شاء، الآ

ية �. ��5 �ش�رة احل�رش، الآ
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ل  مر  الأ اأويل  اإىل  بالن�شبة  الكرمية  ية  الآ يف  عنها  املتحّدث  فال�لية 

جلى، اإمّنا هي �شارية  مام املع�ش�م، واإن كان ه� م�شداقها الأ تخت�ّس بالإ

 ،
ّ
التقي ال�رع  بالعدل  اأي  ور�ش�له،  اهلل  مبنهج  قائًما  يك�ن  من  كّل  يف 

 دائم عرب الزمان واملكان، ويف جميع 
ّ
لعدم تي�رّش ت�يّل املع�ش�م بنحٍ� فعلي

ال�شالم يف حال حياتهم،  ئّمة عليهم  الأ اأحال  ون، وقد  احلالت وال�ش�ؤ

ة اأو عاّمة، كاملروّي عن  ويف حال غيبتهم، اإىل من ين�ب عنهم نيابًة خا�شّ

 بن امل�شّيب الهمداين قائاًل: »�شّقتي 
ّ
الر�شا عليه ال�شالم عندما �شاأله علي

بعيدة، ول�شت اأ�شل اإليك يف كّل وقت، فمّمن اآخذ معامل ديني؟« قال: 

، وكق�ل ال�شادق عليه 
�1�

»من زكرّيا بن اآدم؛ املاأم�ن على الدين والدنيا«

ا اإىل اأهل اجل�ر،  بي خديجة: »اإيّاكم اأن يحاكم بع�شكم بع�شً ال�شالم لأ

ولكن انظروا اإىل رجل منكم يعلم �شيًئا من ق�شائنا فاجعل�ه بينكم، فاإيّن 

من  »فاأّما  الع�شكري  مام  الإ وق�ل   ،
�2�

اإليه« فتحاكم�ا  قا�شًيا  قد جعلته 

مر  الفقهاء �شائًنا لنف�شه حافًظا لدينه خمالفًا على ه�اه مطيًعا لأ كان من 

م�له فللع�ام اأن يقّلدوه«. مّما يدّل على اأّنهم عليهم ال�شالم مل يقبل�ا اأن 

يخرج النا�س عن هذه ال�لية بحال، واإن ترك�ا ت�شخي�س امل�شداق يف 

تباعهم. النائب العاّم لأ

اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم  ِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ َِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرب وكذلك ق�له تعاىل {َوال

اللتزام  القائم على  منني  امل�ؤ اهلل منهج  بنّي  ، حيث 
ُيْنِفُقوَن}��� َرَزْقَناُهْم  َوِمَّا 

ال�ش�رى  م�ارد  اأهّم  من  واإّن  بينهم،  فيما  ال�ش�رى  وعلى  رّبهم  باأوامر 

طالق، ت�شخي�شهم للذي يبنغي اأن يلي اأم�رهم  بينهم، بل اأهّمها على الإ

من احلائزين على �رشوط ال�لية.

�ّش�شة اآل البيت عليهم  ��1 حمّمد بن احل�شن احلّر العاملي، و�شائل ال�شيعة اإىل حت�شيل م�شائل ال�رشيعة )قم: م�ؤ

حياء الرتاث، 1414هـ(، اجلزء �2، »كتاب الق�شاء«، »باب وج�ب الرج�ع والفت�ى  ال�شالم لإ

اإىل رواة احلديث«، ال�شفحة 146، احلديث �2.

 ،4 اأدب احلاكم«، احلديث  حكام«، »باب  الق�شاء والأ �، »كتاب  ��2 الكايف، م�شدر �شابق، اجلزء 

ال�شفحة 412.

ية �3. ��3 �ش�رة ال�شورى، الآ
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1. ج. الدليل من ال�ُشنّة ال�رشيفة

روى املريزا الن�ري رحمه اهلل يف م�شتدرك الو�شائل عن ر�ش�ل اهلل �شّلى 

ولية  لك  طالب  اأبي  ابن  »يا  ال�شالم:  عليه   
ّ
لعلي قال  اأّنه  واآله  عليه  اهلل 

اأّمتي، فاإن ولّ�ك يف عافية واأجمع�ا عليك بالر�شا فقم باأمره، واإن اختلف�ا 

.
�1�

عليك فدعهم وما هم فيه«

 �شّلى اهلل عليه واآله عليًّا اإماًما بن�ّس ي�شبه اإىل حّد كبري 
ّ
ب النبي لقد ن�شّ

َكاَة  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ َِّذيَن آَمُنوا ال َا َولِيُُّكُم اللُه َوَرُسوُلُه َوال الن�ّس القراآيّن: {إِنَّ

 عليه ال�شالم،
ّ
، اإذ قال يف غدير خّم، وقد رفع يد علي

َوُهْم َراِكُعوَن}���
 م�له، اللهّم واِل من واله، وعاِد من عاداه، واأحبَّ من اأحّبه، 

ّ
من كنت م�له فعلي

واأبغ�س من اأبغ�شه، وان�رش من ن�رشه، واأعن من اأعانه، واخذل من خذله، واأِدر احلّق معه 

،
�3�

حيث دار

 عليه 
ّ
حيث ربط �شّلى اهلل عليه واآله بني وليته على النا�س وولية علي

 عليه ال�شالم مب�جب هذا الن�ّس وليتان: ولية دينّية، 
ّ
ال�شالم، و�شار لعلي

ون  ّمة لل�ش�ؤ وولية زمنّية، حيث تعني ال�لية الدينّية جعله و�شيًّا على الأ

الدينّية بعد ر�ش�ل اهلل �شّلى اهلل عليه واآله، يك�ن معيًنا للعلم، وم�شدًرا 

»واأِدر  الغدير  حديث  من  خرية  الأ الفقرة  ّدى  م�ؤ وه�  للحّق،  وعالمًة 

ّدى حديث »مدينة العلم«، وحديث  احلّق معه حيث دار«، كما ه� م�ؤ

«، وغريها من الروايات 
ّ
»املنزلة«، وحديث »ال�شفينة«، و»اأق�شاكم علي

ال�رشيفة، حيث تظهر منها ال�لية الدينّية املع�ش�مة ب�شكل وا�شح، واأّما 

وىل من حديث الغدير، وكذلك حديث »املنزلة«، فاإّنه تظهر  الفقرات الأ

ال�لية  هذه  اأّن  تبنّي  امل�شتدرك  رواية  ولكّن  الزمنّية،  ال�لية  بقّ�ة  منهما 

�ّش�شة اآل البيت عليهم ال�شالم  ��1 ح�شني الن�ري الطرب�شي، م�شتدرك الو�شائل وم�شتنبط امل�شائل، حتقيق م�ؤ

 ،)19�� الرتاث،  حياء  ال�شالم لإ البيت عليهم  اآل  �ّش�شة  م�ؤ 2 )بريوت:  الطبعة  الرتاث،  حياء  لإ

اجلزء 11، ال�شفحة ��.

ية 55. ��2 �ش�رة املائدة، الآ

��3 احللبي، علّي، ال�شرية احللبيّة )بريوت: دار املعرفة، 1400هـ(، اجلزء 3، ال�شفحة �33.
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مام عليه ال�شالم قد جعل النبي �شّلى اهلل عليه واآله  الزمنّية التي هي حّق لالإ

اأ�شار  ما  ا  اأي�شً وه�  ال�لية،  بهذه  واإقرارهم  النا�س  ر�شا  وه�  �رشًطا  لها 

 .
�1�

اأن يبايع�ا«  نف�شه بق�له عليه ال�شالم »اإمّنا اخليار للنا�س قبل 
ّ
اإليه علي

واخليار ماأخ�ذ من الختيار واإعالن الر�شا، وهذا تعبري عن م�شاحة من 

ولّياتهم  الختيار بعد ن�شب ال�يّل ُتركت للنا�س وعليهم اأن يتحّمل�ا م�ش�ؤ

اأو خمالفتهم ملا يريده اهلل ور�ش�له، وهذا ن�ع من احلاكمّية  اإجابتهم  يف 

�شا�س يف  اأ�شا�شها ال�لية الزمنّية، والتي هي الأ ال�شعبّية التي ت�رشي على 

ق�شايا احلكم واحلك�مة.

من  كان  من  »فاأّما  ال�شالم:  عليه  الع�شكري  مام  الإ عن  املروّي  واأّما 

مر م�له،  الفقهاء �شائًنا لنف�شه، حافًظا لدينه، خمالًفا على ه�اه، مطيًعا لأ

منني  مام عليه ال�شالم اأّن على امل�ؤ ، فقد بنّي فيه الإ
�2�

فللع�ام اأن يقّلدوه«

 ،
ّ
التقي ال�رع  العادل  الفقيه  اإىل  ونهم  �ش�ؤ دينهم وت�يّل  اأمر  الرج�ع يف 

منني.  واأّن لهذا الفقيه �شالحّية احلك�مة على امل�ؤ

مر يف مقب�لة »عمر بن حنظلة« ورواية »اأبي خديجة«.  وكذلك ه� الأ

فاإّنه م�شاًفا اإىل ا�شتفادة ال�لية العاّمة للفقيه اجلامع لل�رشائط يف ع�رش الغيبة 

نهاية  يف  النا�س  اإىل  ت�شخي�شه  تركت  قد  اأّنها  ال�ا�شح  من  اأّن  اإّل  منها، 

املطاف، حّتى مع الق�ل بلزوم ال�شتعانة باأهل اخلربة، مّما ُيظهر ن�ًعا من 

لل�شعب  ويك�ن  �شلطته،  للفقيه  تك�ن  حيث  الدينّية،  ال�شعبّية  احلاكمّية 

حّق الت�شخي�س والختيار لذلك الفقيه.

اآل  �ّش�شة  العباد، حتقيق م�ؤ ر�شاد يف معرفة حجج اهلل على  الإ املفيد(،  النعمان )ال�شيخ  ��1 حمّمد بن حمّمد 

البيت عليهم ال�شالم لتحقيق الرتاث، الطبعة 2 )بريوت: دار املفيد، 1993(، اجلزء 1، ال�شفحة 

.243

ال�شفحة  الع�شكري«،   
ّ
علي بن  احل�شن  اأبي حمّمد  »احتجاج   ،2 اجلزء  �شابق،  م�شدر  ��2 الحتجاج، 

.263
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1. د. حاكميّة الدين جلميع مناحي احلياة

لزوم حاكمّية  على  م�شبق  بنح�  مبنيًّا  يك�ن  واأن  بّد  ل  تقّدم  ما  كّل  اإّن 

َِّذيَن  ال َولِيُّ  {اللُه  تعاىل  ق�له  اإليه  ي�شري  ما  احلياة، وه�  الدين جلميع مناحي 

اُغوُت ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر  َِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّ ُلَماِت إِلَى النُّوِر َوال آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
ية املباركة  ، واخلطاب يف الآ

ُلَماِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن}��� إِلَى الظُّ
ه� من اهلل جّل جالله بكّل ما يحمله لفظ اجلاللة من الدللت مبا ه� علم 

نف�شه  الكمال واجلمال، والذي عّرف  ل�شفات  املقّد�شة اجلامعة  للذات 

يف هذا اخلطاب باأّنه ويّل الذين اآمن�ا، اأي ال�شّيد املطاع منهم، واملت�يّل 

ونهم، وقد تعّهد لهم جّل �شاأنه باإخراجهم من الظلمات اإىل الن�ر،  ل�ش�ؤ

مر الذي ل يتّم اإّل اإذا ح�شل يف مناٍح ثالثة: الأ

املبتنيات  ت�شحيح  يتكّفل  الذي  العقدّي  امل�شت�ى  على  ّول:  الأ  .1

ن�شان فيه، ويف�رّش عالقته باهلل  �شا�شّية التي ترتبط ب�رّش ال�ج�د ودور الإ الأ

وبالك�ن واحلياة.

 املتعّلق بالفرد واملجتمع، لتنظيم عالقة 
ّ
2. الثاين: على امل�شت�ى الت�رشيعي

ن�شان برّبه، وبنف�شه، وبالب�رش و�شائر امل�ج�دات الك�نّية، وكذلك تنظيم  الإ

ن�شانّية مع بع�شها، يف منظ�مات متكاملة مرتابطة من  عالقة املجتمعات الإ

ن�شايّن، وكّل  حكام، كما يف اأحكام العبادات، واملعامالت، وال�شل�ك الإ الأ

ما يرتبط مبناحي احلياة القت�شادّية، والثقافّية، والجتماعّية، وال�شيا�شّية، 

ون�ًرا،  ظلمًة  منها  واحدة  كّل  يف  ّن  لأ وللمجتمع،  للفرد  والع�شكرّية، 

خراج من �شائر الظلمات،  خراج من الظلمات يدّل بعم�مه على الإ والإ

ح�ال، مّما يدّل  فراد والأ خراج املطلق ال�شامل جلميع الأ وباإطالقه على الإ

الن�ر يف جميع  اإىل  الظلمات  من  ن�شان  الإ اإخراج  يتكّفل  تعاىل  اأّنه  على 

مناحي احلياة.

ية �25. ��1 �ش�رة البقرة، الآ
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اجلهاَدين  على  القائمة  واملداومة  الثبات  ب��شائل  يرتبط  الثالث:   .3

م�شرية  من  واملعن�يّة  املاّدّية  الع�ائق  اإزالة  املت�شّمَنني  �شغر،  والأ كرب  الأ

ن�شان، حيث يتطّلب اأّولهما ال�شتعانة ب��شائل الذكر والّت�شال باهلل،  الإ

ك�شن�ف العبادات والدعاء وتالوة القراآن، وثانيهما اجلهاد يف �شبيل اهلل 

اخللف  من  به  اهلل  وعد  ما  العتبار  بعني  خذ  الأ مع  م�ال  والأ نف�س  بالأ

، وما وعد 
للمال يف الدنيا: {َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنُْتْم َل ُتْظَلُموَن}���

نََّة  ْؤِمِننَي َأنُْفَسُهْم َوَأْمَوالَُهْم بَِأنَّ لَُهُم اْلَ خرة: {إِنَّ اللَه اْشَتَرى ِمَن اْلُ فيه من اجلائزة يف الآ

يِل َوالُْقْرآِن َوَمْن َأْوَفى  ًا ِفي التَّْوَراةِ َواإِلْنِ ُيَقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعداً َعَلْيِه َحقاّ
.

َِّذي َبايَْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم}��� بَِعْهِدهِ ِمَن اللِه َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم ال
ون احلياة وجمرياتها  �ش�ؤ انف�شال  الدينّية عدم  ال�جهة  يعني من  وهذا 

من منهج كامل للحياة،  ون الدين والعقيدة، فالدين يف عقيدة امل�ؤ عن �ش�ؤ

يتناول جميع ج�انبها، حيث حتّدد هذه الق�شّية طبيعة احلاكمّية ال�شعبّية 

املطل�بة، التي ل بّد لها اأن تك�ن نابعًة من الدين، ومت�افقًة مع مقا�شده 

واأحكامه، فهي حاكمّية �شعبّية ملزمة اأن تك�ن وفق ق�اعد الدين وما ميليه 

من حدودها واأ�شكالها، وما تفر�شه اأحكامه من نتائج ول� كانت على 

خالف ما يعترب النا�س من�شجًما مع م�شاحلهم ورغباتهم، حيث ل يحّق 

لهم تغيري �شيء من ذلك.

2. نظريّة احلكم الدميقراطّي

2. اأ. معنى الدميقراطيّة

الذين  ممّثليه  ال�شعب  ينتخب  حيث  ال�شعب،  حك�مة  الدميقراطّية  تعني 

ونه، يف جّ� من احلّرّية الفكريّة، وال�شل�كّية، وحّرّية املعتقد،  يديرون �ش�ؤ

حياة  على  يفر�س  قيد  اأّي  مبدئيًّا  تاأبى  حيث  القان�ن،  اأمام  وامل�شاواة 

ن�شان و�شل�كه ال�شخ�شيَّني. الإ

ية 2�2. ��1 �ش�رة البقرة، الآ

ية 111. ��2 �ش�رة التوبة، الآ
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نظمة  وب�شكل عاّم، ميكن الق�ل اإّن معنى الدميقراطّية ه� اأن تك�ن الأ

وُيراد  ال�شعب.  بيد  الثالث،  ب�شلطاتها  احلك�مة  وانتخاب  والق�انني، 

غلبّية املطلقة، لعدم اإمكان اجتماع جميع  من ال�شعب، بطبيعة احلال، الأ

غلبّية، متى ما ت�ّفرت، الدور الفاعل  اأفراده على راأي واحد، ولهذه الأ

يف كّل ما تقّدم.

خذ على هذا النظام عدم ا�شرتاطه اأّي �رشط م�شبق  وكمالحظة عاّمة، ي�ؤ

جرائّية  والإ ال�شيا�شّية  املنا�شب  اإىل  التقّدم  ميكنهم  الذين  �شخا�س  الأ يف 

املختلفة، اإّل ما يرجع اإىل ما متليه طبيعة املن�شب من �رشوط فّنّية اأحياًنا، 

، يف معر�س دفاعها 
ّ
مريكي بي�س الأ وقد �رّشحت الناطقة با�شم البيت الأ

خالقّية،  الأ »م�نيكا«  ف�شيحة  يف  كلنينت�ن«  »بل  ال�شابق  الرئي�س  عن 

اإمّنا  روما،  يف  الباب�ات  ننتخب  كما  �شاء  الروؤ ننتخب  ل  »اإّننا  بالق�ل: 

اأي  مريكّية«؛  الأ املّتحدة  ال�ليات  م�شالح  يحّقق  اأّنه  نرى  ننتخب من 

على  اعتماده  عليه  خذ  ي�ؤ كما   .
ّ
خالقي الأ ال�رشط  عن  النظر  غ�ّس  مع 

قابلني لال�شتغالل والت�جيه  العاّمة يف كّل �شيء، والذي يك�ن�ن عادًة 

ّثرون عليهم بالدعايات  ّثرة القادرة فكريًّا وماليًّا، في�ؤ من قبل الفئات امل�ؤ

منبًعا  تك�ن  ثابتة  مرجعّية  فيه  ت�جد  ل  اأّنه  كما  املختلفة،  وال�شائعات 

القان�نّية اخلا�شعة ملا متليه  الل�ائح  م�ر وف�شادها غري  ومقيا�ًشا ل�شّحة الأ

رغبات النا�س ومي�لهم.

 فال�شعب ه� م�شدر ال�شلطة، وه� الذي مينحها امل�رشوعّية، وراأيه ه� 

�شا�س يف كّل �شيء. الأ

3. املقارنة بني النظاَمني

خرى  الأ الف�ارق  من  وغريهما  اأ�شا�شيَّني،  فارَقني  ن�شّجل  اأن  هنا  ميكننا 

املتعارف ذكرها ترجع اإليهما:
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املبتنيات  ال�شعب  رغبات  حتّدد  الدميقراطّية،  النظرّية  يف  اأّوًل:   .1

�شا�شّية التي ين�شاأ منها، بينما  القبلّية التي يبنى عليها الد�شت�ر والق�اعد الأ

اهلل،  �رّشعه  ما  الدين  ّن  لأ الدينّية،  ال�شعبّية  احلاكمّية  يف  ذلك  يج�ز  ل 

وبالتايل ل بّد من خ�ش�ع الد�شت�ر بجميع م�اده ومبتنياته لق�اعد الدين، 

واأن ياأتي مت�افًقا معها.

لق�اعد  عليها  والنظارة  الثالث  ال�شلطات  تراتبّية  تخ�شع  ثانًيا:   .2

النظريّة  بينما ميكن يف  الفقيه،  الدينّية كما يف ولية  �رشعّية يف احلاكمّية 

الدميقراطّية اأن يتّم هذا بعيًدا عن الدين، فاملهّم فيها ه� ر�شا اجلماهري، 

 
ّ
اإذ لي�س يف الدميقراطّية ما ه� م�شم�ح اأو ممن�ع، بعيًدا عن الراأي الذاتي

كرثّية، حيث ميّثل هذا فارًقا ج�هريًّا بني النظاَمني. لالأ

ناق�ش�ا  الذين  بع�س  وقع  فقد  منها،  بّد  ل  مالحظة  هناك  ثالًثا:   .3

ال�شناعّية  واأن�شطتها  احلياة  م�شائل  اأّن  مفادها  �شبهة  الدينّية يف  احلاكمّية 

والتجاريّة و�شائر تطّ�راتها وم�شتحدثاتها ل ميكن اأن ُتخا�س على اأ�شا�س 

ّنه ل يتعّر�س ب��ش�ح اإىل ُطُرق التفاعل معها واآلّيات حت�شيلها  الدين، لأ

�شالحه  عدم  يعني  مّما  ذلك،  يف  عليه  يعّ�ل  ل  اأن  فينبغي  واإدارتها، 

للحاكمّية.

ويف هذا الكالم مغالطة كبرية، فاإّنه لي�س من وظيفة الدين اأن يتحّدث 

ن�شان ق�اعد عاّمًة ت�شبط  ن�شطة الب�رشيّة املختلفة، اإمّنا ه� يحّدد لالإ عن الأ

حلدود  جتاوز  اأو  ظلم  فيها  يك�ن  فال  ن�شطة،  الأ هذه  جمال  يف  �شل�كه 

ية الدينّية للمجتمع  ال�شالمة املاّدّية واملعن�يّة على ال�ش�اء، على اأ�شا�س الروؤ

اأن يتحّرك نح�ها، مع املحافظة على  من، الذي له مقا�شده، وعليه  امل�ؤ

ن�شطة  اللحمة وال�حدة بني اأبنائه، لذا، ل يعيق الدين حركة املجتمع يف الأ

اإذ لي�س املطل�ب من  اإمّنا ي�ّجهها ال�جهة ال�شحيحة،  احلياتّية املختلفة، 

لّيات ور�شم اخلطط املطل�بة للتقّدم يف جميع  �شاليب والآ الدين حتديد الأ



35

يدي اخلبرية يف تلك املجالت، اإمّنا ميّثل الدين  حماور احلياة، فهذا بيد الأ

يجابّية  ثار الإ مرجعّيًة لل�شالمة فيما يح�شل، من حيث املحافظة على الآ

بقاء على الدوافع املعن�يّة  ثار ال�شلبّية عنه، مع الإ ن�شان، ودفع الآ املفيدة لالإ

 ل يتعامل مع 
ّ
�شالمي املحّركة له على طريق البذل والعطاء، فاإّن الدين الإ

اأّنه كائن خمتار،  اإليه على  لة، بل ينظر  من كما يتعامل مع الآ ن�شان امل�ؤ الإ

 وتتجّلى 
ّ
لهي بداع الإ كّرمه اهلل تعاىل واأطلق يده يف هذا الك�ن ليظهر الإ

ودّقة  ن�شان  الإ قدرة  خالل  من  مّرًة  مّرَتني:  واجلمال  الكمال  مظاهر 

�شنعه وقدرة اإبداعه، ومّرًة فيما اأودعه اهلل تعاىل يف هذا الك�ن من امل�اّد 

ن�شايّن حّتى ل يحيد  واأ�شناف امل�ج�دات، اإمّنا فر�س �ش�ابط للفعل الإ

ن�شان بفعله واختياره عن جاّدة ال�ش�اب، ويدّل على ذلك ق�له تعاىل  الإ

َماء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِيَزاَن *  ، وق�له {َوالسَّ
{ُهَو َأنَْشَأُكْم ِمَن األْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها}��1

. فاملهّم اأن ل يك�ن هناك جتاوز عن احلّد اأو وق�ع 
َأَل َتْطَغْوا ِفي اْلِيَزاِن}��2

يدّل  مّما  ن�شان،  الإ بيد  امليزان واإجرائه  اإقامة  بقاء عملّية  الطغيان، مع  يف 

ن�شان، اإمّنا هي بيد  ون الإ لّيات وال�شتفادة من الك�ن، واإدارة �ش�ؤ على الآ

ن�شان. الإ

4. املقارنة بني احلاكميّة ال�شعبيّة والدميقراطيّة املذهبيّة

الدينّية هي دميقراطّية مذهبّية،  ال�شعبّية  اإّن احلاكمّية  اإّن هنالك من يق�ل 

اقت�شاديّة واجتماعّية  اأ�ش�س نظريّة  القائمة على  الدميقراطّيات  فهي ت�شبه 

الدميقراطّية  العملّية  اأّن  تعني  املذهبّية  الدميقراطّية  ّن  لأ حمّددة،  و�شيا�شّية 

 حمك�مان لنظريّة معّينة، كاملارك�شّية مثاًل، واإّن اختيارات 
ّ
والراأي ال�شعبي

ال�شعب ل بّد واأن تتّم على �ش�ء هذه النظريّة، ومبا يحّقق اأهدافها وين�شجم 

حيث  الدينّية،  ال�شعبّية  احلاكمّية  يف  احلال  ه�  وكذلك  مفاهيمها،  مع 

ية 61. ��1 �ش�رة هود، الآ

يتان � و�. ��2 �ش�رة الرحمن، الآ
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ا للدين مبا ين�شجم مع مفاهيمه  يك�ن راأي ال�شعب واختياراته حمك�ًما اأي�شً

جهة  من  ه�  اإمّنا  احلاكمّيَتني  بني  فالفارق  ومقا�شده،  اأهدافه  ويحّقق 

يعرّب عن اختالف  املرجعّيَتني احلاكمَتني فيهما، وه� فارق وا�شع  طبيعة 

ّن النظرّية املارك�شّية  كبري بينهما اإىل حّد يجعل هذه املقاربة غري دقيقة؛ لأ

ون،  للتبديل والتغيري ح�شبما ي�شاوؤ راء منّظريها، وهي عر�شة  خا�شعة لآ

وه� ما �شهدته النظرّية خالل الفرتات ال�شابقة يف ميادين تطبيقها، وعلى 

�شا�شّيني، بل ح�شل هذا حّتى  م�شت�ى التنظري فيها، لختالف منّظريها الأ

�شمن املذهب ال�احد فيها، اإىل حّد اأّنه كانت ت�شتبدل بني فرتة واأخرى 

�شا�شّية لعتبارات �شيا�شّية واجتماعّية واقت�شاديّة، مع  بع�س اآرائها حّتى الأ

اإّننا، مثاًل، ل نزال نرى احلزب   لها، حيث 
ّ
الرئي�شي الحتفاظ بالعن�ان 

ال�شيا�شات  كّل  رغم  والعن�ان،  ال�شم  ذات  يحمل   
ّ
ال�شيني  

ّ
ال�شي�عي

القت�شاديّة الراأ�شمالّية التي باتت �شائدًة يف ال�شني، اإىل حّد ميكن معه اأن 

يقال اإّنها قد وّدعت ال�شي�عّية، ولي�شت النظريّات ال�شرتاكّية والراأ�شمالّية 

ا. اأح�شن حاًل، فقد جرى فيها جميًعا مثل ذلك اأي�شً

مر يف احلاكمّية الدينّية؛ لعدم امتالك اأحد اأو  بينما ل ميكن مثل هذا الأ

�شا�شّية للدين، بل وحّتى بع�س اأحكامه،  جماعة حّق تعديل املبتنيات الأ

الدينّية  اأدبّياتنا  يف  ورد  ما  احلاكمّيَتني  بني  الفارق  عن  بدّقة  املعرّب  ولعّل 

ة احل�ار بني ه�شام بن احلكم وعبد الكرمي بن اأبي الع�جاء راأ�س  من ق�شّ

حلاد يف زمانه، حيث قال له�شام عندما اأراد مناظرته: »اإن غلبتك يا  الإ

ه�شام تدخل يف ديني، واإن غلبتني اأدخل يف دينك«، فقال له ه�شام: »ما 

اأن�شفتني، اإذا غلبتك تدخل يف ديني، اأما اإذا غلبتني فاأرجع اإىل اإمامي«.

اإىل  دوًما  راجعًة  احلادثة  �شكالّيات  الإ تك�ن  الدينّية  احلاكمّية  ففي 

خطاء بالنظر  التطبيق، ويبقى الدين مرجًعا على حاله، حيث تعالج كّل الأ

�شكالّيات  اإىل مفاهيمه واأحكامه، بينما يف النظريّة الدميقراطّية قد تك�ن الإ

بع�س  النظريّة يف  اأ�ش�ل  اإىل  راجعًة  تك�ن  قد  كما  التطبيق،  اإىل  راجعًة 
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من  تنطلق  التي  املقارنات  يجعل  وهذا  جزئّياتها،  اأو  �شا�شّية  الأ مبتنياتها 

احتمالت ف�شل التطبيق وع�املها بني النظرّيَتني مقارنات غري دقيقة.

ال�شعبّية مبا هي لدفع  اأهّمّية عن�ان احلاكمّية  نعم، ميكن احلديث عن 

ا ل�شخ�س احلاكم، وه� ما  ، ول� افرتا�شً
ّ
اأدنى احتمال للتع�ّشف ال�شخ�شي

ت�شت�ي فيه النظريَّتني مع اختالف املرجعّية بينهما، وعندها ميكن امل�ازنة 

بينهما على اأ�شا�س فعالّية امل�انع التي ت�شعها كّل منهما يف وجه ال�شتبداد 

واأخطاء التطبيق.

5. فعاليّة موانع ال�شتبداد يف كلتا احلكومتنَي

نظريًّا  حديًثا  احلك�مَتني،  كلتا  يف  واحلّرّية،  العدالة  عن  احلديث  يبقى 

يحتمل اأن تطراأ عليه التجاوزات، بحيث يفقد معها كّل م�شداقّية.

5. اأ. احلاكميّة ال�شعبيّة الدينيّة

الدينّية  القيم  من  ينطلق  الدينّية  احلاكمّية  يف  واحلّرّية  العدالة  منط  اإّن 

حّريّة  تعني  ل  الدينّية  ال�شعبّية  احلاكمّية  فاحلّرّية يف  ال�رشعّية؛  حكام  والأ

عمال املحظ�رة دينيًّا يف �شاحة احلياة  ن�شان يف ارتكاب ما ي�شاء من الأ الإ

الجتماعّية، اإذ متنعه من بع�شها قان�ًنا، وترّتب على هذا املنع عق�بات 

ما  به من خالل  الذي جتاوز  العمل  ن�ع  مع  تتنا�شب  التجاوز  يف حال 

ن�شان عن ذلك  الإ اإىل ردع  تهدف  والتي  والتعزيزات،  باحلدود  يعرف 

خرة  التجاوز املتهّتك واملعلن، كما ترتّتب على هذا املنع عق�بات يف الآ

ميكن التخّل�س منها بالت�بة عن الذنب والرج�ع عنه دون اأن يحتاج ذلك 

اأمام كّل خمالفة رادعان،  اإًذا،  الدنيا، في�جد  اإعالن عن املخالطة يف  اإىل 

اهلل  بيد  والثاين  عنه،  ين�ب  من  اأو  احلاكم  بيد  ّول  الأ واأخروّي،  دني�ّي 

عّز وجّل، ومع غ�ّس النظر عن تفا�شيل العق�بات، فاإّنه يالحظ فيها، يف 
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�شالم، اأن تك�ن رادعًة، كما اأّن وج�د رادَعني دني�ّي واأخروّي اأق�ى  الإ

من وج�د رادع واحد.

 ت�رشيع اأحكام وق�انني خمالفة 
ّ
كما اأّنه ل ميكن على امل�شت�ى الت�رشيعي

ن�شان ل ي�شل مداها اإىل احلّريّة املطلقة يف الختيار،  للدين، فاإّن حّريّة الإ

ّنه حمك�م دائًما بامل�شم�ح من جهة الدين. لأ

واأّما امل�انع الرقابّية على اأجهزة الدولة، فُيالحظ فيها اأّنها اأزَيد عدًدا 

خرى. اإذ ي�جد على راأ�س هذه  مّما ه� م�ج�د يف اأن�اع احلاكمّيات الأ

جهزة  �رشاف التاّم على عمل جميع الأ احلاكمّية ال�يّل الفقيه الذي له الإ

ي�شرتط  ما  اإىل  ترجع  داخلّية  اأولهما  لرقابَتني:  يخ�شغ  احلك�مّية، وه� 

فيه من العدالة والتق�ى، والتي ل ينعقد له املن�شب دونهما. واإذا عرفنا 

مقدار  لنا  اّت�شح  ُتتَّبع،  جمّرد طق��س  ولي�شت  نف�شانّية،  ملكة  العدالة  اأّن 

عنده.  العدالة  مللكة  ذلك  ملنافاة  والنحراف  اخلطاأ  عن  ذاًتا  ابتعادها 

وثانيتهما خارجّية وهي جمل�س اخلرباء الذي ينظر يف اأعماله واأح�اله كّل 

�شّتة اأ�شهر، والذي له عزله ل�ج�ده فاقًدا لل�رشائط اأو غري قادر على القيام 

باأعباء املن�شب.

اأولها  رقابات،  اأربع  اإىل  عمله  يف  يخ�شع  ال�ش�رى  جمل�س  اأّن  كما 

�رشًطا يف �شالحّيته  خذ  ت�ؤ لذا،  داخلّية،  رقابة  وال�شالح، وهي  التق�ى 

للرت�شيح لالنتخابات. وثانيتها من قبل الناخبني. وثالثتها من قبل جمل�س 

�شيانة الد�شت�ر الذي مينع �شدور اأّي ت�رشيع خمالف للد�شت�ر ولل�رشيعة. 

ورابعها من قبل ال�يّل الفقيه.

م�شاًفا  ال�ش�رى  جمل�س  رقابة  اإىل  يخ�شع�ن  فاإّنهم  ال�زراء،  وكذلك 

اإىل الرقابة الداخلّية ورقابة رئي�س اجلمه�ريّة، ورقابة ال�يّل الفقيه، ورقابة 

النا�س.

ا يف جميع ذلك. ومثلهم رئي�س اجلمه�رّية، اأي�شً
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لك�نه  عالية  داخلّية  برقابة  يتمّتع  فاإّنه  الد�شت�ر،  �شيانة  جمل�س  واأّما 

م�شّكاًل من كبار العلماء العدول، ومن كبار القان�نّيني، ويخ�شع بعمله 

ا لرقابة ال�يّل الفقيه. اأي�شً

اأع�شائه، فه�  الفقيه من بني  ال�يّل  ُينتخب  واأّما جمل�س اخلرباء، الذي 

داخلّية  رقابة  وج�د  يعني  وهذا  العدول،  املجتهدين  من  م�شّكل  ا  اأي�شً

ّنهم ينتخب�نه كّل اأربع �شن�ات. عالية م�شاًفا اإىل مراقبة النا�س له لأ

ا، ال�شلطة الق�شائّية التي تخ�شع ملراقبة ال�يّل الفقيه. ومثله اأي�شً

فال ي�جد، اإًذا، من اأجهزة احلاكمّية الدينّية ال�شعبّية جهاز خارج عن 

ن يقّر اأحد بذنبه ول يك�ن  املراقبة، وذلك ملنع النحراف، ول جمال لأ

وًل عنه. م�ش�ؤ

5. ب. النظام الدميقراطّي

النّ�اب الذي ينظر يف عمل رئي�س  �شا�شّية فيه هي يف جمل�س  والرقابة الأ

الدولة وال�زراء مع انعدام الروادع الداخلّية الق�يّة.

املحكمة  بّد،  ول  كان  واإن  النا�س،  ه�  اإمّنا  املجل�س  على  والرقيب 

الد�شت�رّية العليا؛ وهي هيئة ق�شائّية تنظر يف املمانعات الد�شت�ريّة.

 يف تقدير 
ّ
لء يرجع�ن اإىل ت�شخي�شهم الذاتي وال�شيء املهّم اأّن كّل ه�ؤ

عالمّية  للتاأثريات الإ �شخا�س، مّما يجعلهم عر�شًة  املخالفات، وتق�مي الأ

والنف�شّية التي يتاأّكد تاأثريها كثرًيا على م�شت�ى الع�اّم.

كما اأّن مرجع الد�شت�ر ه� ما متليه رغبات واإرادة النا�س وت�شّ�راتهم 

خا�شعًة  �شتك�ن  احلال  بطبيعة  والتي  حلياتهم  �شا�شّية  الأ املفاهيم  عن 

ثابتة  ق�اعد  ّثرة، دون وج�د  وامل�ؤ الق�ّية  �ش�ات  والأ النف�ذ  �شحاب  لأ

احلاكمّية  يف  احلال  عليه  ه�  ما  بخالف  املجال،  هذا  يف  اإليها  ُيحتكم 

ال�شعبّية الدينّية.
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6. الولية العاّمة

ن�شايّن عدم ولية  �شل يف ال�ج�د الإ نظمة الدميقراطّية من اأّن الأ تنطلق الأ

اأحد على اأحد، وبالتايل تخ�شع ال�لية عندهم لنح� من الت�افق والعقد 

 بني النا�س للقب�ل بت�شكيل دولة واخل�ش�ع لقان�ن واحد.
ّ
الجتماعي

�شل  ، واعتربوا اأّن الأ
ّ
طار الديني وقد طّبق بع�شهم هذه الفكرة يف الإ

اإىل  اأّي ولية بحاجة  فاإّن  وبالتايل  اأحد،  اأحد على  ا ه� عدم ولية  اأي�شً

ن�شان مل تكن هنالك ولية، فاإذا �شّككنا  دليل، باعتبار اأّنه قبل وج�د الإ

�شل عدم ذلك. يف ح�ش�لها بعد وج�ده فالأ

�شل  ّن اللج�ء اإىل الأ والذي يبدو يل اأّن هنالك خلاًل يف هذا الطرح، لأ

ّ اإمّنا يك�ن يف حالة انعدام الدليل، اأّما مع وج�ده، فال مكان لذلك 
العملي

طالق. على الإ

فاإّننا ل� اأمعّنا النظر يف الك�ن واحلياة ل�جدنا اأّن ولية �شيء على �شيء 

ن�شان.  نظام �شائع يف كّل الك�ن من اجلماد اإىل احلي�ان اإىل النبات اإىل الإ

ويكفينا اأّن اأّول م�ج�د اإن�شايّن وه� اآدم كان زوًجا واأًبا ونبيًّا، فال�لية 

منطلقاتها  اختلفت  واإن  مراحله،  جميع  يف  ن�شايّن  الإ ال�ج�د  رافقت 

قرار اأّن البحث ينبغي اأن يّتجه اإىل حدود  وحيثّياتها، بنح� ميكننا معه الإ

دلّة  الن�ش��س والأ اإىل  نلجاأ  بها  قرار  الإ فبعد  اأ�شلها،  اإىل  ال�لية ل  تلك 

العقلّية لتحديد دائرتها، والتي القدر املتيقن منها، اإن مل نقل باإطالقها، ه� 

ّمة وت�ظيف طاقاتها حلفظ وج�دها،  الأ ون  اإدارة �ش�ؤ باإمكان  يرتبط  ما 

خرى، ول ينفّك ذلك عن ال�لية  مم الأ ن�شايّن جتاه الأ والقيام بدورها الإ

دلّة  م�ال، ليغدو بعد ذلك اخلالف يف حدودها بني الأ نف�س والأ على الأ

العقلّية والنقلّية خالًفا �شكليًّا، بعد متاثل حدودها بناًء على كال الدليَلني 

من الناحية العملّية.
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الدميقراطيّة الدينيّة

�1�
اآية اهلل ال�شيخ عّبا�س الكعبي

يرانّية. �شالمّية الإ ��1 ع�ش� جمل�س خرباء القيادة يف اجلمه�رّية الإ
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 يف ع�رش 
�1�

مام اخلامنئي حفظه اهلل نظريّة »مردم �شالري دينى« طرح الإ

�شالحات التي اأخذت ترّوج للفكر الليربايّل حتت عن�ان الدميقراطّية،  الإ

التي   
�2�

دميقراطّية كلمة  عن  ا  ع��شً التعبري  هذا  اهلل  حفظه  فا�شتخدم 

ترجع يف الي�نانّية اإىل كلمَتني: دمي��س اأي حاكمّية ال�شعب وقراطي اأي 

احلك�مة.

للدميقراطّية ركنان: ال�شكل، مبعنى الرج�ع اإىل �شناديق القرتاع لبناء 

ال�شيعة؛  بنظر  فيه  اإ�شكال  ل  وهذا  النا�س،  راأي  وفق  والربملان  احلك�مة 

وامل�شم�ن، وفيه التعّدديّة الفكريّة وما ينبثق عنها.

خذ براأي النا�س يف اإدارة  معنى »مردم �شالري ديني« يف الفار�شّية: الأ

، اأّما الرتجمة ال�شائدة لها فهي حاكمّية 
ّ
ال�شلطة ح�شب امل�شم�ن الديني

ال�شعب على اأ�شا�س الدين.

وقد اأعاب البع�س على هذه النظرّية لعتبار اأّن للحاكمّية يف امل�شم�ن 

�شالم تك�ن   عّدة اأوجه، يف حني اأّن احلاكمّية يف الإ
ّ
لها القان�يّن والفل�شفي

هلل عّز وجّل فقط، واإذا اأردنا اأن نعطي الكلمة ترجمتها العربّية ال�شحيحة 

فتك�ن: العتماد على راأي النا�س يف اإدارة احلك�مة والربملان وفق املعايري 

الدينّية.

ال�شيخ  اهلل  –كاآية  النظرّية  هذه  امل�شلمني  العلماء  بع�س  ي�شت�شغ  مل 

هي  الدميقراطّية  تك�ن  كيف  مفاده:  اإ�شكاًل  ووّجه�ا   –�4�  �3�
مهدوي

��1 لغًة مردم تعني: جمه�ر، �شّكان، ق�م، م�اطنة. اأّما �شالرى، فتعني: ال�شلطة.

النا�س،  عاّمة  وتعني   )demos) Δήμoc كلمَتني:  اإىل  الي�نايّن  اأ�شلها  يف  تع�د  كلمة  ��2 الدميقراطّية 

وkratia) kpαtiα( وتعني احلكم. فالدميقراطّية مبفه�مها العاّم هي العملّية ال�شلمّية لتداول ال�شلطة 

فراد اأو اجلماعات. بني الأ

1349هـ.�س.  عام  ولد  اهلل.  حفظه  الكني  املهدوي  اهلل  اأ�شد  بن  ر�شا  حمّمد  ال�شيخ  اهلل  اآية  ��3 ه� 

ح�شني  حمّمد  وال�شّيد  النجفي،  املرع�شي  الدين  �شهاب  ال�شّيد  اأ�شاتذته  من  طهران،  بالعا�شمة 

ر�شا  حمّمد  ال�شيخ  اهلل  اآية  انُتخب  املطّهري.  مرت�شى  وال�شيخ  اخلميني،  مام  والإ الطباطبائي، 

يًّدا خالل اجتماع جمل�س خرباء  مهدوي كني رئي�ًشا للمجل�س بعد اأن ح�شل على 63 �ش�ًتا م�ؤ

يرايّن ي�م الثالثاء يف 2012/2/21. القيادة الإ

.
ّ
��4 َقِبل ال�شيخ مهدوي امل�شطلح اإذا دّل على ال�شكل دون امل�شم�ن الدميقراطي
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�شالمّية اإطاراً لها؟ وبالتايل كيف نقّيد الدين على اأ�شا�س  املح�ر واملبادئ الإ

الدميقراطّية؟

فا�شتخدم�ا »دين �شالرى ا�شالمى«، اأي حاكمّية الدين مع مقب�لّية 

ال�شعب، ثّم دخلت ال�شحف واجلرائد واملجاّلت واجلامعات واحل�زات 

امل�شطلح  اهلل  حفظه  اخلامنئي  مام  الإ ح  ف��شّ الكلمة،  ح�ل  �شجال  يف 

والفكرة التي هي يف ال�اقع �شيادة املبادئ الدينّية عن طريق حتّكم �شناديق 

وا�شحًة  العاّم  اإطارها  يف  ن  الآ اإيران،  يف  الفكرة،  وباتت  القرتاع، 

ومعروفًة يف اجلامعات واحل�زات، ول اإ�شكال يف فهم ال�شطالح، لكن 

ف�شل ا�شتخدام الدميقراطّية الدينّية، هذا التعبري عبارة عن  عندما ُتَرّوج فالأ

�شالمّية«، وهي ل تعادل بحث ولية الفقيه بل هي َتعترب  »اجلمه�ريّة الإ

بحث ولية الفقيه جزًءا منها.

»اجلمه�رّية«  اأّن  فظّن  �شالمّية«  الإ »اجلمه�ريّة  فهم  البع�س  اأ�شاء 

بينما  �شالم،  الإ وعن�رش  جمه�رّي  نظام  اأي:  عن�رشان،  �شالمّية«  و»الإ

فاجلمه�ريّة  �شالم،  لالإ وفًقا  جمه�رّي  نظام  ه�  بل  كذلك  لي�س  مر  الأ

�شالمّية للت��شيح والتعيني. عن�ان عاّم والإ

اأّن اجلمه�رية متّثل  يق�ل ال�شهيد مطّهري رحمه اهلل يف هذا ال�شدد 

�شالمّية متثل م�شم�نه. �شكل النظام، والإ

عبارتان  �شالمّية  والإ اجلمه�ريّة  اأّن  اهلل  حفظه  القائد  مام  الإ اأ�شاف 

البع�س  بع�شها  تتكامل مع  فيها عنا�رش  حلقيقة ونظرّية واحدة مرتابطة، 

وهذه العنا�رش خم�شة:

املطلقة هلل  اأي احلاكمّية  �شيادة اهلل عّز وجّل،  ّول: ه�  الأ العن�رش   .1

ْكُم إَِلاّ لله َأَمَر َأَلاّ َتْعُبُدوا إَِلاّ  تبارك وتعاىل على الك�ن والفرد واملجتمع {إِِن اْلُ
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، وبالتايل يلزم الت�شليم 
، {َهْل لََنا ِمَن اأَلْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل إَِناّ اأَلْمَر ُكَلاُّه لله}���

اّاُه}��� إِيَ
لزام يف ال�شلطة. وامره تعاىل التي ينبثق منها مبادئ الإ لأ

ن�شان  الإ ّن  لأ ال�شعب،  تف�ي�س  �شالمّية  الإ املذاهب  بع�س  يف  ُطِرح 

فعايّل.  والأ
ّ
خليفة اهلل عّز وجّل، اإّل اأّن ذلك خالف الت�حيد ال�شفاتي

�شالمّية، فحاكمّية اهلل  2. العن�رش الثاين: يتجّلى يف �شيادة ال�رشيعة الإ

نبياء عليهم  الأ �شبحانه  اأر�شل اهلل  لذا  ال�رشيعة،  ُترَتَجم يف تطبيق  �شبحانه 

ال�شالم واأنزل عليهم ال�حي لبيان هذه ال�رشيعة.

ّدي لفهم ال�رشيعة  3. العن�رش الثالث: ه� الجتهاد الفكرّي املعّمق امل�ؤ

مام عّجل  التي هي اأوامر اهلل عّز وجّل، فبعد انقطاع ال�حي ثّم غياب الإ

اهلل تعاىل فرجه يتّم بيان ال�رشيعة عن طريق معرفة �شّنة ر�ش�ل اهلل �شّلى اهلل 

عليه واآله وعن طريق اأحاديث اأهل البيت عليهم ال�شالم.

4. العن�رش الرابع: يتجّلى يف ال�شخ�س الذي له احلّق يف قيادة املجتمع، 

مام  مامّية ب�لية الفقيه، فال�يلُّ ه� نائب عن الإ وه� ما ُي�شَطَلح عليه عند الإ

املع�ش�م عليه ال�شالم.

مامة  الإ عن�ان  حتت  خرى  الأ املذاهب  يف  البحث  هذا  ا  اأي�شً وُذِكر 

 
�5�

ّول  يف الباب الأ
�4�

 للماوردي
حكام ال�شلطانيّة��3 الكربى، ففي كتاب الأ

ية 40. ��1 �ش�رة يو�شف، الآ

ية 154. ��2 �ش�رة اآل عمران، الآ

��3 كتاب يخت�ّس مب�ا�شيع ال�شيا�شة ال�رشعّية. وقد ترجمه فانيان اإىل الفرن�شّية.

 بن حمّمد بن حبيب الب�رشي املاوردي )364 – 450 هـ/ 9�4 – �105 م(. 
ّ
��4 ه� اأب� احل�شن علي

اأكرب ق�شاة اآخر الدولة العّبا�شّية، من اأكرب فقهاء ال�شافعّية، تعّلم على يد علماء العراق. ولد املاوردي 

يف الب�رشة، وكان ذا عالقات مع رجال الدولة العّبا�شّية كما كان �شفري العّبا�شّيني وو�شيطهم لدى 

 
ّ
بني ب�يه وال�شالجقة. ب�شبب عالقاته هذه، ُيرّجح البع�س كرثة كتابته عّما ي�شّمى بالفقه ال�شيا�شي

حكام ال�شلطانيّة. ومن كتبه يف هذا املجال: اأدب الدنيا والدين والأ

اأحمد مبارك  الدكت�ر  ال�شلطانيّة، حتقيق  حكام  الأ املاوردي،   بن حمّمد بن احل�شن 
ّ
��5 اأبي احل�شن علي

البغدادي، الطبعة 1 )الك�يت: مكتبة دار ابن قتيبة، 19�9م(، ال�شفحة 5 )من املنت(.
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مامة حرا�شة الدين و�شيادة الدنيا، ذكر املاوردي م�ا�شفات  باب عقد الإ

ّدي لالجتهاد لفقه الن�ازل مثل فقه احل�ادث ال�اقعة،  ال�يّل، وهي العلم امل�ؤ

والعدالة، وال�شجاعة، و�شالمة احل�ا�ّس والبدن، وغريها من امل�ا�شفات. 

�شالمّية لثالثة اأ�شناف:  فاحلاكمّية املطلقة هلل عّز وجّل ورئا�شة الدولة الإ

مل��شى  هارون  مثل  نبياء  الأ اأو�شياء  الرّبانّي�ن  ال�شالم،  عليهم  نبياء  الأ

ا�شَتحَفظ�ا من كتاب اهلل عّز  العلماء مبا  حبار وهم  ال�شالم، والأ عليهما 

 مبعنى 
 {َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَدآَء}���

ّ
لهي وجّل وهم اأعلم من غريهم بالقان�ن الإ

خطاء. القيادة امليدانّية، حيث ي�شتطيع�ن اإ�شالح امل�شرية والأ

، فهل على 
ّ
5. العن�رش اخلام�س: مكانة ال�شعب ح�شب التنظري ال�رشعي

طاعة املطلقة ول دخل لهم باحلكم؟ ال�شعب وامل�اطن جمّرد الإ

ال�ش�رى،  نظريّة  يف  دينى«،  �شالرى  »ماردم  وفق  اجل�اب،  يكمن 

.
وهي نظرّية حكم اإ�شالمّية، {وَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم}���

يف  للم�شاركة  واآلّية  طريق  هي  ال�ش�رى  اأّن  اإىل  �شارة  الإ من  بّد  ول 

عليه  فالنبيُّ  احلاكم،  لتعيني  اآلّيًة  ولي�شت   ،
ّ
واحلك�مي ال�شلطايّن  القرار 

ب من اهلل �شبحانه ولي�س من ال�شعب، ال�لية اأمر اهلل  ال�شالم، مثاًل، من�شّ

عّز وجّل وال�ش�رى اأمر النا�س.

يف هذا املقام ُتطرح اأ�شئلة اأهّمها:

النتخاب  مكان  جعلها  فالبع�س  اخل�شّم؟  هذا  يف  البيعة  حمّل  اأين 

، واحلال اأّنها تختلف عنهم فهي تاأكيد للطاعة؛ احلاكم 
ّ
وال�شتفتاء ال�شعبي

مر. عندما ُيَباَيع ي�شبح نافد الأ

ية 44. ��1 �ش�رة املائدة، الآ

ية �3. ��2 �ش�رة ال�شورة، الآ
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ثّم النتخابات ما م�قعها؟

جابة اأّوًل يف �شبط الفرق بني ال�ش�رى والنتخاب، فال�ش�رى  تظهر الإ

فيتّم عن  اأّما النتخاب  ال�شلطة،  للم�شاركة يف قرار  اإميايّن وطريق  التزام 

كرثيّة، بعك�س ال�ش�رى فقد  ، وه� ي�رّشع احلّق لالأ
ّ
طريق العقد الجتماعي

قّلّية. يك�ن احلّق وفقها مع الأ

 ،
ّ
ها اإلهي �شالم جذورها ومبدوؤ وثانًيا، باللتفات اإىل اأّن ال�شلطة يف الإ

لهّية منها، فلن يك�ن لها وج�د دون الن�رشة  ، حّتى الإ
ّ
لكّن �شنعها �شعبي

واآله  الر�ش�ل �شّلى اهلل عليه   ُ فَن�رشرْ  ،
َوبِاُلْؤِمِننَي}��� بَِنْصِرهِ  اَّدَك  َأي اِّذي  ال ُهَو  {اللُه 

ِمَن  اتاَّبَعَك  َوَمْن  اللُه  َحْسُبَك  الناِّبياّ  اَّها  َأي {يَا  يك�ن  ل  منني  امل�ؤ ت�اجد  دون  من 

 ل ينت�رش النا�س، لذا ينبغي اأن يت�اجدوا 
ّ
، ودون التالحم ال�شعبي

الْؤِمِننَي}���
يف ال�شاحات وي�شارك�ا يف احلكم.

مر  الأ مبداأ  عرب  احلكم  يف  امل�شاركة  الفرد  ي�شتطيع  ال�ش�رى  يف 

للحك�مة  باملعروف  مر  الأ مثاًل  فيك�ن  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

يَْأُمُرُكْم  اللَه  {إِناّ  اأمانة،  فال�شلطة  مانة،  الأ وعرب   ،
ّ
�شيا�شي طريق حزب  عن 

ُكُموا  ، وعرب العدل، {َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ الناّاِس َأن َتْ
وا األَمانَاِت إِلَى َأْهلَِها}��� َأن ُتَؤداّ

.
بِالَْعْدِل}���

اإذا �شدقت عناوين البيعة، وال�ش�رى، والتعاون على الرّب والتق�ى، 

 بال�شكل املعا�رش، فلن يك�ن ذلك اإّل 
ّ
وغريها عن طريق املجل�س النيابي

من ابتداع �شكٍل جديٍد  �شالم، واإذا ا�شتطاع امل�ؤ »�شياغًة« من �شياغات الإ

فيك�ن �شياغًة ثانيًة.

ية 62. نفال، الآ ��1 �ش�رة الأ

ية 64. نفال، الآ ��2 �ش�رة الأ

ية �5. ��3 �ش�رة الن�شاء، الآ

ية �5. ��4 �ش�رة الن�شاء، الآ
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 اأم�شاه ال�يّل الفقيه 
ّ
هذا ال��شع للم�شاركة عن طريق املجل�س النيابي

 يف اإيران ل يحّق له الت�رشيع، 
ّ
مام اخلميني قّد�س �رّشه، فاملجل�س النيابي الإ

بل هذا دور جمل�س �شيانة الد�شت�ر، والع�ش� يف الربملان ي�شرتط اأن يك�ن 

، ول� كان فا�شًقا فال ُيَزّكى ول يدخل الربملان، ورئي�س 
ّ
عادًل باملعنى ال�رشعي

اجلمه�رّية الذي يختاره النا�س، ينبغي اأن يك�ن مر�ّشًحا من ال�يّل الفقيه 

�شالمّية  عند ال�شهيد مطّهري رحمه اهلل، ولكن يف د�شت�ر اجلمه�ريّة الإ

�س يف اإدارة البالد،  ينبغي ك�نه من ال�شيا�شّيني اأ�شحاب التق�ى والتخ�شّ

�شالم  الإ نظام احلكم يف  لي�س  الد�شت�ر.  وي�شرتط م�شادقة جمل�س �شيانة 

خرى، بل ه� نظام للنا�س، للم�شاركة يف  نظمة النيابّية الأ بتمامه مثل الأ

اأم  الليربالّية  النيابّية  النظريّة  ف�شل؟  اأيٌّ الأ اآلّية معا�رشة.  احلكم عن طريق 

حكام ال�رشع املقّد�س؟ النظرّية النيابّية املقّيدة وفًقا لأ

وىل، يفقد ال�شعب بعد اختياره احلاكم ال�شلطة، وهذا ما �رّشح  يف الأ

نكليزّي يعتقد اأّنه حّر، بينما ه�   بق�له اإّن ال�شعب الإ
�1�

به جان جاك رو�ّش�

كذلك للحظة – حني النتخاب – وبعد ذلك ي�شبح ل �شاأن له باحلّريّة، 

فالقرار يفّ��شه للربملان واحلاكم، نعم ي�شتطيع تنظيم الحتجاجات. يف 

املقابل وطبًقا ملعايري ال�رشيعة ي�شتطيع ال�شعب التدّخل متى ما يريد، ا�شتناًدا 

ئّمة  مر باملعروف والنهي عن املنكر، وعن طريق الن�شيحة لأ اإىل مبداأ الأ

امل�شلمني ي�شارك من البداية وحّتى النهاية.

عمار،  والإ والبناء  العاّم  النظام  حتقيق  غايتها   
�2�

الليربالّية الدميقراطّية 

نظمة تريد العدالة وتك�ن غايتهم  فتك�ن دول حرا�شة ورفاه، وبع�س الأ

، در�س 
ّ
ب �شاعاتي �شل تعتنق املذهب الربوت�شتانتي ولأ ��1 ولد رو�ّش� يف جنيف من اأ�رشة فرن�شّية الأ

العقل  كتبه:  اأهّم  من  ديدرو،  ة  وخا�شّ الفال�شفة  على  ترّدد  والفل�شفة،  الالتينّية  واللغة  امل��شيقى 

الجتماعّي؛ اإميل. عا�رش م�نت�شكي� وف�لتري ودايفيد هي�م، دعا اإىل املثل العليا املتمّثلة بالدميقراطّية 

.
ّ
 وال�شيا�شي

ّ
املبا�رشة وامل�شاواة التاّمة و�رشورة اإعادة البناء الجتماعي

ال�شيا�شّية  ال�شلطة  النيابّية حيث  الدميقراطّية  اأ�شكال  بالتحديد �شكل من  الليربالّية هي  ��2 الدميقراطّية 

كذلك  )وُت�شّمى  قّلّيات  والأ فراد  الأ وحّرّيات  حق�ق  بدوره  يحمي  بد�شت�ر  مقّيدة  للحك�مة 

غلبّية. اأّما الدميقراطّية غري  الليربالّية الد�شت�ريّة(. ولهذا، ي�شع الد�شت�ر قي�ًدا على ممار�شة اإرادة الأ

الليربالّية، فهي التي ل يتّم فيها احرتام هذه احلق�ق واحلّريّات الفرديّة.



49

�شالمّية، و�ش�ًل  النظرّية الإ تنتهي يف  الدولة ل  اأهداف  الق�ش�ى. لكن 

بالفرد واملجتمع اإىل مقام خليفة اهلل عّز وجّل، البداية تك�ن بتحقيق النظام 

ّدية اإىل  هداف املت��ّشطة امل�ؤ العاّم والق�شاء على الفقر، حتقيق العدل من الأ

ن�شان واملجتمع اإىل الكمال الالئق. ؛ و�ش�ل الإ
ّ
الهدف النهائي

 والعرفايّن، 
ّ
خالقي ن�شان هلل �شبحانه لي�شت فقط يف املجال الأ خالفة الإ

واجتماعّية  وقيمّية  فكرّية  منظ�مة  اإىل  اخلالفة  هذه  حت�يل  ميكن  بل 

البني�يّة  املجالت  اإىل  نظام حكم، وتتحّ�ل  نظريّة  تتبل�ر يف  و�شيا�شّية، 

َوالْؤِمَناُت  {والْؤِمُنوَن  امل�شرتكة  ال�لية  يف  الفرد  وي�شارك  هذا  وال�ظيفّية، 

وبقرن  واحدة،  ب�تقة  يف  يتج�ّشد  كّله  فال�شعب   ،
َبْعٍض}��� َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم 

ولّية يتحّ�ل الفرد واملجتمع اإىل الغايات ال�شامية. من هنا،  احلّرّية مع امل�ش�ؤ

نظريّة  وهي  ال�شالم«،  عليهم  نبياء  الأ و�شهادة  ن�شان  الإ »خالفة  ظهرت 

ال�شّيد ال�شهيد حمّمد باقر ال�شدر رحمة اهلل عليه والتي مل يفهمها البع�س.

�شالمّية، بناء جمتمع  و�شاط الإ ن�شتطيع، وفق هذه النظريّة، ويف جميع الأ

{َوَكَذلَِك  واأ�ش�ة،  �شاهد  من �شالح عزيز ق�ّي متما�شك متح�رشّ راٍق  م�ؤ

؛ لي�س 
ُسوُل َعَلْيكْم َشِهيًدا}��� ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَدآَء َعَلى الناّاِس َويَُكوَن الراّ َجَعْلَنُاكْم ُأمَّ

�شالمّية ل يجعلنا كذلك،  هذا اجلعل تك�ينيًّا، فمجّرد حملنا للجن�شّية الإ

ّمة  الأ اآلّيات  اأّمًة من�ذجّيًة، حتقيق  لنك�ن  فينبغي،   .
ٌّ

ت�رشيعي بل ه� جعل 

النم�ذجّية، فنتحّ�ل حينها اإىل اأّمة �شاهدة، والر�ش�ل �شّلى اهلل عليه واآله 

نبياء عليهم  ن�شان و�شهادة الأ كرب علينا، لذا نق�ل بخالفة الإ ه� ال�شاهد الأ

ال�شالم.

�شالمّية جزءان  مام اخلامنئي حفظه اهلل تعاىل اإّن اجلمه�رّية والإ يق�ل الإ

حلقيقة واحدة، وهذه احلقيقة ال�احدة يعرّب عنها البع�س مب�شاركة النا�س 

ية �1. ��1 �ش�رة التوبة، الآ

ية 143. ��2 �ش�رة البقرة، الآ
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�شالم  الإ  يف 
ّ
ال�شيا�شي النظام  ال�رشيعة،  وم�شم�ن  لروح  وفقًا  احلكم  يف 

اإىل  �شافة  بالإ املقّد�س، ف�شالحّيات احلاكم واملحك�م  ال�رشع  يق�م على 

م�شاهمة النا�س مقّررة ومعّينة من قبل اهلل �شبحانه؛ حق�ق النا�س لي�شت 

كما  �شبحانه  اهلل  فر�شها  فري�شة  هي  بل   ،
ّ
الجتماعي العقد  عن  ناجتًة 

 عليه ال�شالم »فري�شة فر�شها لكلٍّ على كّل«، اأّما العقد 
ّ
مام علي قال الإ

 فاعتبار مفرو�س.
ّ
الجتماعي

، يف م�عد 
ّ
م�شاهمة النا�س يف احلكم واجب مقّد�س وتكليف �رشعي

يجب  – كما  – الذي ه� حّق  احلكم  ال�شرتاك يف  يجب  النتخابات 

فر�شت  الغّراء  فال�رشيعة  �شالمّية،  الإ الدولة  لبناء  اجلهاد  يف  امل�شاركة 

م�شاركة النا�س يف احلكم وقّيدت احلاكم واملحك�م.

مام اخلامنئي حفظه اهلل تعاىل يف اآخر خطاباته، عندما حتّدث  اأ�شار الإ

يرايّن، اإىل   للد�شت�ر الإ
ّ
 ال�شيا�شي

ّ
�شالمّية والتجديد البنائي عن ال�شح�ة الإ

ن  لأ قابلة  الدينّية  املعايري  وفق  القرتاع  �شناديق  اإىل  الحتكام  نظريّة  اأّن 

واملذاهب  الط�ائف  �شالمّية، وعند جميع  الإ ال�شح�ات  ظّل  َتُروج يف 

ال�شّنة  بني  ا�شرتاك  نقاط  فيها  بل  �شيعّيًة �رشفة  نظرّيًة  فلي�شت  �شالمّية،  الإ

وال�شيعة.
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احلكومة ال�شعبيّة الدينيّة من وجهة نظر اآية اهلل اخلامنئي

�1�
ال�شيخ الدكت�ر اأحمد واعظي

 احلاج ح�شن
ّ
ترجمة الدكت�ر علي

 للح�زات العلمّية يف قم(.
ّ
�شالمي عالم الإ ��1 رئي�س دفرت تبليغات )مكتب الإ
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مقّدمة

املبا�رش،  يرايّن  الإ ال�شعب  انتخاب  ب�ا�شطة  �شالمّية  الإ الث�رة  انت�شار  اإّن 

اأ�شهر من انت�شار الث�رة، �شّكل بداية جتربة جديدة يف  وذلك بعد ثالثة 

نظام  فيها  يتاأ�ّش�س  التي  وىل  الأ املرحلة  هي  هذه   .
ّ
ال�شيا�شي الفكر  جمال 

ويجعل  ال�شعبّية،  احلاكمّية  جانب  اإىل  الدينّية  لهّية  الإ باحلاكمّية  يعرتف 

النظام  عن  واحلاكم  املرجع  هي  �شالمّية  الإ والقيم  �ش�ل  والأ حكام  الأ

الد�شت�رّي  قان�نه  يف  ذلك  وُيدرج   ،
ّ
والق�شائي والتنفيذّي   

ّ
الت�رشيعي

اّتخاذ  ال�شيا�شّية وعملّية  ال�شلطة  النا�س يف ت�زيع  ُيرَتك  ويف ال�قت عينه 

وثالثني  ثالثة   
ّ
م�شي وبعد  اأّنه  نرى  لذلك  الق�انني،  وو�شع  القرارات 

�شنة من عمر هذا النظام، كان قد م�شى عليه ما يقرب من ثالثني عملّية 

.
ّ
انتخاب عاّمة جرت يف هذا النظام ال�شيا�شي

�رّشه  قّد�س  اخلميني  مام  لالإ والعميق  اجلّدّي  الدفاع  اإنكار  ميكن  ل 

الدينّية  احلك�مة  عن   – البارز  والفقيه  �شالمّية  الإ اجلمه�ريّة  �ّش�س  م�ؤ  –
�شالمّية، ومدى تاأثري ذلك على حالة القب�ل  ال�شعبّية ونظام اجلمه�رّية الإ

ال�شيا�شّيني والعلماء وف�شالء  املفّكرين  ال�شيا�شّية بني  النظرّية  العاّمة لهذه 

بعد  لها  والنظرّي   
ّ
ال�شيا�شي والتاأييد  الدعم  ا�شتمّر  وقد  العلمّية.  احل�زة 

رحيله، وذلك من خالل خلفه ال�شالح ح�رشة اآية اهلل اخلامنئي.

ية  ت�شّكل روؤ التي  النقاط  اأهّم  لت��شيح  اأيدينا حماولة  الذي بني  املقال 

مام القائد يف ت��شيح نظريّة احلك�مة ال�شعبّية الدينّية واأوجه امتيازها  الإ

الدميقراطّية، وهي  الليربالّية  خ�ّس  وبالأ خرى،  الأ الدميقراطّية  اأق�شام  من 

نقاط قّدمها �شماحته خالل �شن�ات ت�لّيه القيادة.

باعتبارها  وا�شعة  مبقب�لّية  تتمّتع  الي�م  الدميقراطّية  اأّن  فيه  �شّك  ل  مّما 

كرثيّة  اأ�شل�ًبا حلّل النزاعات ال�شيا�شّية والجتماعّية، حيث يك�ن راأي الأ

�شا�شّية. واإذا كان للدميقراطّية اأعداء وخمالف�ن  ه� مبنى حّل اخلالفات الأ

خرية،  الأ ال�شن�ات  الي�نانّية وحّتى  الدولة  منذ  اأي  املا�شية،  العق�د  منذ 

نظمة ال�شيا�شّية احلالّية. حّتى اإّننا قّلما  اإّل اأّنها ما زالت مقب�لًة يف اأكرث الأ

اأّن امل�شاألة   بالدميقراطّية، ولكن يبقى 
ّ
جند دولًة ل تعرتف ب�شكل ر�شمي
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�ش�س  �شا�شّية هي اأّوًل: ما ه� التقرير املقّدم للدميقراطّية؟ وثانًيا: ما هي الأ الأ

ُيعَتَمد عليها يف تثبيت وت�جيه ذاك النم�ذج  النظريّة وال�شتدللّية التي 

من الدميقراطّية؟

مام القائد للحك�مة ال�شعبّية  ية الإ �شنحاول يف هذا املقال تقدمي خمت�رش لروؤ

�شالمّية وت��شيح الن�شبة  الدينّية والتي ت�شّكل اأ�شا�س قيام نظام اجلمه�ريّة الإ

امل�ج�دة بينها وبني الدميقراطّية الليربالّية املتداولة يف الغرب.

ماهيّة احلكومة ال�شعبيّة

ال�شيا�شّية  النزاعات  حلّل  وطريًقا  اأ�شل�ًبا  وباعتبارها  الدميقراطّية،  اإّن 

تك�ن  اأن  ميكنها  ل  كرثّية،  الأ راأي  على  تعتمد  والتي  والجتماعّية 

�شا�شّية  طالق. اإذ تفتقد الديقراطّية العنا�رش الأ اأيدي�ل�جيا �شيا�شّية على الإ

�ش�ل، والت��شيات القيمّية،  هداف، والأ يدي�ل�جيا ال�شيا�شّية اأمثال الأ لالأ

النظام  يطلبه  ما  وت��شيح  العاّمة،  والجتماعّية  ال�شيا�شّية  والت�ّجهات 

.
ّ
 واملجتمع ال�شيا�شي

ّ
ال�شيا�شي

ون  �ش�ؤ بع�س  دارة  واأ�شل�ب لإ املنهجّية عبارة عن طريق  الدميقراطّية 

، اأمثال اختيار بع�س املدراء يف امل�شت�ى العاّم للمجتمع، 
ّ
املجتمع ال�شيا�شي

اأّن هذا  اإّل  للتقنني، واأمثال ذلك.  اأ�شل�ب  اأو  املجتمع،  اأو اختيار ممّثلي 

والعملّية  والنم�ذجّية  القيمّية  العنا�رش  مع  يجتمع  اأن  ميكنه  �شل�ب  الأ

متّكن  كما  اأطره  �شمن  فُي�شتخدم  ال�شيا�شّية،  يدي�ل�جيا  والأ للمذهب 

�ش�ل  الأ اإطار  يف  املنهجّية  الدميقراطّية  وا�شتخدام  تاأطري  من  الليربالّي�ن 

والقيم الليربالّية، فقّدم�ا ما بات يعرف بـ»الدميقراطّية الليربالّية«.

مام القائد، ميكن للدميقراطّية اأن جتتمع مع احلاكمّية  ومن وجهة نظر الإ

هذا،  من  اأكرث  بل  ل   ،
ّ
�شالمي الإ النظام  جمم�عة  يف  فتدخل  �شالمّية  الإ

فح�ش�ر النا�س يف ال�شاحة ال�شيا�شّية وم�شاركتهم احلقيقّية يف تعيني م�شري 

الدينّية،  ال�شعبّية  احلك�مة  وكذلك  �شالم،  الإ من  النابعة  احلقائق  اإحدى 

�شالمّية وهذا ما  كّل ذلك ميكن ا�شتخراجه من داخل املفاهيم والتعاليم الإ

�شالمّية يف اإيران. ح�شل يف الث�رة الإ
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�شالم.  الإ دنيا  اأنحاء  كاّفة  فردّي يف  وب�شكل  �شالم  الإ �شالم وحقيقة  الإ ا�شم  لقد وجد 

�شالم اإىل الدنيا،  ية الإ خر رقيًقا. اأّما روؤ فكان وج�ده بني البع�س غليًظا وبني البع�س الآ

ا�شتعدادات كثرية  وباعتبارها م�ج�ًدا عظيًما �شاحب  �شالمّية  الإ ّمة  الأ واإىل  ّمة  الأ اإىل 

�شالم ف�شّعت  ية لها جذورها وظه�رها يف اإيران الإ قادرة على احلركة وال�شح�ة، هي روؤ

�شالم من هذه الزاوية والرتويج لهذا الفكر وه�  على كاّفة اأنحاء الدنيا. اإّن النظر اإىل الإ

 هناك فكر جاء بحك�مة متّكنت من ا�شتخراج احلّرّية واحلك�مة 
ّ
�شالمي اأّن يف العامل الإ

.
�1�

ال�شعبّية الدينّية املعتمدة على اآراء النا�س من داخل املفاهيم والتعاليم الدينّية

من  املرّكبة  هي  القائد  مام  الإ يريدها  التي  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة 

تركيًبا  لي�س  الرتكيب  هذا  اأّن  على  التاأكيد  مع  �شالمّية،  والإ اجلمه�ريّة 

« مبعنى 
ّ
�شالمّية واجلمه�رّية، بل ه� »تركيب ذاتي �شكليًّا و�ش�ريًّا بني الإ

�شالمّية. وبالتايل، فه� لي�س اختياًرا  اأّن جذوره تع�د اإىل التعاليم الدينّية الإ

اأّن احلك�مة ال�شعبّية  مام القائد  وانتخاًبا ولي�س عقًدا اجتماعيًّا. يعتقد الإ

�شالمّية واجلمه�رّية املذك�رة يف   بني اجلمه�رّية الإ
ّ
الدينّية والرتكيب الذاتي

�شالمّية، عبارة عن حقيقة  القان�ن الد�شت�رّي املتبل�ر يف نظام اجلمه�ريّة الإ

.
�2�

ّ
�شالمي ّدي اإىل امل�ش�نّية وتدع� اإىل ا�شتمرار وثبات النظام الإ ت�ؤ

لي�س من ال�شحيح تلخي�س احلك�مة ال�شعبّية الدينّية باّتباع الدميقراطّية 

من  واأعلى  اأرفع   
ّ
الديني  

ّ
ال�شعبي النظام  ال�شعب يف  م�قع  ّن  لأ املنهجّية، 

�س  جمّرد احل�ش�ر يف النتخابات، و�شن��شح هذه امل�شاألة يف املقطع املخ�شّ

خل�شائ�س احلك�مة ال�شعبّية الدينّية. اإّل اأّن امل�شاألة الهاّمة هي اأّن احلك�مة 

التي  بل هي  �شالمّية،  الإ للجمه�رّية  وهدًفا  غايًة  لي�شت  الدينّية  ال�شعبّية 

اجلمه�ريّة  نظام  تاأ�شي�س  مّت  عندما  �شالمّية.  الإ اجلمه�رّية  يف  تتبل�ر 

مل  الدينّية.  ال�شعبّية  احلك�مة  ا�شمها  حقيقًة  ن�اجه  اأ�شبحنا  �شالمّية  الإ

خارجّيًة  غايًة  باعتبارها  مرحلة  اأّي  يف  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  ُتطرح 

 ور�شده وتعاليه يتبل�رون ي�ًما 
ّ
لهذا النظام، بل كان عمق احلكم ال�شعبي

�شالمّية، فكانت احلك�مة ال�شعبّية الدينّية اإحدى  بعد ي�م يف اجلمه�ريّة الإ

مام القائد بتاريخ 13�6/6/16هـ.�س. ��1 كالم لالإ

مام القائد يف مرا�شم تنفيذ حكم رئا�شة اجلمه�ريّة بتاريخ 13��/5/12هـ.�س. ��2 كالم لالإ
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عندما نتحّدث الي�م عن احلك�مة ال�شعبّية الدينّية، فذلك لي�س �شيًئا اآخر �ش�ى ترجمة 

فيه  مبالغ  ب�شكل  ال�شعبّية  احلك�مة  عن  البع�س  يتحّدث  الي�م  �شالمّية.  الإ اجلمه�ريّة 

كان  اأمًرا  لي�شت  ال�شعبّية  احلك�مة  من�شف.  غري  ب�شكل  ذلك  عن  اآخرون  ويتحّدث 

املفه�م  – لقد حتّقق ووجد هذا  – اأ�شاًل مل تكن م�ج�دًة  اإيران  تاريخّية يف  �شابقة  له 

�شالمّية. طبًعا ميكن ت��شيع دائرة احلك�مة  وهذه احلقيقة يف اإيران مع حتّقق اجلمه�ريّة الإ

اإّن اأهداف وغايات  اأدركنا ]...[  ال�شعبّية وميكن جعلها ذات كيفّية عالية ]...[ نحن 

.
�1�

�شالم لنا هذا الختيار يجب اأن ير�شمه الإ

مبادئ احلكومة ال�شعبيّة الدينيّة 

�شيا�شّية،  نظرّية  كّل  �شاأن  �شاأنها  الدينّية،  ال�شعبّية  احلك�مة  نظرّية  تعتمد 

بع�س  اإىل  باخت�شار  ن�شري  يلي  ة، وفيما  نظرّية خا�شّ واأ�ش�س  مبادئ  على 

مام القائد. هذه املبادئ التي اأّكد عليها الإ

لهّية 1. قب�ل ال�لية الإ

اأ�رشنا اإىل اأّن النظام املبتني على احلك�مة ال�شعبّية الدينّية يق�م على اأ�شا�س 

�شالمّية التي ت�شّكل املرجع لهذا  حكام الإ �ش�ل والقيم والأ �شالم والأ الإ

النظام. وتتبل�ر احلاكمّية ال�شعبّية وح�ش�ر النا�س واختيارهم من خالل 

على  لهّية  الإ ال�لية  اأّن  هذا،  ومعنى  �شالمّية.  الإ والقيم  حكام  الأ رعاية 

�شا�شّية للحك�مة  ن�شان وحّق رب�بّية احلّق تعاىل هي من املبادئ الهاّمة والأ الإ

�ش�ل؛ وه�  ية، اأحد الأ ال�شعبّية الدينّية. يتبل�ر اأمامنا، بناًء على هذه الروؤ

ّي اإن�شان على اآخر اإّل ملن اأعطاه اهلل تعاىل ال�لية، اأو من  اأن ل ولية لأ

اأذن له اأن يك�ن وليًّا، حيث ُيعطي النا�س ال�لية لل�شخ�س الذي اأذن اهلل 

ًة. يق�ل يف هذا اخل�ش��س: تعاىل له بعد حتّقق �رشوطه خا�شّ

�شل  الأ تعاىل.  اهلل  حّددها  التي  اإّل  الب�رش،  على  وحاكمّية  ولية  اأّي  يقبل  ل  �شالم  الإ

�شالم عدم ال�لية اإّل التي نّفذها واأرادها ال�شارع باأن تتحّقق يف ال�شخ�س  يف منطق الإ

.
�2�

هلّية وال�شالحّية اأي العدالة والتق�ى الأ

بتاريخ  همدان  حمافظة  وطاّلب  واأ�شاتذة  �شباب  من  جمع  لقاء  يف  القائد  مام  لالإ ��1 كالم 

�13�3/4/1هـ.�س.

مام القائد يف لقاء جمع من اأ�شاتذة وطاّلب قزوين بتاريخ 13�2/9/26هـ.�س. ��2 كالم لالإ
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مام القائد ح�ل هذه امل�شاألة على خ�ش��س اختيار  ل يقت�رش حديث الإ

القائد، بل على جميع مظاهر احلك�مة ال�شعبّية الدينّية، حّتى اختيار ممّثلي 

لهّية وال�شع�ر  اإطار ال�لية الإ اأن يك�ن ذلك يف  املجل�س، حيث يجب 

لهّية: ولّية اأمام اخلالق واإظهار العب�دّية الإ بامل�ش�ؤ

نظام  يف  النا�س  متثيل  ذلك  جملة  ومن  ومظاهرها]،[  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  اإّن 

�شالمّية]،[ له جذور كثرية وعميقة. اإّن ولية اهلل تعاىل هي مبنى واأ�شا�س  اجلمه�رّية الإ

اأ�شخا�س  اأو  اإيداع هذه ال�لية عند �شخ�س  اأذن اهلل تعاىل للب�رش   وقد 
ّ
�شالمي الفكر الإ

�شالمّية اأّنهم من جملة جماري اأعمال هذه ال�لية  حّدد القان�ن الد�شت�رّي للجمه�ريّة الإ

�شا�س]،[ فه� اأ�شل عميق واأ�شيل ي�شّكل  واإعطاء احلّق، اأي النتخابات].[ واأّما هذا الأ

.
�1�

م�رد اعتقاد احلك�مة ال�شعبّية الدينّية

ن�شان املكّلف خمتاًرا 2. ك�ن الإ

يتها  روؤ كيفّية  على  اأ�شا�س  ب�شكل  تعتمد  عاّمة  �شيا�شّية  نظرّية  كّل  اإّن 

ن�شان. وبعبارة اأخرى، ل ميكن ت�شّ�ر اأيدي�ل�جّية �شيا�شّية دون وج�د  الإ

فل�  يدي�ل�جية.  الأ تلك  �شكل  مع  متنا�شبة  ن�شان  الإ ح�ل  ة  خا�شّ ية  روؤ

ن�شان  اأخذنا الليربالّية على �شبيل املثال، فهي تق�م على ت�شّ�ر خا�ّس لالإ

مفاده النظر اإليه على اأ�شا�س اأّنه »م�ج�د �شاحب حّق«، لذلك فاإّن كمال 

تاأمني  ه�  املثايّل(   
ّ
الدميقراطي الليربايّل  )النظام  الليربايّل   

ّ
ال�شيا�شي النظام 

فراد. اأكرب مقدار من احلق�ق املدنّية لالأ

�شالم تق�م على اأ�شا�س  ن�شان يف الإ ية الإ يعتقد اآية اهلل اخلامنئي اأّن الروؤ

ول�ن ومكّلف�ن اأمام اهلل تعاىل. وبناًء  فراد م�ش�ؤ فراد مقّ�ًما واأّن الأ اأّن لالأ

ن�شان امل�شلم  عليه ل ميكن تلخي�س احلك�مة ال�شعبّية الدينّية يف حركة الإ

فه�  وامل�شلم  امل�ّحد  ن�شان  الإ اأّما  الفردّية«.  احلق�ق  »اإحقاق  اإطار  يف 

الذي ينظر اإىل مق�لة احل�ش�ر يف ال�شاحة ال�شيا�شّية واللتحاق باحلركات 

مام القائد  . يق�ل الإ
ّ
لهي الجتماعّية وال�شيا�شّية على اأّنها اأداء للتكليف الإ

مام القائد يف لقاء جمع ممّثلي املجل�س الثامن بتاريخ 13��/3/21هـ.�س. ��1 كالم لالإ
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يف هذا اخل�ش��س:

لهّية. بناًء  �شالم ه� م�ج�د مكّلف يقع يف معر�س الهداية الإ ن�شان من وجهة نظر الإ الإ

ا لل�شعب، فهي تكليف له  �شافة اإىل ك�نها حقًّ ية فاحلاكمّية ال�شعبّية وبالإ على هذه الروؤ

.
�1�

ّي �شخ�س الّدعاء باأّن �شالح اأو ف�شاد املجتمع غري متعّلق بي ا. ل ميكن لأ اأي�شً

بناًء على هذا التحليل، فاإّن تقّدم النا�س نح� تاأ�شي�س احلك�مة ال�شعبّية 

الدينّية لي�س ملجّرد ال�شعي والعمل على اإحقاق احلّق اأو ظه�ر وبروز نتائج 

اإعمال احلّق وال��ش�ل اإىل �شكل من اأ�شكال الت�افق والعق�د الجتماعّية، 

. يق�ل يف هذا اخل�ش��س: »اإّن 
ّ
لهي بل ُيعّد ذلك من باب اأداء التكليف الإ

مبادئ احلك�مة ال�شعبّية الدينّية تختلف عن مبادئ الدميقراطّية الغربّية. 

اإّن احلك�مة ال�شعبّية الدينّية التي هي مبداأ اختيارنا والتي تن�شاأ عن احلّق 

.
�2�

ن�شان، لي�شت جمّرد عقد«  لالإ
ّ
لهي والتكليف الإ

لهّية اإىل جانب املقب�لّية ال�شعبّية 3. امل�رشوعّية الإ

ل بّد اإّن كّل نظريّة �شيا�شّية عاّمة من امتالك حتليل وا�شح ملبنى م�رشوعّية 

يدي�ل�جّيات والنظريّات ال�شيا�شّية الرائجة،  احلك�مة. ويف الكثري من الأ

ارتبطت امل�رشوعّية Legitimiey مبجم�عة من املق�لت اأمثال »الر�شى« 

بحث  اأّما   .»efficiency »الفعالّية  اأو   »
ّ
الجتماعي والّتفاق  »العقد  اأو 

اأو  ال�شخ�س   ه�: من ه� 
ّ
اأ�شا�شي ال  �ش�ؤ فيرتافق عادًة مع  »امل�رشوعّية«، 

الطاعة؟  مفرت�شة  احلك�مات  واأّي  احلكم؟  لهم  يحّق  الذين  �شخا�س  الأ

بناًء على ذلك فاإّن م�رشوعّية احلك�مة تعني حّقانّيتها والت�جيه واإعمال 

فمبنى  اخلامنئي،  مام  الإ نظر  وجهة  ومن  فيها.  والنهي  مر  والأ ال�شلطة 

لهّية. فاإذا   ه� ارتباطه وانت�شابه اإىل ال�لية الإ
ّ
�شالمي م�رشوعّية النظام الإ

�شالم  تاأ�ّش�شت حك�مة على اأ�شا�س ال�رشوط واخل�شائ�س التي و�شفها الإ

، منتلك تلك احلك�مة امل�رشوعّية. ويعتقد 
ّ
�شالمي للحاكم يف املجتمع الإ

العدالة  هما  خا�ّس  ب�شكل  عن�رَشين  على  اأّكد  �شالم  الإ اأّن  القائد  مام  الإ

مام القائد بتاريخ 13�9/9/10هـ.�س. ��1 كالم لالإ

مام القائد بتاريخ 13�4/3/14هـ.�س. ��2 كالم لالإ
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. يق�ل:
ّ
والتق�ى، واأّن اهلل تعاىل يفّ��س ال�لية للعادل والتقي

بناًء على املنطق الثابت والعميق للحك�مة ال�شعبّية الدينّية، فاإّن اأّي ولية وحاكمّية غري 

مطل�بة اإّل التي يفّ��شها اهلل تعاىل. واهلل تعاىل يفّ��س هذه احلاكمّية يف خمتلف م�شت�يات 

.
�1�

�شالمّية اإىل اأ�شحاب العدالة والتق�ى احلاكمّية الإ

�شالم،   يف الإ
ّ
واإذا كانت م�رشوعّية ال�شلطة ال�شيا�شّية ذات من�شاأ اإلهي

فهذا ل مينع وج�د مكانة هاّمة للنا�س ولختيارهم. ف�شحيح اأّن ما يريده 

 يف فعالّية احلك�مة 
ّ
النا�س لي�س مبداأ امل�رشوعّية، اإّل اأّن ذلك �رشط اأ�شا�شي

�شالمّية. وهذا يعني اأّن املقب�لّية ال�شعبّية وحتّقق ما يريده النا�س يقع اإىل  الإ

�شالم  ة التي و�شعها الإ لهّية ووج�د ال�رشوط اخلا�شّ جانب امل�رشوعّية الإ

مام القائد يف هذا اخل�ش��س: . يق�ل الإ
ّ
�شالمي حلاكمي املجتمع الإ

كانت  اإذا  مقب�لًة  تك�ن  وال�شلطة  ووبال.  وزر  عن  عبارة  ال�شلطة  اأجل  من  ال�شلطة 

والقت�شادّي، وعلى   
ّ
الجتماعي  ،

ّ
الداخلي الظلم  اأبعاد  كاّفة  الظامل يف  م�اجهة  جل  لأ

�شا�س، فاإّن راأي النا�س فقط ل ي�شّكل اأ�شا�س م�رشوعّية احلك�مة]،[ واأّما اأ�شا�س  هذا الأ

امل�رشوعّية فيع�د اإىل التق�ى والعدالة؛ مع العلم اأّن التق�ى والعدالة ل اأثر لهما واإذا كانا 

ال�شعبّية ويف  احلك�مة  امل��ش�ع يف  واختيارهم. ويطرح هذا  النا�س  مقب�لّية  من دون 

له  ليحّق  وبالتايل  مقب�ًل  لي�شبح  احلاكم  النا�س  يطلب  اأن  لهّية وه� �رشورة  الإ ال�رشيعة 

.
�2�

احلكم

4. خ�شائ�س احلك�مة ال�شعبّية الدينّية باملقارنة مع الدميقراطّية الغربّية

ومتنّ�عة.  متعّددة  وتقريرات  تاريخها مبظاهر  الدميقراطّية ط�ال  ظهرت 

و�ش�ًل  الي�نانّية،  املدن  لدولة  املجمعّية  الدميقراطّية  من  البداية  وكانت 

امل�شاركة  للن�شاء  التا�شع ع�رش، حيث مل يكن يحّق  القرن  اإىل دميقراطّيات 

يف النتخابات، ثّم، اأخرًيا، اإىل الدميقراطّيات الليربالّية املعا�رشة. فاجلميع 

الكبرية  والفروقات  الختالفات  رغم  على  الدميقراطّية  يف  م�شرتك�ن 

تختلف  اأن   
ّ
الطبيعي فمن  �شا�س،  الأ هذا  وعلى  بينها.  فيما  امل�ج�دة 

ة بكّل  الدميقراطّيات عن بع�شها البع�س على اأ�شا�س اخل�ش��شّيات اخلا�شّ

مام القائد يف لقاء جمع من �شباب قزوين 13�2/9/26هـ.�س. ��1 كالم لالإ

مام القائد يف لقاء جمع من اأ�شاتذة وطاّلب قزوين 13�2/9/26هـ.�س. ��2 كالم لالإ
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ال املطروح هنا ه�: ما هي وج�ه اختالف احلك�مة  واحدة منها. وال�ش�ؤ

خرى؟ وما هي اخل�شائ�س التي ميتاز  ال�شعبّية الدينّية عن اأ�شكال الدميقراطّية الأ

بها هذا التقرير اخلا�ّس للدميقراطّية عن الدميقراطّيات الغربّية املعا�رشة؟

بها احلك�مة  متتاز  التي  اخل�شائ�س  اخلامنئي جمم�عًة من  اهلل  اآية  ذكر 

ال�شعبّية الدينّية والتي متّيزها عن  غريها:

عالم 4. اأ. عدم حاكمّية املال والإ

املجم�عات  بني  مناف�شة  �شاحة  هي  املعا�رشة  الدميقراطّيات  اأّن  احلقيقة 

حزاب  لالأ اخللفّية  الدعامة  ت�شّكل  التي  النف�ذ،  �شاحبة  القت�شاديّة 

عالم واملبالغ املالّية ال�شخمة التي  ال�شيا�شّية، حيث ال�شتفادة من �شلطة الإ

م�شاك بقدرة النا�س  ، وه� ما ميّكنها من الإ
ّ
عالم النتخابي ت�رشف على الإ

مام اخلامنئي عن نقطة ال�شعف هذه  ّكد الإ النتخابّية واإدارة اآرائهم. وي�ؤ

م�ال  الأ فيه  حتكم  نظاًما  لي�س  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  نظام  اأّن  معترًبا 

م�ال:  الذي تريده الأ
ّ
والر�شاميل لت�جيه اآراء النا�س يف الجّتاه الديني

عن  عبارة  ال�شعبّية،  واحلك�مة  الدميقراطّية  ا�شم  العامل  الي�م يف  عليه  يطلق�ن  الذين  اإّن 

كان  واإذا  املجم�عات.  ديكتات�رّية  اأي  جديًدا  ث�ًبا  ارتدت  التي  القدمية  الديكتات�ريّة 

هناك من مناف�شة فهي مناف�شة بني املجم�عات حيث ل دور للنا�س يف هذا ال�شاأن على 

عالم الكاذب واخلادع  طالق. وتق�م الدميقراطّيات املعا�رشة يف العامل على اأ�شا�س الإ الإ

.
�1�

عني والقل�ب. الدميقراطّية اأ�شرية يف قب�شة �شلطة املال الذي ي�شحر الأ

اإّن م�شاألة »مناف�شة املجم�عات« التي اأّكدت عليها العبارة املتقّدمة هي 

يف ال�اقع اإ�شارة اإىل حقيقة اأّن النا�س لي�ش�ا هم احلاكمني يف الدميقراطّيات 

اإّنه ل جمال للحديث عن »حك�مة  بل  املعا�رشة. ولي�س ذلك فح�شب، 

طالق. وال�اقع اأّن ال�شلطة ال�شيا�شّية تتناوب عليها عّدة  كرثيّة« على الإ الأ

ت�شّكل  والتي  وال�شيا�شّية  القت�شاديّة  النخب  اأي  قّلّية،  الأ من  جمم�عات 

قّلّية يف املجتمع. الأ

مام القائد بتاريخ �/�/13�3هـ.�س. ��1 كالم لالإ
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حزاب ال�شيا�شّية واملجم�عات القت�شاديّة، فاإّن  ويف احلديث عن الأ

الذي ميتلك نب�س ال�شيا�شة وال�شلطة القت�شادّية ه� الداعم واحلامي لكّل 

ا�شتخدامها  يتّم  و�شيلة  اإّل  ه�  فما  ال�شعب  واأّما  حزاب.  الأ من  واحد 

قّلّيات احلاكمة. لنتقال ال�شلطة ال�شيا�شّية بني الأ

4. ب. احلك�مة ال�شعبّية الدينّية هي حك�مة املعن�يّات

خالق  م�ر كالأ ل جمال يف الدميقراطّيات الرائجة للحديث على بع�س الأ

عن  ومنف�شلة  بعيدة  احلك�مة  اأّن  وكما  واأمثالها.  واملعن�ّيات،  والدين 

خالق  بالأ عالقة  له  ما  بكّل  مبالية  غري  كذلك  فهي  والدين،  املذهب 

العالقة  ذات  امل�شائل  جملة  من  م�ر  الأ هذه  تعترب  بل  ل  واملعن�ّيات، 

ة والفرديّة. وهذا يخالف نظام احلك�مة ال�شعبّية الدينّية  بال�شاحات اخلا�شّ

مام القائد يف هذا اخل�ش��س:  التي متتلك ت�ّجًها نح� املعن�ّيات. يق�ل الإ

يرايّن اأتينا وو�شعنا املعن�يّات ب�شكل ج�هرّي واأ�ش�يّل  »نحن ال�شعب الإ

 ول ي�جد فيه 
ّ
 يف من�ذجنا اجلديد ومل يكن ذلك ب�شكل طفيلي

ّ
واأ�شا�شي

.
�1�

�شيء من املجامالت، هذه هي احلك�مة ال�شعبّية للدين«

4. ج. ح�ش�ر النا�س يف ال�شاحة ال�شيا�شّية دون وا�شطة

حزاب،  رادة ال�شيا�شّية للنا�س يف الدميقراطّيات الغربّية يف قالب الأ تتبل�ر الإ

اأّن  اإّل  املجتمع،  اأفراد  اأ�شناف من  رادة  فكّل حزب عبارة عن جتميع لإ

حزاب يف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية يظهر اأ�شعف مّما ه� عليه يف  دور الأ

الدميقراطّيات الليربالّية، حيث يك�ن لل�شعب ح�ش�ر مبا�رش يف ال�شاحة 

مام القائد يف هذا اخل�ش��س: حزاب. يق�ل الإ ال�شيا�شّية دون وا�شطة الأ

هنا  النا�س  الدينّية.  ال�شعبّية  احلك�مة  عن  عبارة  احلقيقّية  الدميقراطّية 

ي�شاهدون، ويعرف�ن وي�شّخ�ش�ن ومييل�ن ثّم ينتخب�ن]،[ اأي اأّن النا�س 

حزاب يك�ن �شعيًفا يف هذا املجال، اأّما الدور  هم امل�ج�دون ودور الأ

بتاريخ  ال�شابعة  دورته  يف   
ّ
�شالمي الإ ال�ش�رى  جمل�س  ممّثلي  لقاء  يف  القائد  مام  لالإ ��1 كالم 

�13�5/3/2هـ.�س.
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.
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 فه� للنا�س. النا�س هم الذين يريدون ويقّررون
ّ
احلقيقي

4. د. احلّكام خّدام ال�شعب

معترًبا  الدينّية  ال�شعبّية  امتياز احلك�مة  اأوجه  اأحد  اإىل  القائد  مام  الإ ي�شري 

اأّنها لي�شت �شيًئا يقع يف مقابل النا�س بل هي خلدمة النا�س، وهم اأ�شحاب 

حّق يف املقاي�شة مع مت�يّل اأمر احلك�مة:

نظمة  اأّن الأ النا�س. وال�اقع  اأّنه ل يقع يف مقابل   
ّ
�شالمي النظام الإ من جملة خ�شائ�س 

ي�شري  التي  الغربّية  نظمة  الأ اأّن  كما  النا�س.  مقابل  يف  تقع  والديكتات�رّية  ال�شتبداديّة 

ظاهرها على اأّنها حك�مة ال�شعب اإّل اأّن باطنها يعتمد على الرثوة واملال امل�شالح الطبقّية 

 خادمة ال�شعب، هي ممّثلة لل�شعب وخادمة له. 
ّ
�شالمي ة. احلك�مة يف النظام الإ اخلا�شّ

.
�2�

النا�س هم اأ�شحاب احلّق

ل  اأّنه  وىل  الأ م�شاألَتني:  اإىل  �شارة  الإ من  املطلب  هذا  نهاية  يف  بّد  ل 

عن  ميّيزها  وما  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  نظام  خ�شائ�س  اخت�شار  ميكن 

هذان  يختلف  بل  املتقّدمة،  ربعة  الأ م�ر  الأ يف  الغربّية  الدميقراطّيات 

ذكرنا  ما  فاإّن  هنا  ومن  اأخرى.  واأ�شا�شّية  ج�هرّية  م�شائل  يف  النظامان 

حتت عن�ان مبادئ احلك�مة ال�شعبّية الدينّية يندرج يف م�ارد الختالف 

ال�شلطة  م�رشوعّية  بحث  يف  النظامني  كاختالف  وذلك  الثنني  بني 

املذك�رة هي يف احلقيقة  بع�س وج�ه الختالف  اأّن  والثانية  ال�شيا�شّية. 

فات ال�اقعّية للدميقراطّية الغربّية، ولكن ل ي�جد ما ي�شمن  من جملة الآ

بعبارة  فات.  الآ لهذا  خرى  الأ ال�شعبّية  احلك�مة  اأ�شكال  تعّر�س  عدم 

امل�شيطرة  عالم  املال والإ اأمثال حاكمّية  ال�شعف  اإّن بع�س نقاط  اأخرى، 

على النتخابات والتي اأ�شيبت بها الدميقراطّيات الغربّية، هي يف احلقيقة 

ال�رشوريّة  املراقبة  ُفِقدت  اإذا  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  ي�شيب  قد  خطر 

ال�شعبّية  للحك�مة   
ّ
العيني التحّقق  يحتاج  وكما  ولذلك،  والالزمة. 

مة يف ال�شاحة  الدينّية اإىل املجاهدة واملراقبة واحل�ش�ر ال�اعي ال�ا�شع لالأ

ال�شيا�شّية والجتماعّية، كذلك فاإّن بقاء وا�شتمرار هذه احلك�مة يحتاج 

ّثرة. ّثر واملراقبة امل�ؤ اإىل احل�ش�ر امل�ؤ

مام القائد بتاريخ �1/�/13�5هـ.�س. ��1 كالم لالإ

مام القائد بتاريخ �/13�3/4هـ.�س. ��2 كالم لالإ
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مبادئ اأو اأ�ش�س م�رشوعيّة احلكومة ال�شعبيّة الدينيّة

مام القائد )حفظه اهلل( من وجهة نظر الإ

�1�
ال�شيخ هادي �شادقي

��1 رئي�س كّلّية عل�م احلديث.
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خال�شة

اإيران  اإىل  طريقه  وجد  نظام  عن  عبارة  هي  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة 

وجَهني،  ذو  وه�  اخلميني.  مام  الإ بقيادة  �شالمّية  الإ الث�رة  انت�شار  بعد 

خ�ّس من وجهة نظر القادة،  �شالمّية وال�شعبّية، ت�شاهم معرفتهما، وبالأ الإ

ول دون الفهم املنحرف  يف اإيجاد فهم اأ�شّح لهذا النظام، وبالتايل احل�ؤ

واخلاطئ له.

ط�ل  يف  يقعان  اأ�شا�شيَّني  اَلني  �ش�ؤ عن  جابة  الإ املقال  هذا  يحاول 

الدينّية؟«  ال�شعبّية  احلك�مة  م�رشوعّية  مبادئ  هي  »ما  البع�س:  بع�شهما 

و»ما ه� الختالف بني احلك�مة ال�شعبّية الدينّية والدميقراطّية الغربّية؟«، 

مام القائد مّد  جابة عنهما من كلمات الإ و�شيتّم العمل على ا�شتخراج الإ

ظّله العايل.

ً ثنائيًّا واأ�شا�ًشا 
مام القائد اأّن احلك�مة ال�شعبّية الدينّية متتلك مبداأ يعتقد الإ

واحًدا، ومتتلك وج�ه �شبه متعّددًة مع الدميقراطّية الغربّية، كما وتختلف 

عنها اختالًفا اأ�شا�شيًّا. �شن�شري، يف هذا املقال، اإىل 10 اختالفات اأ�شا�شّية 

ثنني. وحقيقّية بني الإ

مقّدمة

ال�شعبّية  احلك�مة  حتّقق  اإمكان  م�شاألة  خرية،  الأ العق�د  يف  ُطرحت، 

اأّما  ذلك.  ح�ل  راء  الآ من  الكثري  العلماء  وقّدم  امتناعها،  اأو  الدينّية 

�شالمّية وا�شتقرار نظام  مام اخلميني قّد�س �رّشه، وبعد اإطالقه الث�رة الإ الإ

�شالمّية يف اإيران، فاأّكد على اأّن وج�د نظام كهذا ممكن بل  اجلمه�ريّة الإ

ومطل�ب.

وُيعترب حتّقق هذا النظام نقطة عطف هاّمة يف تاريخ احل�ارات النظريّة التي 

 اأكرث من ثالثة عق�د 
ّ
كانت تدور ح�ل هذا امل��ش�ع. والي�م، وبعد م�شي
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ال ح�ل اإمكان حتّقق احلك�مة ال�شعبّية  على وج�د هذا النظام، فاإّن ال�ش�ؤ

ال اإىل مبادئ م�رشوعّية هكذا  الدينّية مل يعد جمديًا، حيث يجب اأن يت�ّجه ال�ش�ؤ

خرى. نظام ووج�ه ال�شبه والفرتاق بينه وبني اأن�اع الدميقراطّية الأ

�شئلة املتقّدمة، و�شنعتمد  ي�شعى هذا املقال اإىل تقدمي اإجابات على الأ

ية   ك�ننا نحاول الك�شف عن روؤ
ّ
-التحليلي

ّ
يف ذلك على املنهج ال��شفي

البحث يف خطابات  العمل على  �شيرتكز  القائد وحتليلها، حيث  مام  الإ

مام القائد، وا�شتخراج وت�شنيف اأق�اله، ومن ثّم حتليلها لل��ش�ل اإىل  الإ

النتيجة املطل�بة.

التي  املفاهيم  اإىل  �شارة  الإ بالبحث  ال�رشوع  قبل  املنا�شب  اأّن من  كما 

�شالمّية. وجدت مع تاأ�شي�س اجلمه�ريّة الإ

املفاهيم ال�شيا�شيّة اجلديدة

�شكل وم�شم�ن احلك�مات من خالل عدد كبري من  اإىل  الي�م،  ُي�شار، 

هذه  واأبرز   ،
ّ
العاملي  

ّ
ال�شيا�شي دب  الأ م�شت�ى  على  الرائجة  املفاهيم 

الليربالّية  املطلقة،  احلك�مة  الت�تاليرتيّة،  احلك�مة  الدميقراطّية،  املفاهيم: 

اجلمه�ريّة،  امللكّية،  احلك�مة  الجتماعّية،  الدميقراطّية  الدميقراطّية، 

يفيد  ل  قد  ا  خا�شًّ معنًى  املفاهيم  من  واحد  كّل  ويحمل  ذلك.  واأمثال 

 مل�شتخدميه.
ّ
املق�ش�د احلقيقي

�ّش�ش�ن اجّتاًها جديًدا اإىل تقدمي مفاهيم  من هذا املنطلق، يعمل الذين ي�ؤ

 
ّ
جديدة ت�شري اإىل اجّتاههم اخلا�ّس. وكذلك يحتاج تاأ�شي�س نظام اإ�شالمي

كرم �شّلى اهلل عليه  خا�ّس اإىل مفاهيم جديدة، وهذا ما قام به الر�ش�ل الأ

واآله عند دخ�له املدينة.

مام القائد يف هذا اخل�ش��س: يق�ل الإ

مبجّرد اأن دخل الر�ش�ل �شّلى اهلل عليه واآله املدينة، بداأ العمل ]...[ والكثري من املفاهيم 

خ�ة،  الأ امل�شاواة،  مفه�م  اأمثال  لحقة  قرون  يف  الب�رشيّة  عند  مقّد�شًة  اأ�شبحت  التي 

.
�1�

العدالة، واحلك�مة ال�شعبّية، كانت متاأّثرًة من تعاليم الر�ش�ل �شّلى اهلل عليه واآله

مام القائد يف خطبَتي �شالة اجلمعة يف طهران �13�0/2/2هـ.�س. ��1 كالم لالإ
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�شالمّية: ا يف الث�رة الإ وهذا ما ح�شل اأي�شً

اأّمتنا من اإدخال مفاهيم جديدة اإىل قام��س ال�شيا�شة الدولّية. كان العامل ل  لقد متّكنت 

ال�شع�ب  جلميع  مطل�ًبا  �شعاًرا  الي�م  اأ�شبحت  بينما  الدينّية؛  ال�شعبّية  احلك�مة  يعرف 

بتعريف ذلك  قام  �شعبنا  اأّن  اإّل  ال�شلطة؛  نظام  تعريف  يدرك  العامل ل  �شالمّية. وكان  الإ

القان�ن،  ال�شيا�شة،  الدين يف  م�شائل حم�ريّة  اإّن  الدولّية.  ال�شيا�شة  قام��س  اإىل  واإدخاله 

.
�1�

اإدارة البلد، جميعها مفاهيم جديدة متكّنت اأّمتنا من اإدخالها اإىل ذاك القام��س

 
ّ
مام اخلميني ا�شتعان باملفاهيم الرائجة يف القام��س ال�شيا�شي ول� اأّن الإ

الدويّل ل�اجه م�شاكل كبرية. ومن اأبرز هذه امل�شكالت اخل�اء امل�شم�يّن 

اأبرزها: النحراف  لهذه املفاهيم. وي�شاف اإىل ذلك عي�ب عديدة من 

، وال�شتباه يف 
ّ
، والنحراف العملي

ّ
يدي�ل�جي يف الفهم، والنحراف الأ

القتداء.

الدميقراطّية  مفه�م  عند  املثال،  باب  ومن  الت�ّقف،  ميكن  وهنا 

ا  معار�شً البداية  ومنذ  اخلميني  مام  الإ كان  لقد  الدميقراطّية.  واحلك�مة 

عّدة  اأم�ر  معار�شته  و�شبب  �شالمّية،  الإ الدميقراطّية  اجلمه�رّية  ملفه�م 

منها:

نظمة   والأ
ّ
�شالمي ول دون ال�شتباه واللتبا�س بني النظام الإ اأّوًل: احل�ؤ

 للمفاهيم الرائجة. 
ّ
�شكال املعنائي الدميقراطّية الرائجة يف العامل. ثانًيا: الإ

ثّم اإّن الكثري من املفكرين ومن جملتهم اأتباع الدميقراطّية الذين يعتقدون 

اأّن مفه�ًما كالدميقراطّية قد فقد معناه اإىل حدود بعيدة.

يف  يطلق  الذي  امل�شطلح  هذا  »اإّن  ك�هن:  يق�ل  ال�شدد،  هذا  ويف 

فاقًدا  اأ�شبح  مرحلة  اإىل  و�شل  قد  تقريًبا،  �شيء  كّل  على  ال�شيا�شة  عامل 

.
�2�

للمعنى«

مام القائد يف احلرم الر�ش�ي 13�6/1/1هـ.�س. ��1 كالم لالإ

13�3هـ. اخل�ارزمي،  انت�شارات  )طهران:  جميدي  فريربز  ترجمة  الدميقراطيّة،  ك�هن،  ��2 كارل 

�س.(، ال�شفحة 14.
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�شالمّية«،  كما اإّن مفه�َمي »احلك�مة ال�شعبّية الدينّية« و»اجلمه�ريّة الإ

�شالمّية، يختلفان يف اللغة اإّل اأّن  من املفاهيم التي ا�شتعملت يف الث�رة الإ

املراد منهما يف العمل معنًى واحٌد تقريًبا.

مام اخلميني  �شالمّية« ه� الذي اختاره الإ واإّن مفه�م »اجلمه�ريّة الإ

قّد�س �رّشه لي�شري به اإىل �شكل وم�شم�ن احلك�مة التي اأرادها، وه� الذي 

جله حّتى متّكن يف النهاية من حتقيقها يف قالب وا�شح. وبناًء على  عمل لأ

يّده النا�س بن�شبة �9%، ومّت تدوين 
هذا الفهم، اُأقيم ال�شتفتاء العاّم الذي اأ

القان�ن الد�شت�رّي.

مام القائد يف  واأّما مفه�م »احلك�مة ال�شعبّية الدينّية«، فقد طرحه الإ

لـ»اجلمه�ريّة  �رشحه  اأثناء  وذلك  )الت�شعينات(،  ال�شم�شي  ال�شابع  العقد 

املفاهيم  ا�شتعمال  دون  ول  احل�ؤ ه�  ذلك  من  والهدف  �شالمّية«.  الإ

ال�اردة من الغرب.

يف مفه�م »احلك�مة ال�شعبّية الدينّية«، يجري التاأكيد على امل��ش�ع 

�شالمّية ميتلك ُبعدين اأ�شا�شيَّني: ه� من جهة  التايل: اإّن نظام اجلمه�رّية الإ

�شالمّية هي قيد واإطار  ، والإ
ّ
، ومن جهة اأخرى نظام اإ�شالمي

ّ
نظام �شعبي

حلاكمّية ال�شعب.

يعتقد بع�س املفّكرين اأّنه يجب تبديل ترتيب املفه�َمني بحيث يحّل 

خر، اأي اإّن تقدمي الدين يعني جعل احلاكمّية هلل وللدين،  اأحدهما مكان الآ

ول دون ال�رشك والكفر. وبالتايل احل�ؤ

التي  الدينّية  احلاكمّية  مفه�م  »اإّن  ال�شدد:  هذا  يف  قيل  مّما  ومن�ذج 

جعل  هي  للِه}  إِلَّ  ْكُم  اْلُ {إِِن  ذكرها  على  ال�رشيفة  القراآنّية  ية  الآ جاءت 

»املق�ش�د  اآخر:  من�ذج  يف  وجاء   .
�1�

تعاىل« له  واملح�ريّة  هلل  احلاكمّية 

��1 حمّمد ر�شا مهدوي كني، »احلك�مة ال�شعبّية الدينّية اأو احلك�مة الدينّية ال�شعبّية«، يف: نداء ال�شادق 

)اآذرودي، 13�1هـ.�س.(، العدد 44، ال�شفحات 2 اإىل 6.
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من احلك�مة ال�شعبّية الدينّية ه� حك�مة الدين ال�شعبّية ]...[ وهذا يعني 

�شل والنا�س ياأت�ن بتبعه«. جعل الدين ه� الأ

الدينّية«  ال�شعبّية  املق�ش�د من »احلك�مة  اأّن  اإىل  كما يجب اللتفات 

�شارة يف هذا املفه�م  لي�س ك�ن احلاكمّية لل�شعب ب�شكل مطلق، بل الإ

ّول  الأ اأ�شخا�س هدفهم  ال�شعب، وهم  قبل  ينتخب�ن من  احلّكام  اأّن  اإىل 

حتقيق رغبات ال�شعب.

راء العاّمة، ويك�ن لل�شعب  اإدارة البلد تعتمد على الآ اأّن  معنى ذلك 

دور اأعّم من دور القيادة ورئا�شة اجلمه�رّية وممّثلي املجل�س يف انتخاب 

القادة، �ش�اء كان ذلك ب�شكل مبا�رش اأو غري ذلك، حيث ينتخب رئي�س 

�شالمّية قيد  اجلمه�ريّة وممّثلي املجل�س ملّدة حمّددة. ومن جهة اأخرى فالإ

�شالمّية. ي��شح م�شم�ن احلك�مة الإ

جميًبا  �شالمّية  الإ اجلمه�رّية  معنى  ح�ل  اخلميني  مام  الإ حتّدث  وقد 

حد ال�شحفّيني قائاًل: »ت�شّكل اجلمه�ريّة �شكل احلك�مة  ال لأ على �ش�ؤ

فيّت�شح   .
�1�

لهّية« الإ الق�انني  عن  عبارة  وهي  م�شم�نها،  �شالمّية  والإ

قيد  اإ�شافة  يف  خرى  الأ واجلمه�رّيات  اإيران  يف  اجلمه�رّية  بني  الفرق 

�شالمّية«. »الإ

يعني  تعاىل، وهذا ل  �شيلة يف هذه احلك�مة هي هلل  الأ احلاكمّية  اإّن 

حكام  الأ حاكمّية  املق�ش�د  بل   ،
�2�

مبا�رش ب�شكل  خليفته  اأو  اهلل  حاكمّية 

البلد وحاكمّية  امل�ج�دة يف  والقرارات  الق�انني  ال�رشعّية على جمم�عة 

حكام،  الأ لهذه  ال�شحيح  الفهم  القدرة على  الذين ميتلك�ن  �شخا�س  الأ

وذلك مبا يتنا�شب مع ظروف الزمان.

مام اخلميني قّد�س �رّشه، 13�4هـ.�س.(،  مام اخلميني، �شحيفة نور )طهران: مكتب ن�رش اآثار الإ ��1 الإ

اجلزء 4، ال�شفحة �15.

��2 مثال ذلك ما طرح يف بع�س التفا�شري املتاأثرة من احلك�مات الكن�شّية.
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يف  وذلك   ،
�1�

ال�رشعّية حكام  الأ رعاية  بعد  ال�شعب  حاكمّية  تاأتي 

حكام ال�رشعّية، معنى ذلك اأّن حاكمّية ال�شعب تاأتي يف  منطقة فراغ الأ

تق�م  لل�شعب  اإدارة  تعبري عن  الدولة هي  واأّن  تعاىل،  اهلل  ط�ل حاكمّية 

عمال ب�رشط رعاية احلدود ال�رشعّية. بالأ

�شا�س، فالدين ه� احلاكم يف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية.  وعلى هذا الأ

اأّن  اإّل  احلك�مة،  يف  ي�شارك�ن  حيث  ا،  اأي�شً حاكمني  النا�س  ويعترب 

لهّية. وبهذا املعنى لن يك�ن للدين  احلاكمّية ال�شعبّية مقّيدة باحلاكمّية الإ

مرتبة متدّنية ولن يك�ن هناك جمال لل�رشك والكفر، اإمّنا الدين ه� الذي 

ي�شدر ويحكم اإرادة ال�شعب.

النظام  ففي  كبرية،  اأهّمّية  ذات  نقطة  هناك  املفاهيم،  ا�شتعمال  ويف 

وم�شم�ن  �شكل  اإىل  �شارة  لالإ متعّددة  مفاهيم  من  ُي�شتفاد   ،
ّ
�شالمي الإ

اإىل  �شيق  ة تبداأ من الأ النظام ولكّل واحدة منها قيمة معنائّية خا�شّ ذاك 

عّم. الأ

ج�اء، �شتظهر اأمامنا ثالثة مفاهيم اأ�شا�شّية: »ولية الفقيه«،  يف هذه الأ

»ولية  تعترب  الدينّية«.  ال�شعبّية  و»احلك�مة  �شالمّية«،  الإ »اجلمه�ريّة 

بني  م�شرتًكا  �شالمّية«  الإ »اجلمه�رّية  بال�شيعة،  ا  خا�شًّ مفه�ًما  الفقيه« 

مفه�ًما  الدينّية«  ال�شعبّية  و»احلك�مة  اختالفها،  على  �شالمّية  الإ الفرق 

العامل  املتديّنني يف  تقدميه جلميع  ديان وميكن  الأ كاّفة  ا وم�شرتًكا بني  عامًّ

اأن ي�شّكل هذا  اأ�شا�س الدين. كما ميكن  باعتباره نظاًما �شعبيًّا يق�م على 

خرى ومن جملتها الدول امل�شيحّية اأو  املفه�م من�ذًجا تقتب�شه الدول الأ

الب�ذّية اأو الهنديّة.

فراد  ّمة. ويك�ن لكّل فرد من الأ ��1 املق�ش�د ه� حاكمّية النا�س مبعناها العاّم حيث ُيعربَّ عن ذلك بالأ

ّمة اإّل اأّنه ل عالقة له يف اأعمال احلك�مة ال�طنّية. على اأ�شا�س اأّن اأعمال  اأثر يف ت�شكيل مفه�م الأ

الدينّية  »الدميقراطّية  ا�شماعيلي،  انظر، حم�شن  الدولة.  اإىل  يع�د  كّل  عبارة عن  ال�طنّية  احلك�مة 

واأ�شل احلاكمّية ال�طنّية«، يف: الدميقراطيّة الدينيّة، باهتمام حمّمد باقر خرم�شاد )طهران: مكتب 

ن�رش املعارف، 13�2هـ.�س.(، ال�شفحات 93 اإىل 120.
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ا  ا اأن نخط� خط�ًة اأكرب من ذلك ونقّدم نظاًما عامًّ ومن املمكن اأي�شً

ّ اإّما ب�شبب 
 ديني

ّ
و�شاماًل ليعّم الدول التي ل ميكن فيها تاأ�شي�س نظام �شعبي

قّلّية حتت عن�ان »احلاكمّية  ّن املتدّينني فيها ي�شّكل�ن الأ ديان اأو لأ كرثة الأ

ال�شعبّية املعن�يّة«.

ُيطلق هذا املفه�م على النظام الذي تك�ن حاكمّية ال�شعب فيه مقّيدًة 

اأم�ر  �ش�ل والقيم هي  اأّن هذه الأ اأ�شا�س  املعن�يّة على  �ش�ل والقيم  بالأ

العقل،  ب�ا�شطة  واإدراكها  ديان وميكن فهمها  الأ فيها كاّفة  ت�شرتك  عاّمة 

ن�شان  لالإ املعن�ّي  والر�شد  بالتعايل  والهتمام  خالق  بالأ اللتزام  يعترب 

�شا�س لهذا النظام. العن�ان الأ

�شالمّي النظام الإ

 وه� الذي 
ّ
�شالمي ا يف اإقامة النظام الإ مام اخلميني قّد�س �رّشه خطًّ لقد ر�شم الإ

�شا�شّية  اأّما العناوين الأ مام القائد على اإ�شفاء ال�شتمراريّة عليه.  عمل الإ

�شالم، ال�شعب،  مام القائد فعبارة عن »الإ مام من وجهة نظر الإ خلّط الإ

.
�1�

�شالمّية« ّمة الإ عداء، واحل�شا�شّية جتاه الأ تطّ�ر البلد، العداء لالأ

مام: مام القائد يف ر�شم خّط الإ يق�ل الإ

اإّن اأ�ش�لنا عبارة عن العدالة، حاكمّية ال�شعب، ال�شتقالل، الدفاع عن حق�ق ال�شعب 

�شعدة، الدفاع عن حق�ق امل�شلمني يف العامل، الدفاع عن املظل�مني يف  على جميع الأ

ا حماربة الف�شاد والظلم – هذه اأم�ر ل تقبل التغيري – اإّل اأّنه من املمكن  اأّي مكان. واأي�شً

.
�2�

ح�ال املتنّ�عة و�شاع والأ وج�د اأ�شاليب متنّ�عة ح�شب الأ

على للث�رة ه� تاأ�شي�س حك�مة  مام اخلميني اأّن الهدف الأ ويعتقد الإ

تابع  وقد  ال�اجبات.  اأهّم  من  اإقامتها  تعترب  حيث   
ّ
�شالمي الإ العدل 

مام القائد هذا النهج بعينه حيث اأّكد على لزوم احلركة نح� حاكمّية  الإ

.
�3�

�شالمّية �شالم، وذلك يف كاّفة الدول الإ الإ

مام اخلامنئي يف خطبَتي �شالة اجلمعة يف طهران بتاريخ 13��/3/14هـ.�س. ��1 كالم لالإ

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 13�1/3/14هـ.�س. مام يف حرم الإ ��2 كالم لالإ

�شالمّية بتاريخ 16/�/1369هـ.�س. متر ال�حدة الإ مام القائد يف م�ؤ ��3 كالم لالإ
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ّ
�شالمي الإ املجتمع  اإقامة  اأجل  من  �شل�شلًة  القائد  مام  الإ ر�شم  فقد 

�شالم. تبداأ هذه ال�شل�شلة من انت�شار الث�رة  �شالمّية وحاكمّية الإ ّمة الإ والأ

وىل هي  �شالمّية: »احللقة الأ ّمة الإ �شالمّية، وت�شتمّر حّتى ت�شل اإىل الأ الإ

احلك�مة  ت�شكيل   ،
ّ
�شالمي الإ النظام  تاأ�شي�س  يتّم  ثّم  �شالمّية،  الإ الث�رة 

ّمة  الأ ت�شكيل  ويليه   
ّ
�شالمي الإ املجتمع  ت�شكيل  ذلك  وبعد  �شالمّية،  الإ

.
�1�

�شالمّية؛ هذه �شل�شلة مّت�شلة م�شتمّرة مرتبطة بع�شها ببع�س« الإ

�شكل احلكومة

للحك�مات يف اأّي دولة من الدول �شكل وم�شم�ن خا�ّس، وهكذا ه� 

مر يف الدميقراطّيات امل�ج�دة يف العامل. الأ

مام القائد يف هذا اخل�ش��س: يق�ل الإ

الدميقراطّيات يف جميع اأنحاء العامل م�ج�دة �شمن اإطار خا�ّس. ل ي�جد اأّي دميقراطّية 

ّن ال�شعب  �شالم؛ لأ طار ه� الإ ّطرة �شمن اإطار وهدف ]...[ نحن نعتقد اأّن الإ غري م�ؤ

ال�شعبّية  واحلك�مة  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  هي  هذه  من.  وم�ؤ م�شلم  �شعب  يرايّن  الإ

.
�2�

�شالمّية الإ

�شالم �شمن اأن�اع متعّددة، ولقد   لالإ
ّ
كما ميكن ر�شم النهج احلك�مي

كرث  مام القائد النهج اجلمه�رّي ك�نه الأ مام اخلميني ويتبعه الإ اختار الإ

�شالم، فتّم اختياره �شكاًل للحك�مة: تنا�شًبا مع حقيقة الإ

.
ّ
�شل�ب النتخابي �شالمّية طبق الأ لقد عّلمنا اإمامنا العظيم احلك�مة الإ

كان�ا  ؛ 
ّ
ال�راثي ال�شكل  ذاك  ه�  �شالمّية  الإ احلك�مة  من  ذهان  الأ اإىل  املتبادر  كان 

تراك  �شالمّية هي كخالفة بني اأمّية وبني العّبا�س اأو خالفة الأ يت�شّ�رون اأّن احلك�مة الإ

يف  ولكّنه  اخلليفة  �شكل  الظاهر  يف  يّتخذ  �شخ�س  ه�  احلاكم  كان  حيث  العثمانّيني؛ 

الباطن والعمل فرع�ن وم�شتبّد، ثّم عندما يرحل عن الدنيا يحّل مكانه �شخ�س اآخر.

مام القائد يف جمع من طاّلب كرمان�شاه بتاريخ 24/�/1390هـ.�س. ��1 كالم لالإ

مام القائد يف جمع من اأهايل يزد بتاريخ 13�6/10/12هـ.�س. ��2 كالم لالإ
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مر  الأ هذا  �شّكل  العامل، حيث  اأذهان  �شالمّية يف  الإ احلك�مة  �ش�رة  كانت  هكذا 

مام اخلميني فقّدم معًنى اآخر للحك�مة  �شالمّية. اأّما الإ �شالم واحلك�مة الإ اأكرب اإهانة لالإ

وتعيني   
ّ
ال�شعبي واحل�ش�ر  ال�شعبّية  النتخابات  اأ�شل�ب  تعتمد  التي  وهي  �شالمّية  الإ

.
�1�

املنتخب من قبل ال�شعب، وهذا الذي عمل على حتّققه

�شالمّية من وجهة نظر القائد عبارة عن نظام تّت�شل  اإّن اجلمه�ريّة الإ

ت�شكيل  من  والهدف  ال�شعب،  اإىل  ثماره  وترجع  �شالم  بالإ جذوره 

احلك�مة ه� خدمة النا�س. لذلك ينبغي اأن يك�ن للق�انني ال�شادرة عن 

�شالم، ومن  هذا النظام جانَبني: فمن جهة يجب اأن تّت�شل جذورها بالإ

جهة ثانية ينبغي اأن تع�د ثمارها للنا�س.

يق�ل القائد يف هذا اخل�ش��س:

اأ�شري هنا اإىل مالحظة وهي اأّن املجل�س عبارة عن ال�شلطة املفّكرة للبلد، ويتجّلى الفكر 

اأن يك�ن مّد  اإّن الذي ينبغي  البلد.  اأنحاء وج�د  اإىل كاّفة  يف لبا�س القان�ن، ثّم ي�رشي 

نظرنا ب�شكل دائم ه� اأن ]نرى[ اأّوًل ما هي الن�شبة بني اأفكار هذه ال�شلطة املفّكرة والقيم 

ّن هذا الفرع قد منا وترعرع على جذوع الث�رة العظيمة، وثانًيا اأن  �شا�شّية للث�رة لأ الأ

نرى الن�شبة بينها وبني املجتمع وم�شكالت البلد وحاجات النا�س.

هي نظرة اإىل املبداأ ونظرة اإىل املنتهى، نظرة اإىل املن�شاأ واإىل الهدف، هذا ما يجب اأن 

يك�ن وا�شًحا، فاإذا ح�شل ذلك ت�شبح الق�انني اأ�شيلًة و�شحيحًة وفّعالة، واإذا ُفقدت 

وىل ي�شبح القان�ن كالغ�شن املنزوع من �شجرة حيث يفقد اأ�شالته ولن يبقى القان�ن  الأ

.
�2�

اأ�شياًل. اأّما اإذا ُفقد الثاين يبقى القان�ن اأ�شياًل وم�رشوًعا اإّل اأّنه فاقٌد للم�رشوعّية

مبادئ م�رشوعيّة احلكومة ال�شعبيّة الدينيّة

فيعتقد  ؛ 
ّ
�شالمي الإ النظام  م�رشوعّية  تتناول  متعّددة  نظرّيات  ُطرحت 

هذه  اأ�شحاب  ّكد  وي�ؤ باملطلق،  اإلهّية  م�شاألة  امل�رشوعّيته  اأّن  النا�س  بع�س 

اآخر  بع�س  ال�رشع فقط، ويعتقد  ين�شاأ عن  اأمر  امل�رشوعّية  اأّن  ية على  الروؤ

بتاريخ  �رّشه  قّد�س  اخلميني  مام  الإ لرحيل  ال�شاد�شة ع�رش  ال�شن�ّية  الذكرى  القائد يف  مام  لالإ ��1 كالم 

13�4/3/14هـ.�س.

 بتاريخ �13��/6/1هـ.�س.
ّ
�شالمي مام القائد يف لقاء ممّثلي جمل�س ال�ش�رى الإ ��2 كالم لالإ
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ل  ال�رشيعة  عن  بالكامل  م�شتقّل  اأمر  هي   
ّ
ال�شيا�شي النظام  م�رشوعّية  اأّن 

تعترب  ثالثة  . وهناك جمم�عة 
�1�

امل�رشوعّية من�شاأ هذه  ال�شعب  يعتربون  بل 

ون ال�شيا�شّية، حيث تق�م  املق�ش�د من امل�رشوعّية ه� م�رشوعّية يف ال�ش�ؤ

.
ّ
 و�شعبي

ّ
على اأ�شا�َشني اإلهي

مام القائد، فامل�رشوعّية عبارة عن م��ش�ع ذو  اأّما من وجهة نظر الإ

ها فه�  اأ�شا�َشني وتع�د جذوره اإىل اأمر واحد. اأّما اأ�شا�س امل�رشوعّية ومبدوؤ

مالكّية اهلل تعاىل وحّق رب�بّيته، ويجري هذا احلّق ب�ا�شطة فرَعني يّت�شالن 

يف مرحلة متقّدمة ببع�شهما.

العتماد  على  قدرتهم  اإىل  الفروع  اأحد  يف  احلّكام  �شالحّية  ت�شتند 

لهّية والعدالة والقدرة على اإدارة الجتماع وقيادة  على الدين وال�رشيعة الإ

النا�س. ويف فرع ثان تربز م�شاألة املقب�لّية ال�شعبّية ومرافقتهم للحّكام. 

اأّما مالك تقييم احلك�مة الدينّية يف الفرع الثاين فه� الر�شا العاّم للنا�س.

مام القائد: يق�ل الإ

ّول ه� التق�ى  �شا�س الأ اإّن اأ�ش�س م�رشوعّية احلك�مة لي�س جمّرد راأي النا�س فقط، بل الأ

والعدالة، اإّل اأّن التق�ى والعدالة لن تك�نا فّعالَتني من دون مقب�لّية النا�س. لذلك كان 

.
�2�

�شالم على راأي النا�س راأي النا�س �رشوريًّا وقد اأّكد الإ

ثابتة؛ فمن جهة  اأ�ش�ل  اأ�شا�س  تق�م على  الث�رة  اأّن هذه  يعتقد  كما 

جعلت الدين واملعن�ّيات اأ�شا�ًشا ومعياًرا ل�شّحة العمل، ومن جهة اأخرى 

الث�رة  هذه  اإّن  وال�شتقالل.  واحلّرّية  العدالة  اإجراء  اإىل  ترمي  كانت 

واملعن�يّات   
ّ
ال�شعبي واحلكم  والعدالة  احلّريّة  ي�شّم  تركيب  عن  عبارة 

.
�3�

خالق والأ

نظمة التي تتعّلق م�رشوعّيتها  اأنظمة احلكم ال�شعبّية واإّل فاإّن هناك كثري من الأ ��1 املق�ش�د م�رشوعّية 

باأم�ر اأخرى من قبيل ال�راثة والقّ�ة والقهر.

�شاتذة والطاّلب يف قزوين بتاريخ 13�2/9/26هـ.�س. مام القائد يف جمع من الأ ��2 كالم لالإ

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 13�1/3/14هـ.�س. مام القائد يف حرم الإ ��3 كالم لالإ
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مَرين على الرغم من حماولت البع�س  اإذ ل ي�جد اأّي ت�شاّد بني هذين الأ

اأّن  البع�س  ويّدعي  واإ�شالمّيته.  النظام  تناف�س بني جمه�رّية  اإيجاد حالة 

اإ�شعاف اجلمه�رّية، ويّدعي  �شالمّية ي�شّبب  النظام الذي يعتمد على الإ

�شالمّية. ّدي اإىل اإ�شعاف الإ اآخرون اأّن اعتماد مبداأ اجلمه�ريّة ي�ؤ

ى اإذ اجلمه�ريّة يف بلدنا ل تنف�شل  مام القائد فيخالف هذه الروؤ اأّما الإ

من ملتزم وب�شكل عميق باملبادئ  �شالمّية، واإّن ال�شعب ه� �شعب م�ؤ عن الإ

.
�1�

الدينّية

 للنظام
ّ
�شالمي �شا�س الإ 1. الأ

مام القائد  �شالمّية، ولالإ تناولت اآراء متعّددة اإ�شالمّية نظام اجلمه�رّية الإ

راأي يف هذا ال�شاأن، يق�ل:

ّول اأّن  �شالمّية اأمامنا فاأدركنا وج�د اأمَرين معَترَبين: الأ لقد ُو�شعت ث�رة اجلمه�رّية الإ

النا�س هم الذين يجب اأن يقّرروا ويختاروا ويتحّرك�ا، وهذه هي اجلمه�ريّة، والثاين اأّن 

.
�2�

�شالم ه� الذي ير�شم لنا اأهداف هذا الختيار الإ

�شالم يلعب دور حتديد الهدف للنا�س، ويراه  مام القائد اأّن الإ يعتقد الإ

�شالم، تتلّقى احلك�مة ال�شعبّية  معياًرا لل�شّحة. فاإذا ح�شل انحراف عن الإ

مام القائد يف هذا ال�شاأن: »اإّن �شّحة نظامنا  الدينّية �رشبًة م�جعًة. يق�ل الإ

هي من خالل حفظ جهة اإ�شالمّيته ورعاية القان�ن الد�شت�رّي فيه، وهذا 

.
�3�

ما يتّم تاأمينه من خالل جمل�س �شيانة الد�شت�ر«

مام القائد يف اجتماع اأع�شاء احلك�مة بتاريخ 13�4/5/10هـ.�س. ��1 كالم لالإ

بتاريخ  طهران  جامعات  من  والطالب  �شاتذة  الأ من  جمع  لقاء  يف  القائد  مام  لالإ ��2 كالم 

�13�3/4/1هـ.�س.

مام القائد يف لقاء اأع�شاء الهيئة املركزّية امل�كلة مراقبة انتخابات الدورة الرابعة ملجل�س  ��3 كالم لالإ

 بتاريخ 13�0/12/4هـ.�س.
ّ
�شالمي ال�ش�رى الإ
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جل ذلك جاء يف القان�ن الد�شت�رّي: لأ

املدنّية  والت�رشيعات  الق�انني  جميع  عليها  تق�م  التي  القاعدة  هي  �شالمّية  الإ املعايري 

وغريها.  وال�شيا�شّية  والع�شكرّية  والثقافّية  داريّة  والإ والقت�شادّية  واملالّية  واجلزائّية 

خرى املطلقة منها  وتتقّدم هذه املاّدة على جميع م�اّد الد�شت�ر والق�انني والت�رشيعات الأ

.
�1�

والعاّمة، وحتديد ذلك من �شالحّيات فقهاء جمل�س �شيانة الد�شت�ر

�شالمّية، ف�لية الفقيه  يعترب اأ�شل ولية الفقيه اأ�شا�شيًّا يف اجلمه�رّية الإ

هي �شمان اإ�شالمّية النظام، لذلك كان لها مكانة رفيعة يف نظام اجلمه�ريّة 

�شالم يف هذا النظام باعتباره عن�رًشا  �شالمّية؛ حيث مّت احلديث عن الإ الإ

اأ�شا�شيًّا ل يقبل التغيري.

واأّما ولية الفقيه من وجهة نظر القائد، فهي التي حتتّل م�قعّية هند�شة 

واليمني،  الي�شار  اإىل  النحراف  دون  ول  واحل�ؤ جهته  وحفظ  النظام 

نح�  للنظام  الكّلّية  احلركة  على  احلفاظ  يف   
ّ
�شا�شي الأ دورها  ويكمن 

.
�2�

هداف املتعالية الأ

، وما يق�له 
ّ
مام اأّن ولية الفقيه من م�شّلمات الفقه ال�شيعي ويعتقد الإ

املبداأ وقبله  ابتكر هذا  الذي  مام ه�  الإ اأّن  املتعّلمني من  اأ�شناف  بع�س 

:
�3�

خرون فناجت عن قّلة اّطالعهم العلماء الآ

النظرّية من  اأ�شل  اأّن  اإّل  الفقيه،  العلماء ح�ل �شيق و�شعة دائرة ولية  اآراء  تباين  فرغم 

. واإذا مل يكن البع�س قد طرحها يف املا�شي، اأو نظروا اإليها 
ّ
�شالمي وا�شحات الفقه الإ

واإّل  عمليًّا،  ل ميكن حتقيقه  ما  راأوا عدم جدوى طرح  اأّنهم  اإىل  ُيعزى  فذلك  بفت�ر، 

، وهذا ما ميكن 
ّ
�شالمي فلي�س هناك من الفقهاء من يجيز �شيادة حكم اآخر غري احلكم الإ

.
�4�

مالحظته يف خمتلف اأب�اب الفقه وه� من امل�شّلمات

 ،)2010  ،
ّ
�شالمي الإ الفكر  لتنمية  احل�شارة  مركز  )بريوت:  اإيران  �شالميّة يف  الإ اجلمهوريّة  ��1 د�شتور 

املاّدة 4.

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 1390/3/14هـ.�س. مام القائد يف حرم الإ ��2 كالم لالإ

مام القائد يف خطبَتي �شالة اجلمعة يف طهران بتاريخ 13��/3/14هـ.�س. ��3 كالم لالإ

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 13��/11/4هـ.�س. متر الإ مام القائد اأمام اأع�شاء م�ؤ ��4 كالم لالإ
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الفقيه  ال�يّل  التزام  تنايف  املطلقة ل  الفقيه  اأّن ولية  القائد  يعتقد  كما 

بالقان�ن، ويعتربها تدبرًيا وطريًقا حلّل كثري من املع�شالت، يق�ل:

يت�شّ�ر البع�س اأّن »ولية الفقيه« هذه والتي جاء ذكرها يف القان�ن الد�شت�رّي تعني اأن 

لي�س ه� معنى  به! وهذا  القيام بكّل ما يرغب  العنان فيمكنه  فيها مطلق  القائد  يك�ن 

ولية الفقيه املطلقة.

اإّن القائد يجب عليه اإجراء الق�انني �شعرًة ب�شعرة ويجب عليه احرتامها. ويف بع�س 

هنا،  بالقان�ن.  اللتزام  اأرادوا  ما  اإذا  وا�شحًة  م�شكالت  ول�ن  امل�ش�ؤ ي�اجه  احلالت 

.
�1�

مام ج�اء يف زمان الإ يك�ن القائد ه� املرجع، وهكذا كانت الأ

اأن  يجب  الذي  اهلل  حبل  ك�نها  ه�  الفقيه  ب�لية  املن�ط  الدور  اإّن 

اجتماع  مبعنى  هي  العم�مّية  وال�حدة  امل�شلمني.  جميع  به  يتم�ّشك 

مع  ممكن  وه�  واحد،  حم�ر  ح�ل  املتنّ�عة  واملناهج  ال�شالئق  اأ�شحاب 

وج�د اأ�شل ولية الفقيه. وهذا ه� العت�شام بحبل اهلل املطل�ب من كاّفة 

امل�شلمني؛ وه� هذه ال�شماء العظيمة التي حُتّل املع�شالت وتطرد امل�انع 

.
�2�

وتغلب ال�شياطني

 للنظام
ّ
�شا�س ال�شعبي 2. الأ

فيه  احلاكمّية  تك�ن  نظام  هي  �شالمّية  الإ اجلمه�رّية  اأّن  فيه  �شّك  ل  مّما 

�شارة اإىل معنى ال�شعبّية يف  لل�شعب. ومن املنا�شب يف بداية هذا البحث الإ

هذا النظام ثّم ا�شتعرا�س دور النا�س وم�قعهم بعد ذلك، ومن ثّم العروج 

على اآثار ح�ش�رهم.

�شاتذة والطاّلب يف قزوين بتاريخ 13�2/9/26هـ.�س. مام القائد يف لقاء جمع من الأ ��1 كالم لالإ

مام اخلميني قّد�س �رّشه   اأربعني ي�ًما على رحيل الإ
ّ
يرايّن بعد م�شي مام القائد اإىل ال�شعب الإ ��2 نداء الإ

بتاريخ 136�/4/23هـ.�س.
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2. اأ. معنى جمه�رّية النظام و�شعبّيته

املق�ش�د من الدميقراطّية ه� ح�ش�ر النا�س يف جمال تعيني م�شريهم وحتديد 

ُتر�شم  عّدة  مراحل  اأّن  كما  وعزلهم.  احلّكام  واختيار  احلكم  اأ�شل�ب 

 .
�1�

حيان ح�ل �شخ�س احلاكم ال يف بع�س الأ للدميقراطّية، فيك�ن ال�ش�ؤ

م�شت�يات  يف  ي�شل  وقد  احلكم.  كيفّية  ح�ل  ذلك  بعد  ي�شبح  قد  ثّم 

ه ح�ل كيفّية عزل احلاكم دون اإراقة  لحقة، وه� احلال يف احلا�رش، لُي�جَّ

.
�2�

الدماء ودون اللج�ء اإىل اخل�ش�نة

�شاأنه  من  مبا  الثالثة،  �شئلة  الأ هذه  على  اإجابات  احلك�مة  قّدمت  اإذا 

للكلمة  مبا  ت�شبح دميقراطّيًة  الثالث،  للنا�س دوًرا يف اجلهات  اأن يجعل 

�شئلة  . واأّما يف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية، فلكّل واحد من الأ
�3�

من معنى

الثالثة اعتباره اخلا�ّس.

احلك�مة،  ووزراء  اجلمه�رّية،  ورئي�س  القائد،  اختيار  يتّم  فاأّوًل، 

وممّثلي املجال�س، واملجال�س املحّلّية، من خالل اآراء ال�شعب �ش�اء ب�شكل 

�شخا�س  مبا�رش اأو غري مبا�رش. وقد ذكر القان�ن الد�شت�رّي كيفّية اختيار الأ

.
�4�

املتقّدمني

اأم�ر البلد ويتدّخل�ن من خالل ممّثليهم.  اإدارة  ثانًيا، للنا�س دور يف 

امل��ش�ع  هذا  اإىل  الد�شت�رّي  �شالمّية  الإ اجلمه�ريّة  قان�ن  اأ�شار  وقد 

ال واأجاب باأّن احلاكم يجب اأن يك�ن من العقالء؛ راجع، كارل رمي�ند  ��1 طرح اأفالط�ن هذا ال�ش�ؤ

انت�شارات  �شهامي،  �رشكة  )طهران:  ف�لدوند  اهلل  عّزت  ترجمة  ه،  واأعداوؤ املفتوح  املجتمع  ب�بر، 

اخل�ارزمي، 1365هـ.�س.(، ال�شفحة 301.

ه عن اأّن املجتمع املفت�ح ه� الذي  ��2 يتحّدث ب�بر يف كتاب له حتت عن�ان املجتمع املفتوح واأعداوؤ

الدم�يّة وذلك عند عدم  �شاليب اخل�شنة والنقالبات  بالأ الت��ّشل  تغيري احلك�مة من دون  ميكنه 

ه، م�شدر �شابق، ال�شفحة 302. ر�شا النا�س عنه؛ راجع، املجتمع املفت�ح واأعداوؤ

ال الثالث فقط. ّكدون على ال�ش�ؤ ��3 على الرغم من اأّن بع�س العلماء اأمثال ب�بر ي�ؤ

�شالميّة يف اإيران، م�شدر �شابق، امل�اّد �10 )انتخاب القائد(، 114 )انتخاب  ��4 د�شتور اجلمهوريّة الإ

و100  ال�ش�رى(،  جمل�س  ممّثلي  )انتخاب   62 ال�زراء(،  )انتخاب   133 اجلمه�رّية(،  رئي�س 

)انتخاب املجال�س املحّلّية(.
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�شل ال�شاد�س: ب�شكل وا�شع. جاء يف الأ

طريق  عن  ميار�شها  ال�شلطات،  م�شدر  ه�  ال�شعب  �شالمّية  الإ اجلمه�رّية  نظام  يف 

واأع�شاء   ،
ّ
�شالمي الإ ال�ش�رى  واأع�شاء جمل�س  رئي�س اجلمه�رّية،  انتخاب  النتخابات: 

�شالمّية وما �شابه، اأو عن طريق ال�شتفتاء العاّم بالن�شبة للحالت التي  املجال�س املحّلّية الإ

.
�1�

ن�ّس عليها الد�شت�ر يف بقّية م�اّده

مام القائد ح�ل دور ال�شعب: »املق�ش�د من الدميقراطّية ه�  يق�ل الإ

حك�مة ال�شعب؛ وهذا يعني معيارّية راأي ال�شعب يف اأ�شل�ب احلك�مة 

�شالمّية من  . وميكن النظر اإىل �شعبّية نظام اجلمه�ريّة الإ
�2�

واإدارة البلد«

عّدة جهات:

�شخا�س الذين هم من النا�س ومع  �شالمّية هي مرحلة حاكمّية الأ اإّن مرحلة اجلمه�رّية الإ

النا�س واملنتخب�ن من قبل النا�س وامل�ج�دون اإىل جانبهم الذين يك�ن �شل�كهم �شبيًها 

ب�شل�ك النا�س. هذا ه� املق�ش�د من ال�شعبّية التي تعني الهتمام بعقائد النا�س، وبحيثّية 

.
�3�

النا�س وبه�ّيتهم و�شخ�شّيتهم وكرامتهم

خرين  ولني الآ ويتدّخل النا�س يف مقام عزل اأو انعزال القائد وال�شم�ؤ

ال�ش�رى  وجمل�س  القيادة  خرباء  جمل�س  يف  ممّثليهم  طريق  عن  وذلك 

. وقد خ�ّس الد�شت�ر م�اّد متعّددًة بهذا امل��ش�ع، ومن جملة 
ّ
�شالمي الإ

ذلك املاّدة املتعّلقة بالقيادة والتي جاء فيها:

املذك�رة يف  ال�رشوط  حد  لأ فقده  اأو  القان�نّية،  واجباته  اأداء  عن  القائد  يف حال عجز 

فاإّنه ُيعفى من  البداية،  اأو تبنّي افتقاده لبع�شها منذ  املاّدَتني اخلام�شة والتا�شعة بعد املئة، 

مر على جمل�س اخلرباء امل�شار اإليه يف املاّدة الثامنة بعد  من�شبه. وتقع مهّمة حتديد هذا الأ

.
�4�

املئة

�شالميّة يف اإيران، م�شدر �شابق، املاّدة 6. ��1 د�شتور اجلمهوريّة الإ

�شاتذة والطاّلب يف حمافظة زجنان بتاريخ 22/�/13�2هـ. ��2 من كالم للقائد يف لقاء جمع من الأ

�س.

مام القائد يف لقاء اأهايل ن��شهر بتاريخ 15/�/��13هـ.�س. ��3 من كالم لالإ

�شالميّة يف اإيران، م�شدر �شابق، املاّدة 111. ��4 د�شتور اجلمهوريّة الإ
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 بالكامل 
ّ
�شالمّية ه� نظام �شعبي بناًء على ما تقّدم، فنظام اجلمه�ريّة الإ

راء التي ترف�س  وذلك طبق كاّفة التعاريف واملعايري. اأّما من ناحية بع�س الآ

ال�شعبّية  احلك�مة  فتظهر  بالكامل،  الجتماعّية  م�ر  الأ يف  الدين  تدّخل 

الدين  اآرائهم اجلمع بني  بناًء على  الدينّية كنظام متناق�س حيث ل ميكن 

العلماء وهي م�شتعملة  راء غري معتربة عند  الآ اأّن هذه  اإّل  والدميقراطّية، 

.
�1�

عند �شيا�شّيي الدول الغربّية فقط

2. ب. دور النا�س يف م�رشوعّية النظام

مام اخلميني قّد�س �رّشه، والتي جتّلت يف د�شت�ر اجلمه�ريّة  ية الإ بناًء على روؤ

�شالمّية، فاإّن من حق�ق النا�س وتكاليفهم التدّخل يف م�شري بلدهم.  الإ

�ش�ل  كد يف املقّدمة التي تت�شّمن الأ واإذا عدنا اإىل الد�شت�ر ل�جدناه ي�ؤ

�شالمّية وهي �شّتة، على الكرامة  ميانّية للجمه�رّية الإ �ش�س الإ الكّلّية، الأ

ولّية  ن�شان وعلى حّريّته التي هي ت�اأم امل�ش�ؤ ن�شانّية والقيمة املتعالية لالإ الإ

.
�2�

اأمام اهلل تعاىل

ن�شانّية وحّريّة  لقد ُبنَي اأ�شل جمه�رّية النظام على اأ�شا�س الكرامة الإ

اأن�اع النتخابات  ن�شان يف النتخاب. لذلك كان احل�ش�ر يف كاّفة  الإ

خالل  من  ليعّين�ا  النا�س  يح�رش  اأن  »ينبغي  عليهم:  وتكليًفا  للنا�س  ا  حقًّ

املنّفذين  وليعّين�ا  الت�رشيعّية،  ال�شلطة  يف  ممّثليهم  ال�شحيح،  النتخاب 

اأّنه  اإّل  ح�شب الرتتيب املعنّي يف القان�ن. هذا حّق للنا�س ومتعّلق بهم؛ 

.
�3�

تكليف عليهم«

رف�س  قد  فه�  �شالم  الإ حاكمّية  الرتكي  اأو  اجلزائري  كال�شعب  �شعب  اأراد  ل�  اأّنه  لء  ه�ؤ ��1 يعتقد 

واإخراج  بالنقالب  الع�شكر  قام  ل�  حّتى  الدول  هذه  يف  الدميقراطّية  وتتحّقق  الدمي�قراطّية. 

�شالمّيني. الإ

�شالميّة يف اإيران، م�شدر �شابق، املاّدة 2. ��2 د�شتور اجلمهوريّة الإ

مام القائد يف بعثة احلّج بتاريخ 13��/11/26هـ.�س. ��3 كالم لالإ
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مر يتعّلق مب�شريهم ولهم احلّق يف التدّخل مبا له  ّن الأ ه� حّق للنا�س، لأ

�شالم  ّن ح�ش�رهم يقّ�ي النظام ويعّز الإ عالقة مب�شريهم، وه� تكليف لأ

.
�1�

�شالم يف العامل وُيعلي حاكمّية الإ

مام القائد اأّن ال�شعبّية وح�ش�ر النا�س من جملة مبادئ النظام،  يعتقد الإ

ح�ش�رهم،  دون  من  تتحّقق  اأن  ميكن  ل  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  واأّن 

ويق�ل يف هذا اخل�ش��س:

النتخابات اإحدى اأ�ش�س النظام، ل ميكن حتقيق الدميقراطّية بالكالم، هي ممكنة احل�ش�ل 

 
ّ
والعاطفي والعقاليّن  الفكرّي  وارتباطهم  واإرادتهم  وت�اجدهم  اجلماهري  مب�شاركة 

بتطّ�رات البالد، وهذا غري متاح اإّل عن طريق انتخابات �شحيحة عاّمة وم�شاركة �شعبّية 

.
�2�

وا�شعة فيها

 
ّ
اأ�شا�شي ب�شكل  مرتبطة  م�شاألة  �شالمّية  الإ اجلمه�رّية  نظام  �شعبّية  اإّن 

راأي  اإىل  الرج�ع  اأّن  القائد  مام  الإ ويعتقد  النظام.  ومقب�لّية  مب�رشوعّية 

ّكد على  ، ل بل وي�ؤ
ّ
 و�رشعي

ّ
ال�شعب يف احلالت ال�رشورّية اأمر اإ�شالمي

�شالم. وينتج عن ذلك وج�د تكليف حيث  مر ه� ما اأراده الإ اأّن هذا الأ

.
�3�

جابة اأمام اهلل تعاىل ولني مكّلف�ن بالإ اإّن امل�ش�ؤ

ال: »ملاذا راأي النا�س معترب؟«  مام القائد يف اجل�اب على �ش�ؤ يق�ل الإ

بالق�ل:

ن�شانّية عند اهلل  �شالم ين�ّس على اأّن راأي النا�س معترب انطالًقا من الكرامة الإ مبا اأّن منطق الإ

�شالم يقبل اأّي ولية وحاكمّية على النا�س، اإّل التي اأرادها اهلل تعاىل. تعاىل، لذلك فالإ

نحن يف امل�شائل الفقهّية الكثرية ذات العالقة ب�لية احلاكم وولية القا�شي وولية 

على   
ّ
�رشعي دليل  �شّككنا يف وج�د  اإذا  ال�لية،  واأن�اع  اأق�شام  من  كّلها  والتي  من  امل�ؤ

.
�4�

�شل ه� عدم ال�لية ّن الأ جبنا بالعدم؛ ملاذا؟ لأ جت�يز هذه ال�لية اأو عدم وج�ده لأ

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 13�0/3/13هـ. مام القائد يف جمع زائري حرم الإ ��1 من كالم لالإ

�س.

مام الر�شا )ع( بتاريخ 13��/1/1هـ.�س. ��2 من كالم للقائد يف حرم الإ

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 13�1/3/14هـ.�س. ��3 من كالم للقائد يف حرم الإ

�شاتذة والطاّلب يف قزوين بتاريخ 13�2/9/26هـ.�س. ��4 من كالم للقائد يف لقاء جمع من الأ



�2

على  �شخ�س  اأّي  ولية  عدم  ه�  ّول  الأ �شل  فالأ تقّدم  ما  على  بناًء 

خر، وكّل ولية وحك�مة يجب اأن تك�ن باإذن اهلل تعاىل. وقد جعل  الآ

على  اأثر  من  مر  الأ لهذا  ملا  حاكمه  اختيار  يف  خمتاًرا  ن�شان  الإ تعاىل  اهلل 

ن�شان مكّلف �رشًعا  اأّن الإ الرغم من  م�شت�ى احلفاظ على كرامته، على 

ول  للحياة،  ال�شحيح  بالطريق  والعارف   
ّ
التقي العادل  احلاكم  باختيار 

ن�شان على اختيار حك�مة تتنافى مع كرامته. ميكن اإجبار الإ

م�رشوعّية  يف  ال�شعب  راأي  دخالة  ق�شّية  تناولت  عديدة  اآراء  هنالك 

مام القائد اأّن راأي ال�شعب دخيل يف اإعمال امل�رشوعّية:  النظام. يعتقد الإ

قّل ه� يف  ن يعترب راأي ال�شعب يف اأ�ش�س امل�رشوعّية، وعلى الأ »البع�س الآ

.
�1�

اأ�ش�س اإعمال امل�رشوعّية«

منني عليه  مام اأمري امل�ؤ ويق�ل يف مكان اآخر م��شًحا كيفّية تعاطي الإ

ال�شالم عند قب�له اخلالفة:

التق�ى  ومظهر  العامل  يف  العادلني  اإمام  ه�  وال�شالم  ال�شالة  عليه  منني  امل�ؤ اأمري  مام  الإ

والعدل. عندما ت�افدوا اإىل منزله بعد مقتل عثمان لياأخذوه اإىل �شاحة اخلالفة رف�س عليه 

ّن له اأدلًّة هاّمًة وكثرية املعاين. لكن بعد اأن قبل قال: »ل�ل ح�ش�ر احلا�رش  ال�شالم ذلك لأ

وقيام احلّجة ب�ج�د النا�رش وما اأخذ اهلل على العلماء اأن ل يقاّروا على كّظة ظامل و�شغب 

.
�2�

لقيت حبلها على غاربها« مظل�م لأ

 
ّ
لهي وُيفهم من هذا التعبري الدقيق اأّن راأي ال�شعب منجز للتكليف الإ

وه� الذي يقع على عاتق اإمام املجتمع. 

مام  لالإ  
ّ
لهي الإ التكليف  م�شري  يف  واقع  اأمر  ال�شعب  فراأي  هنا  من 

وقائد املجتمع ولي�س جمّرد كالم وجمامالت. ه� لي�س م��ش�ًعا ذو عالقة 

مام  م�ر التنفيذيّة ال�رشفة. ومن دون راأي ال�شعب ل ي�شبح تكليف الإ بالأ

 منجًزا وقطعيًّا، وهذه وظيفة وتكليف و�شعه ر�ش�ل 
ّ
لهي �شاحب احلّق الإ

��1 من كالم للقائد يف خطبَتي �شالة اجلمعة يف طهران بتاريخ 13��/3/14هـ.�س.

�شاتذة والطاّلب يف قزوين بتاريخ 13�2/9/26هـ.�س. ��2 من كالم للقائد يف جمع من الأ
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منني عليه ال�شالم: مام اأمري امل�ؤ اهلل �شّلى اهلل عليه واآله على عاتق الإ

منني عليه ال�شالم كتاًبا بعدما ان�رشف من النهروان ]...[ »قد كان ر�ش�ل  كتب اأمري امل�ؤ

اهلل عهد اإيّل عهًدا، فقال: ‘يا بن اأبي طالب لك ولء اأّمتي، فاإن وّل�ك يف عافية واأجمع�ا 

عليك بالر�شا فقم باأمرهم، واإن اختلف�ا عليك فدعهم وما هم فيه فاإّن اهلل �شيجعل لك 

.
�1�

خمرًجا’«

�شالم، فالروايات ال�اردة عن  اإّن راأي ال�شعب هاّم بناًء على تعاليم الإ

من  النا�س  عاّمة  ر�شا  اأّن  عن  تتحّدث  ال�شالم  عليهم  املع�ش�مني  ئّمة  الأ

وظائف ال�لة.

�شرت:  الأ ملالك  عهده  يف  ال�شالم  عليه  منني  امل�ؤ اأمري  يق�ل  ذلك  ويف 

العدل،  يف  واأعّمها  احلّق،  يف  اأو�شطها  اإليك  م�ر  الأ اأحّب  »وليكن 

واإّن  ة  اخلا�شّ بر�شا  يجحف  العاّمة  �ُشخط  فاإّن  الرعّية،  لر�شا  واأجمعها 

.
�2�

ة يفتقر مع ر�شا العاّمة« �ُشخط اخلا�شّ

اإقامة احلك�مة  ال�شالم هذا ِمالك  منني عليه  اأمري امل�ؤ اأ�شبح كالم  لقد 

�شالمّية يف اإيران؛ فاعترب قادة هذا النظام اأّن احل�ش�ل على ر�شا عم�م  الإ

. اأّما ال��ش�ل اإليه فكان عرب اجلمه�ريّة، وقد األزم 
ّ
النا�س ه� تكليف اإلهي

النا�س حّتى ول�  باحلركة يف م�شري  ولني  امل�ش�ؤ �رّشه  قّد�س  مام اخلميني  الإ

اأّدى بهم ذلك اإىل ال��ش�ل اإىل اأماكن اخلطء اأحياًنا، فاإّن اّتباع ال�شتباه 

ول�ن خالف ما يريده النا�س.  اأف�شل من اأن يعمل امل�ش�ؤ
ّ
العم�مي

مام اخلميني يف هذا ال�شاأن: »عليكم اأن تتحّرك�ا على ذاك  يق�ل الإ

امل�شري الذي عليه �شعبنا حّتى ل� كان راأيكم اأّن امل�شري الذي اختاره �شعبنا 

ه� خالف م�شاحله ]...[ ال�شعب انتخب والراأي الذي اأعطاه مّتبع«.

نباء واملناقب )م�شهد: تا�ش�عا، 1420هـ.ق.(، ال�شفحة 506. ��1 ابن طاوو�س، طرف من الأ

 بن طالب، نهج البالغة، تعليق وفهر�شة �شبحي ال�شالح، حتقيق فار�س تربيزيان، الطبعة 
ّ
مام علي ��2 الإ

�ّش�شة دار الهجرة، �142هـ.ق.(، ال�شفحة 549. 4 )قم: م�ؤ
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مام القائد اأّن الفعالّية يف خدمة ال�شعب هي  ومن هذا املنطلق يعترب الإ

ولني: جزء من م�رشوعّية امل�ش�ؤ

اأّن م�رشوعّيتنا نحن جميًعا متعّلقة بالقيام بالتكليف والفعالّية يف القيام  خرية  النقطة الأ

ون�شاط  فعالّية  على  العتماد  يجب  حيث  عليه  واأعتمد  امل�شاألة  هذه  على  اأ�رّش  اأنا  به. 

ولني طبق ال�ش�ابط التي ذكرها د�شت�رنا املّتخذ من ال�رشع. ويف املكان الذي ل  امل�ش�ؤ

.
�1�

ي�جد فيه فعالّية �شتزول معه امل�رشوعّية

اأ�شل  اأّن  كما  �شالم،  الإ من  ه�  النا�س  خدمة  يف  الفعالّية  �رشط  اإّن 

ا، �شالم اأي�شً جمه�رّية النظام وك�نه فّعاًل ه� من الإ

�شالم يرتافق مع اجلمه�ريّة يف هذا البلد ويف هذا النظام. اإّن جمه�ريّتنا ماأخ�ذة من  الإ

�شالم واإ�شالمنا ل يجيز اأن ل تك�ن احلك�مة ال�شعبّية الدينّية يف هذا البلد. نحن مل ن�شاأ  الإ

�شالم ه� الذي عّلمنا ذلك واأماله علينا. اإّن  اأن نتعّلم اجلمه�رّية من اأّي �شخ�س؛ اإّن الإ

ّمة ويف  �شالم ومعتقد باجلمه�ريّة. اهلل وال�شعب يف اأذهان هذه الأ ال�شعب متم�ّشك بالإ

ن يقطع �شعبنا  هذا النظام واقعان يف ط�ل بع�شهما البع�س، واهلل تعاىل ه� الذي وّفق لأ

.
�2�

هذا امل�شري

فهذا  البع�س  بع�شهما  والنا�س يف ط�ل  اهلل  باأّن  القائد  ي�رّشح  عندما 

يعني اأّنه اأثناء احل�ش�ل على ر�شا النا�س فاإّن ر�شا اهلل تعاىل �رشورّي، ولهذا 

كرم �شّلى اهلل عليه واآله الذي  الر�شا حدود طبًعا. وقد جاء عن الر�ش�ل الأ

دخل�ها  »ل�  ق�له  النار،  دخ�ل  جن�ده  اأمر  عندما  جي�شه  قائد  خاطب 

. ويق�ل اأمري 
�3�

ما خرج�ا منها اإىل ي�م القيامة اإمّنا الطاعة يف املعروف«

.
�4�

منني عليه ال�شالم :»ل طاعة ملخل�ق يف مع�شية اخلالق« امل�ؤ

�شالم  بالإ اللتزام  م�شاألة  يف  والقائد  مام  الإ ى  روؤ خالل  من  يّت�شح 

واأحكامه اأّنهما يتحّدثان عن اّتباع ما يريده النا�س، فاإّنهما يريدان بذلك 

�شالم واأحكامه. اأّن املالك واملعيار ه� راأي النا�س ما مل يخالف الإ

��1 من كالم للقائد يف لقاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 13�3/6/31هـ.�س.

��2 من كالم للقائد يف خطبَتي �شالة اجلمعة يف طهران بتاريخ 13�2/11/24هـ.�س.

�ّش�شة  حكام، حتقيق اآ�شف في�شي )قم: م�ؤ �شالم وذكر احلالل واحلرام والق�شايا والأ ��3 ابن حي�ان، دعائم الإ

اآل البيت عليهم ال�شالم، 13�5هـ.ق.(، اجلزء 1، ال�شفحة 35.

��4 امل�شدر نف�شه
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، ذاك 
ّ
�شالمي وميكن احلديث عن ُبعد اآخر لدور ال�شعب يف النظام الإ

مام القائد اأّن القان�ن الذي ي�رّشعه  الذي يتعّلق مب�قع املجل�س. يعتقد الإ

مام  الإ ُبعًدا ولئيًّا وحك�ميًّا. وي��شح  ميتلك  املجل�س  ال�شعب يف  ممّثل� 

خرى اأّن القان�ن ميتلك ُبعًدا اإلزاميًّا  القائد هذه امل�شاألة قائاًل: »امل�شاألة الأ

.
�1�

وحك�مًيا وولئًيا. اأنتم جترون ال�لية على املجتمع بالقان�ن«

النّ�اب.  ال�لية عن طريق  اإجراء  يتدّخل يف  ال�شعب  اأّن  يعني  وهذا 

طر،  ومن ال�ا�شح اأّن اأعمال ال�لية عن طريق القان�ن لي�س خالًيا من الُأ

طار الذي يحفظ فعالّية القان�ن امل�رّشع  بل يعترب جمل�س �شيانة الد�شت�ر الإ

يف املجل�س، اإذ دور جمل�س �شيانة الد�شت�ر حفظ احلدود.

كما اإّن اللتفات اإىل هذه امل�شاألة لي�س خالًيا من فائدة، وهي اأّن دور 

ال�شعب لي�س خلق امل�رشوعّية؛ اأي اإّن ح�ش�ر ال�شعب يف النتخابات ل 

مام القائد يف هذا اخل�ش��س: يك�ن م�شدر ظه�ر امل�رشوعّية. يق�ل الإ

يظّن البع�س اأّننا اإذا اأقمنا انتخابات كثرية احل�ش�ر فهذا يعني م�رشوعّية نظام اجلمه�ريّة 

�شالمّية، واأّن امل�رشوعّية تزول اإذا مل تكن هذه النتخابات. هذا الكالم لي�س �شحيًحا  الإ

راء التي نح�شل عليها يف رئا�شة  نظمة الدميقراطّية يف العامل تدير اأنظمتها بن�شف الآ فالأ

.
�2�

اجلمه�رّية واملجل�س ول ي�شعرون بعدم امل�رشوعّية

يخلق  الذي  وه�  امل�رشوعّية  م�شدر  ه�  تعاىل  اهلل  اأّن  ذلك  و�شبب 

اإّن  ذلك  ومعنى  عليها.  الفعلّية  اإ�شفاء  فه�  ال�شعب  دور  اأّما  امل�رشوعّية، 

ال�شعب، فهي  فعلّيتها من دون  اإىل  ت�شل  اأّي �شاحب حّق ل  م�رشوعّية 

ّدي اإىل اإيجاد تكليف عند القيادة �شاحبة احلّق، اإّل ما كان �رشوريًّا  ل ت�ؤ

حكام التي من �شاأنها اإعالم ال�شعب ب�ظائفه  يف التبليغ وتعليم النا�س الأ

لهّية. وتكاليفه الإ

نحتاج  وملاذا  الدور  هذا  ال�شعب  اُأعطَي  ملاذا  ل:  الت�شاوؤ يجدر  وهنا 

اإىل ح�ش�ر وقب�ل ال�شعب ل��ش�ل امل�رشوعّية اإىل فعلّيتها؟ واأّما اجل�اب 

 بتاريخ �13��/6/1هـ.�س.
ّ
�شالمي ��1 من كالم للقائد يف لقاء اأع�شاء جمل�س ال�ش�رى الإ

�شاتذة والطاّلب يف قزوين بتاريخ 13�2/9/26هـ.�س. ��2 من كالم للقائد يف لقاء جمع من الأ
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فه� بالع�دة اإىل احلكمة من اإقامة احلك�مة الدينّية التي مل تكن بغية اإجبار 

ّن التديّن  النا�س على قب�ل الدين، وجعلهم متديّنني باأّي و�شيلة كانت لأ

.
يِن}��� اأمر اختيارّي، {َلْ إِْكَراَه ِفي الدِّ

ولذلك، يجب اأن ترتافق احلك�مة الدينّية مع حّرّية النا�س واإرادتهم، 

والتديّن ل يتحّقق من دون ر�شا النا�س. اأّما اإذا ُوجدت احلك�مة الدينّية 

كراه فقد ابتعدت عن الهدف واحلكمة املطل�بتان  جبار والإ عن طريق الإ

من احلك�مة الدينّية وفقدت فل�شفة وج�دها.

النح�  هذا  على  م�ر  الأ كانت  اإذا  التايل:  ال  ال�ش�ؤ يطرح  اأن  وميكن 

فماذا يبقى للدين وماهّية فل�شفة ت�شكيل حك�مة با�شم الدين؟ وُيقال هنا 

ّمن الظروف  اإّن احلك�مة الدينّية هي التي متّهد الطريق لتديّن النا�س وت�ؤ

لهّية. وهي التي  م�ر احل�شنة واإىل الهداية الإ املنا�شبة لذلك وللدع�ة اإىل الأ

غ�اءات ال�شيطانّية، وهي التي تفّك القي�د  ول دون الإ ّمن ظروف احل�ؤ ت�ؤ

فكار والعقائد  غالل التي تقّيد اأيدي واأرجل النا�س وحتّررهم من الأ والأ

املنحرفة ليختاروا باأنف�شهم يف اأج�اء مليئة باحلّريّة.

التديّن، ولها دور كبري على  ت�شّهل م�شاألة  التي  الدينّية هي  احلك�مة 

ا، عدا عن الدور الفردّي حيث ل يّت�شع املجال   اأي�شً
ّ
امل�شت�ى الجتماعي

لذكر ذلك.

2. ج. اآثار ح�ش�ر ال�شعب

�شالمّية نظاًما �شعب�يًّا يحمل يف طّياته الكثري  اإّن ك�ن نظام اجلمه�رّية الإ

مام القائد اأّن اآثار ح�ش�ر ال�شعب  ثار الكبرية والهاّمة. ويعتقد الإ من الآ

اأّن ح�ش�ر ال�شعب ه� مظهر القدرة وال�حدة  متنّ�عة ومتعّددة، ويبنّي 

ية 256. ��1 �ش�رة البقرة، الآ



��

من،  ال�طنّية. ويف ظّل ح�ش�ر النا�س، ن�شل اإىل العظمة، وال�حدة، والأ

.
�1�

والقتدار والفعالّية

ا، اإعطاء روح جديدة ودم جديد يف  ومن اآثار ح�ش�ر ال�شعب، اأي�شً

ول دون الرك�د واإيجاد  دارة، واحل�ؤ عروق النظام، واإيجاد التحّ�ل يف الإ

العظمة  يف   
ّ
ال�شعبي املال  راأ�س  هي  النتخابات   .

�2�
يجابّية الإ املناف�شة 

.
�3�

والعّزة ال�طنّية

خ�شائ�س احلكومة ال�شعبيّة الدينيّة

مام القائد اأّن احلك�مة ال�شعبّية الدينّية متتلك خ�شائ�س اأبرزها: يعتقد الإ

.
�4�

رادة ال�شعبّية لهّية بالتزامن مع الإ 1. امتالك الهداية الإ

 عليه ال�شالم 
ّ
مام علي 2. رعاية العدالة بني النا�س على اأ�شا�س عهد الإ

.
�5�

�شرت اإىل مالك الأ

الرتويج  يف  م�شاهًما  للنظام  اإطاًرا  باعتبارها  لهّية  الإ الهداية   .3

.
�6�

للمعن�ّيات والف�شائل

.
���

4. العمل للنا�س من دون مّنة ول مبالغة

.
���

5. عم�م العدالة والعمل لتح�شيل ر�شا عاّمة النا�س

مام القائد يف عيد الن�روز بتاريخ 13�0/1/1هـ.�س. ��1 نداء الإ

��2 من كالم للقائد يف لقاء اأع�شاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 13��/12/6هـ.�س.

مام الر�شا )ع( بتاريخ 13��/1/1هـ.�س. ��3 من كالم للقائد يف حرم الإ

��4 من كالم للقائد يف جمع اأهايل كا�شان، اآران، وبيدكل بتاريخ 20/�/13�0هـ.�س.

�شرت: »من ظلم عباد اهلل كان اهلل خ�شمه دون عباده ومن خا�شمه اهلل  مام ملالك الأ ��5 جاء يف عهد الإ

ادح�س حّجته وكان هلل حرًبا«؛ خطبَتي �شالة اجلمعة يف طهران بتاريخ 13�9/9/25هـ.�س.

��6 من كالم للقائد يف مرا�شم اإجراء حكم ال�شّيد خامتي بتاريخ 13�0/5/11هـ.�س.

��� »واإيّاك واملّن على رعّيتك باإح�شان اأو التزيّد فيما كان من فعلك اأو تعدهم فتتبع م�عدك بخلفك 

البالغة،  نهج  املقت«؛  ي�جب  ح�شان واخللف  الإ يبطل  املّن  فاإّن  بل�شانك،  الرعّية  اإىل  الت�رّشع  اأو 

بتاريخ  ولني  امل�ش�ؤ مع  حديثه  يف  القائد  مام  الإ رّددها  عبارات   .5�1 ال�شفحة  �شابق،  م�شدر 

13�9/9/12هـ.�س.

��� امل�شدر نف�شه.
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.
�1�

ن�شاف 6. حتقيق الإ

.
�2�

�. انعزال احلاكم بفقدانه ال�رشوط

.
�3�

�. حاكمّية العقالنّية اجلمعّية عليها

املقارنة بني احلكومة ال�شعبيّة الدينيّة والدميقراطيّات الغربيّة

الغربّية،  الدينّية والدميقراطّيات  ال�شعبّية  املقارنة بني احلك�مة  اأثناء  يظهر 

�شافة  وباخل�ش��س الليربالّية الدميقراطّية، وج�د اأوجه �شبه بني الثنني بالإ

اإىل اأوجه اختالف.

1. اأوجه ال�شبه

والدميقراطّيات  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  بني  عديدة  �شبه  اأوجه  هنالك 

�شارة طبًعا اإىل اأّن بع�س  الغربّية �ش�اء يف ال�شكل اأو يف امل�شم�ن. وجتب الإ

خر اأ�شا�شّية. اأوجه ال�شبه هذه �شكّلّية وبع�شها الآ

اأّما اأبرز اأوجه ال�شبه فهي:

دخالة  من  واحلّد  والجتماعّية  الفرديّة  املجالت  بني  التفكيك   .1

ة. الدولة يف اأم�ر امل�اطنني اخلا�شّ

 عليه ال�شالم: »اأن�شف اهلل واأن�شف النا�س 
ّ
مام علي مام القائد يف هذه امل�شاألة اإىل كلمات الإ ��1 ا�شتند الإ

�شابق،  م�شدر  البالغة،  نهج  رعّيتك«؛  من  فيه  هً�ى  لك  ومن  اأهلك،  ة  خا�شّ ومن  نف�شك،  من 

ال�شفحة �54.

ويل الن�رشّيات الطاّلبّية بتاريخ 13��/12/4هـ.�س. ��2 من كالم للقائد يف لقاء م�ش�ؤ

مام: مام القائد ح�ل عقالنّية نهج الإ ��3 يق�ل الإ

مام يف مدر�شته املنفذة الباعثة على احلياة... ومن جملة  انتخاب الدميقراطّية من املظاهر البّينة لعقالنّية الإ

له  البلد  ومالك�ه.  البلد  اأ�شحاب  هم  اأّنهم  النا�س  اأفهم  اأّنه  ه�  الكبري  مام  الإ عقالنّية  على  الداّلة  م�ر  الأ

�شاحب. هذه عبارة كان�ا يق�ل�نها اأّيام احلك�مات ال�شتبدادّية ويكّررون للبلد اأ�شحابه. وكان مرادهم 

مام ال�شعب اأّن للبلد �شاحبه  من �شاحب البلد الدكتات�رّيني وامل�شتبّدين الذين يحكم�ن البلد. وقد اأفهم الإ

و�شاحبه ه� ال�شعب نف�شه.

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 1390/3/14هـ.�س. من كالم للقائد يف حرم الإ
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2. احرتام احلّريّات الفردّية والعقائد ال�شخ�شّية.

3. حاكمّية القان�ن.

4. م�شاواة كاّفة امل�اطنني اأمام القان�ن.

5. ك�ن الفر�س مت�شاويًة اأمام كاّفة امل�اطنني يف ال��ش�ل اإىل املراكز 

ال�شيا�شّية والقت�شاديّة والثقافّية.

6. م�شاركة امل�اطنني يف القرارات ال�شيا�شّية والقت�شاديّة والثقافّية، 

�ش�اء كان ذلك ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.

�. تعّدد وتنّ�ع املجم�عات امل�شاركة يف ال�شلطة ال�شيا�شّية واإمكان 

ا�شتبدالها ب�شكل قان�يّن.

�ّش�شات التابعة للمجتمع املديّن. حزاب وامل�ؤ �. اإمكانّية تاأ�شي�س الأ

9. ا�شتقالل القا�شي وال�شلطة الق�شائّية.

10. الف�شل بني ال�شلطات.

منع  بحّق  الحتفاظ  مع  واحلك�مة  الدولة  خمالفة  اإمكانّية   .11

الن�شاطات العدائّية.

2. اأوجه الختالف

بالرغم من ك�ن الختالفات بني احلك�مة ال�شعبّية الدينّية والدميقراطّيات 

الغربّية حمدودًة، اإّل اأّنها اأ�شا�شّية، وهي كالتايل:

هّم بني اجلانَبني ه� اأّن احلك�مة ال�شعبّية   والأ
ّ
�شا�شي 1. الختالف الأ

ّدي ذلك اإىل التقليل  الدينّية مقّيدة بالدين وهي يف ط�له، ول ي�ؤ

فيها  ي�شارك  انتخابات  تتطّلب  ّنها  الدميقراطّية لأ اأهّمّية هذه  من 

ال�شعب. ومعنى ذلك اأّن احلك�مة الدينّية ل يتّم حتميلها لل�شعب. 

»ميتاز  �شالم:  الإ حاكمّية  احلقيقة  يف  هي  ال�شعب  حاكمّية  اإّن 
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لهّية املقّد�شة  حكام الإ طار يف اأّن الأ  يف هذا الإ
ّ
�شالمي النظام الإ

لهّية ت�شّع على عق�ل وقل�ب  والق�انني القراآنّية ون�ر الهداية الإ

.
�1�

واأذهان النا�س من �شيائها وت�شاهم يف هدايتهم«

يف  امل�ج�دة  ال�شعبّية  واحلك�مات  الدميقراطّيات  لكّل  واإّن 

الدميقراطّيات  يف  ُحذف  الدين  قيد  اأّن  اإّل  دة،  حمدِّ اُأُطًرا  العامل 

الغربّية، وبقيت قي�د واُأُطر اأخرى خمتلفة ح�شب ما يقت�شيه ن�ع 

الدميقراطّية.

�شارة اإليها يف الدميقراطّية الغربّية  ُطر التي ميكن الإ ومن اأبرز الُأ

نظمة هي م�شالح الراأ�شمالّيني: الليربالّية يف هذه الأ

طار يف الدميقراطّيات الغربّية عبارة عن م�شالح ومنافع اأ�شحاب الرثوات والراأ�شمالّيني  الإ

احلاكمني على م�شري املجتمع.

البلدان  يف  واأّما   ]...[ ونافًذا  معترًبا  النا�س  راأي  يك�ن  طار  الإ ذاك  ويف 

ال�شرتاكّية ال�شابقة والتي تطلق على اأنف�شها البلدان الدميقراطّية، فاحلزب احلاكم 

طار. ه� الإ

ودوافع  و�شيا�شات  مي�ل  اإطار  خارج  النا�س  لراأي  قيمة  ل  الدول  هذه  يف 

.
�2�

احلزب احلاكم

النظرّي، عن  الُبعد  الدينّية، يف  ال�شعبّية  2. تختلف مبادئ احلك�مة 

الليربالّية  الدميقراطّية  اإذ تع�د جذور  الغربّية.  الدميقراطّية  مبادئ 

الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  تعترب  ل  حني  يف  والعقد،  ال��شع  اإىل 

حك�مًة و�شعّيًة، اإذ جميع الب�رش ميلك�ن حّق النتخاب وتعيني 

م�شري البلد.

�شالمّية  طار، ي�شبح لالنتخابات يف اجلمه�رّية الإ ويف هذا الإ

معًنى، وتك�ن اأكرث رقيًّا ومعنائّيًة وعمًقا مّما جنده الي�م يف الليربالّية 

��1 من كالم للقائد يف مرا�شم اإجراء حكم ال�شّيد خامتي بتاريخ 13�0/5/11هـ.�س.

��2 امل�شدر نف�شه.
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علينا  ينبغي  التي  افتخاراتنا  جملة  من  هذا  الغربّية؛  الدميقراطّية 

.
�1�

احلفاظ عليها

حاّق  من  تنبع  ال�شيا�شّية  مام  الإ مدر�شة  يف  »الدميقراطّية 

بَِنْصِرهِ  ََّدَك  َأي َِّذْي  ال {ُهَو  َبْيَنُهْم} ومن  ُشْوَرى  {َوَأْمُرُهْم  تنبع من  الدين؛ 

.
�2�

َوبِاُلْؤِمِننَي}«
 ،

ّ
3. مبا اأّن احلك�مة ال�شعبّية الدينّية تق�م على اأ�شا�س العتقاد الديني

فهي ل تقبل النق�س؛ وهذا يعني اأّن ال�شخ�س الذي يجذب انتباه 

النا�س بغري حّق اأو يق�م بالتزوير ليجعل لنف�شه قيمًة غري م�ج�دة 

ال�شعبّية  احلك�مة  منطق  يف  له  حّق  ل  نح�ه،  النا�س  فُيقبل  فيه 

مر على العك�س يف الدميقراطّيات الغربّية حيث  الدينّية، اإّل اأّن الأ

ميكن النق�س.

ثباًتا من  اأكرث  الدينّية  ال�شعبّية  مبادئ احلك�مة  اأّن  يعني  وهذا 

.
�3�

الدميقراطيات الغربّية

يف  الغربّية  الدميقراطّيات  عن  الدينّية  ال�شعبّية  احلك�مة  تختلف   .4

الرت�ّشح  اأراد  َمن  فعلى  التكاليف،  الباهظ  عالم  الإ م��ش�ع 

تربز  وهنا  وال�شلطة.  الرثوة  م�شادر  على  العتماد  لالنتخابات 

الراأ�شمالّية كعن�ان اأ�شا�س:

عالم الكاذب واخلادع و�شحر العي�ن والقل�ب.  تق�م الدميقراطّيات املعا�رشة على الإ

اإعالم  يف  يفعل�ن  ماذا  الدميقراطّية،  �شعار  فيه  يرّددون  العامل  يف  مكان  اأّي  اإىل  انظروا 

فت�شبح  فقط،  م�ال  الأ ي�رشف�ن  هم  املجل�س!  ممّثلي  اأو  اجلمه�رّية  لرئا�شة  املر�ّشحني 

.
�4�

الدميقراطّية اأ�شرية ال�شلطة واملال

بتاريخ  �رّشه  قّد�س  اخلميني  مام  الإ لرحيل  ع�رش  ال�شاد�شة  ال�شن�يّة  الذكرى  يف  للقائد  كالم  ��1 من 

13�4/3/14هـ.�س.

بتاريخ  �رّشه  قّد�س  اخلميني  مام  الإ لرحيل  ع�رش  ال�شابعة  ال�شن�يّة  الذكرى  يف  للقائد  كالم  ��2 من 

13�5/3/14هـ.�س.

��3 من كالم للقائد يف لقاء جمع من اأ�شاتذة جامعة ال�شهيد به�شتي بتاريخ 13�2/2/22هـ.�س.

��4 من كالم للقائد مبنا�شبة اخلام�س ع�رش من �شعبان بتاريخ 30/�/13�1هـ.�س.
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اإىل  اللج�ء  اجلائز  فمن غري  الدينّية،  ال�شعبّية  اأّما يف احلك�مة 

عالم  والإ �رشاف  الإ م�شت�ى  على  العامل  يف  الرائجة  عمال  الأ

الباهظ التكاليف، ل بل ينبغي عدم اللج�ء اإىل هذه ال��شائل على 

.
�1�

طالق الإ

الليربالّية، وبعبارة  الدميقراطّيات  رابًعا يف  املطب�عات ركًنا  تعترب   .5

هذه  يف  الراأ�شمالّي�ن  ويلعب  الرابع.  الركن  ه�  عالم  الإ اأعّم: 

عالمّية، وبالتايل  �ّش�شات الإ �شا�س يف امتالك امل�ؤ نظمة الدور الأ الأ

التاأثري على ال�شعب من خاللها.

اأو يف  اأمريكا  عالم؟ يق�ل�ن ال�شحف يف  َمن ه� الغافل الي�م عن تاأثري و�شائل الإ

بريطانيا حّرة. واأنا اأ�شاأل هل هناك مطب�عة متعّلقة بطبقات ال�شعب ال��شطى والدنيا 

ن�شان حّرّية ذاك ال�شنف من حّريّة املطب�عة؟ َمن هم مالك� ال�شحف؟  ليكت�شف الإ

.
�2�

�ّش�شات الراأ�شمالّية الكبرية هم التجّمعات وامل�ؤ

نظمة بحّريّة الفكر والعقيدة ويظّن�ن  ي�شعر النا�س يف هذه الأ

اأّنهم اأحرار يف اختيار ال�شخ�س الذي يريدون. واحلقيقة اأّن كاّفة 

ت�جيهها؟  يتّم  اأين  اإىل  ولكن  م�ّجهة،  امل�ج�دة  الدميقراطّيات 

نح� م�شالح الراأ�شمالّيني. وهذا اجلزء من العمل جمه�ل وخمتٍف 

اأّن العديد من مفّكري العامل قد ف�شح�ا  اأنظار النا�س، علًما  عن 

الدميقراطّيات الغربّية يف هذا اخل�ش��س:

متعّلقة  غري  معروفة  واحدة  �شحيفة  واأمريكا  اأوروّبا  اأرجاء  كاّفة  يف  ي�جد  هل 

بالراأ�شمالّيني! فال�شحيفة احلّرة تلك التي يتمّكن الراأ�شمايّل فيها من الكالم مبا يريد 

.
�3�

فكار العاّمة حيث ي�شاء! هذه لي�شت حّرّية وبها يتمّكن من �ش�ق الأ

��1 من كالم للقائد يف لقاء اأع�شاء جمل�س خرباء القيادة بتاريخ 13�1/12/13هـ.�س.

��2 من كالم للقائد يف لقاء رئي�س اجلمه�رّية واأع�شاء احلك�مة بتاريخ 13�0/6/5هـ.�س.

��3 من كالم للقائد يف خطبَتي �شالة اجلمعة يف طهران بتاريخ 13�9/2/23هـ.�س.
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عالم غري حم�ش�رة بيد  اأّما يف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية ف��شائل الإ

جمم�عات حمّددة، بل ميكن لكاّفة اأفراد ال�شعب اأن متتلك اإعالمها 

الراأ�شمالّيني فقط، بل  اخلا�ّس. هذه ال��شائل لي�شت حكًرا على 

ومعتقدات  انتماءات  وتختلف  وتتكرّث،  عالم  الإ و�شائل  تتنّ�ع 

ّدي اإىل خروجها عن حالة النح�شار. اأ�شحابها مبا ي�ؤ

نابعًة  العظيم  مامنا  لإ ال�شيا�شّية  املدر�شة  يف  الدميقراطّية  ك�ن  اإّن   .6

الدميقراطّية  عن  خمتلفًة  حقيقّيًة  دميقراطّيًة  يجعلها  �شالم  الإ من 

مريكّية واأمثالها، التي تق�م على ال�شعارات واخلداع والتاأثري  الأ

�شالمّية  ذهان ال�شعبّية. لقد اختار النا�س يف الدميقراطّية الإ على الأ

مام  الإ و�شع  لذلك  واإميانهم.  باإرادتهم  وليهم  وم�ش�ؤ طريقهم 

 ومل يكن قد م�شى على انت�شار 
ّ
النظام يف معر�س ال�شتفتاء ال�شعبي

الث�رة اأكرث من �شهَرين.

غ�اء. الدميقراطّية  اإّن ا�شم الدميقراطّية يف الغرب يدع� اإىل الإ

التبادل  مظهر  هي  حقيقّيًة،  دميقراطّيًة  لي�شت  البلدان  تلك  يف 

لذلك  لها،  طائل  ل  التي  م�ال  والأ املزرك�س  عالم  الإ ب�ا�شطة 

تاأثري  فله  مام  الإ عقيدة  يف  ال�شعب  راأي  اأّما  النا�س.  اآراء  ت�شيع 

.
�1�

، ما يعني اأّن راأي ال�شعب قّيم ومعترب
ّ
اأ�شا�شي

يف  �شا�س  الأ الدور  الرائجة  الدميقراطّيات  يف  حزاب  الأ تلعب   .�

والتعّبد  حزاب  الأ هذه  بتاأييد  ال�شعب  دور  وينح�رش  الختيار، 

حزاب  بها. اأّما يف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية، فال يج�ز التعّبد بالأ

 من خاللها، 
ّ
 والديني

ّ
لهي ّدي تكليفه الإ ول ميكن لل�شعب اأن ي�ؤ

مام اخلميني قّد�س �رّشه بتاريخ 13�5/3/14هـ. ��1 من كالم للقائد يف الذكرى ال�شابعة ع�رش لرحيل الإ

�س.
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اإذ كّل �شخ�س مكّلف اأن يتعّرف بنف�شه على املر�ّشحني واأن يختار 

اأف�شلهم:

ذلك  ميكنهم  الذي  باملقدار  املعرفة  من  انطالًقا  مر�ّشحيه  يختار  اإيران  يف  ال�شعب 

اأو المتناع عن  اأن يك�ن على راأ�شهم �شخ�س يطلب منهم اختيار فالن  من دون 

فالن  اختيار  منهم  يطلب  حزب  و�شهم  روؤ ف�ق  ي�جد  ل  اأّنه  حّتى  فالن،  اختيار 

 على اختيار ذلك ال�شخ�س الذي قّرر عدد حمدود من قادة 
ّ
ليجرب ال�شخ�س احلزبي

.
�1�

احلزب اختياره

حزاب غري م�ج�دة يف احلك�مة  ول يعني هذا الكالم اأّن الأ

على  قّيمة  لي�شت  اأّنها  اإّل  م�ج�دة  حزاب  الأ الدينّية،  ال�شعبّية 

فراد  الأ اّتباع  يك�ن من خالل   ل 
ّ
القيمي  

ّ
احلزبي النظام  النا�س. 

ال وعن غري ب�شرية. دون �ش�ؤ

�. بالرغم من ت�شاوي الفر�س اأمام كاّفة النا�س يف احلك�مة ال�شعبّية 

بل  النا�س،  جلميع  متاًحا  لي�س  ولّيات  امل�ش�ؤ ت�يّل  اأّن  اإّل  الدينّية، 

ت�يّل  فر�شة  له  لُتتاح  الفرد  يف  حمّددة  ّهالت  م�ؤ ت�ّفر  يجب 

فراد ال�شالحّية واللياقة ال�رشورّيَتني  ولّية. يجب اأن يجمع الأ امل�ش�ؤ

ولّية. حراز امل�ش�ؤ لإ

للمعايري  تابعة  احلك�مة  بل   ]...[ واملعيار  للمالك  فاقًدا  اأمًرا  لي�شت  احلك�مة 

�شالم يف باب اختيار  والعمل الهاّم هنا اأن تتّم رعاية هذه املعايري ]...[ لقد و�شع الإ

العالقة  ذات  العليا  الدرجة  ولني يف  م�ش�ؤ كان�ا  �ش�اء  كان�ا  اأّي مرحلة  احلّكام يف 

م�ر العاّمة يف البلد اأو يف الدرجات  عمال الكبرية واإدارة الأ بال�شيا�شات العاّمة والأ

املت��ّشطة واملتدّنية، معايري و�رشوط واأّما ما يقع على عاتقنا فه� رعاية هذه املعايري 

.
�2�

بالكامل

احلك�مة  يف  للقيادة  ُو�شعت  ومعّقدة  �شعبة  �رشوط  هنالك 

�شالمّية  الإ اجلمه�ريّة  يف  الد�شت�ر  اأو�شح  وقد  الدينّية،  ال�شعبّية 

��1 من كالم للقائد يف لقاء جم�ع من امل�اطنني 13�4/3/25هـ.�س.

��2 من كالم للقائد يف لقاء اأع�شاء جمل�س خرباء القيادة 13�1/12/13هـ.�س.
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يرانّية �شفات و�رشوط القائد يف املاّدَتني اخلام�شة واملائة وت�شعة.  الإ

وقد ُو�شعت هذه ال�رشوط على اأ�شا�س العقل وال�رشع وهي عبارة 

دارة والتدبري،  عن: الفقاهة، والعدالة، والتق�ى، وال�شجاعة، والإ

.
�1�

واملعرفة بالزمان، والقدرة الكافية للقيادة

�رشوًطا  نرى  فال  ال�رشقّية،  اأو  الغربّية  الدميقراطيات  يف  اأّما 

 يف هذه 
ّ
�شا�شي ولني يف امل�شت�يات العليا. ال�رشط الأ هاّمًة للم�ش�ؤ

خرى  الأ ال�رشوط  واأّما  �ش�ات.  الأ اأكرثّية  حيازة  الدميقراطّيات 

اأو   
�3�

الرج�لة اأو  البلد  يف  معّينة  ملّدة  قامة  الإ اأو   
�2�

العمر اأمثال 

يتّم  ومل  التاأثري،  قليلة  �شهلة  �رشوط  فهي  البلد،  لذاك  التبعّية 

اأّنه  خالقّية والعلمّية، حّتى  اللتفات يف هذه الدول اإىل القيم الأ

�شاء  روؤ نرى  لذلك  دارة،  الإ على  والقدرة  اللياقة  م�شاألة  تعترب  مل 

البلد،  اإدارة  ا يف  ّدون دوًرا هامًّ ي�ؤ اجلمه�ريّات واحلك�مات ل 

الدميقراطّيات  تق�م بذلك، »املطل�ب يف  َمن  حزاب هي  الأ بل 

ة حيث ُيراعى فيها عادًة الرتباط  الغربّية هي ال�شالحّيات اخلا�شّ

. يف احلقيقة املر�ّشح�ن والذين ير�ّشح�ن والذين ينتخب�ن 
ّ
احلزبي

.
�4�

هم يختارون هذا احلزب اأو ذاك«

فيجري  القادة.  وعزل  انتخاب  م�شاألة  يف  النظامان  يختلف   .9

انتخاب القائد يف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية عن طريق جمل�س خرباء 

مر يف د�شت�ر اجلمه�ريّة  القيادة ومن ِقبل اأهل اخلربة. وقد ُذكر الأ

�شالميّة يف اإيران، م�شدر �شابق، املاّدَتني 5 و109. ��1 د�شتور اجلمهوريّة الإ

�شنة؛   40 اأملانيا  �شنة، يف   50 اإيطاليا  �شنة، يف   35 اأمريكا  العمر يف  اأن يك�ن  ��2 مثال ذلك يجب 

راجع، م�شع�د اإخ�ان كاظمي، »م�قع ودور القيادة يف الدميقراطّية الدينّية واملقارنة بينها وبني 

الدميقراطّيات الغربّية«، يف: الدميقراطيّة الدينيّة، باهتمام حمّمد باقر خرم�شاد )طهران: مكتب ن�رش 

املعارف، 13�2هـ.�س.(، ال�شفحتان 40 و41.

الدينّية واملقارنة  الدميقراطّية  القيادة يف  يطايّل؛ نقاًل عن، »م�قع ودور  الإ الد�شت�ر  ��3 جاء ذلك يف 

بينها وبني الدميقراطّيات الغربّية«، م�شدر �شابق، ال�شفحتان 40 و41.

��4 من كالم للقائد يف لقاء جمع من اأ�شاتذة وطاّلب قزوين بتاريخ 13�2/9/26هـ.�س.



96

�شالمّية: الإ

اخلرباء  لء  ه�ؤ ويق�م  ال�شعب.  ِقبل  من  املنَتَخبني  باخلرباء  ُيناط  القائد  تعيني  اأمر 

املذك�رة  لل�رشوط  اجلامعني  اخلرباء  جميع  ب�شاأن  بينهم  ما  يف  والت�شاور  باملراجعة 

اأولئك الفقهاء ه�  يف املاّدَتني اخلام�شة والتا�شعة بعد املئة، فاإذا وجدوا واحًدا من 

حكام وامل��ش�عات الفقهّية، اأو الق�شايا ال�شيا�شّية والجتماعّية، اأو اأّنه  علم بالأ الأ

يتمّتع بتاأييد الراأي العاّم، اأو ميتلك – ب�شكل بارز – اإحدى املزايا املذك�رة يف املاّدة 

.
�1�

التا�شعة بعد املئة انتخب�ه قائًدا

ي�جد  ول  للقيادة  الرت�ّشح  م�شاألة  النظام  هذا  يف  ُتطرح  فال 

فالتبليغ  ذلك،  اإىل  �شافة  وبالإ ال�شلطة.  اإىل  لل��ش�ل  يرت�ّشح  َمن 

جل ال��ش�ل اإىل ال�شلطة مذم�م وغري رائج. قالقائد  عالم لأ والإ

ي�شقط اإذا ما اأتى باأ�شغر املعا�شي:

ّن القيادة املعن�ّية جتمل تكليًفا معن�يًّا  م�ر اأكرث من ذلك على م�شت�ى القيادة؛ لأ والأ

مبع�شية  اأتي  فاإذا  واحدة،  مبع�شية  ياأتي حّتى  ل  اأن  منه  يت�ّقع�ن  وال�شعب  واخلرباء 

.
�2�

واحدة ي�شقط حّتى ل� مل يق�م�ا باإ�شقاطه

امل�شائل جتري بهذا  خرى، فال نرى  الدميقراطّيات الأ اأّما يف 

عالم وال�شتعانة  النح�، اإذ من اجلائر وج�د الرت�ّشح واملناف�شة والإ

�شاليب لل��ش�ل اإىل ال�شلطة. وال�ا�شح يف املقارنة  بكاّفة اأن�اع الأ

بني النظاَمني اأّن اأ�شل�ب اختيار القادة يف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية 

ال�شعب  اأّن م�شالح  اإىل  اأكرث دّقًة واإتقاًنا بحيث ميكن الطمئنان 

واملجتمع الب�رشّي �شيتّم تاأمينها ب�شكل اأكرب واأف�شل.

اأح�شن حالتها، يف  الغربّية، يف  الدميقراطّيات  ّدى  م�ؤ ينح�رش   .10

ال�شعبّية  احلك�مة  اأّما  لل�شعب.  واملاّديّة  الدني�ّية  امل�شالح  تاأمني 

املعن�يّة  الرتبية  تاأمني  يف  ذلك  اإىل  �شافة  بالإ فت�شاهم  الدينّية، 

ال�شعبّية  احلك�مة  يف  جمال  فال  ولذلك،  للمجتمع.  خالقّية  والأ

�شالمّية يف اإيران، م�شدر �شابق، املاّدة �10. ��1 د�شت�ر اجلمه�ريّة الإ

�شالمّية بتاريخ 13�9/4/19هـ.�س. ويل اجلمه�ريّة الإ ��2 من كالم للقائد يف جمع من م�ش�ؤ



9�

اأّن اإطار   
ّ
�شالمي . فما ميتاز به النظام الإ

ّ
خالقي الدينّية للف�شاد الأ

لهّية  لهّية املقّد�شة والق�انني القراآنّية ون�ر الهداية الإ حكام الإ الأ

واأعمال  قل�ب  على  ن�ره  يلقي  الذي  ال�شعاع  ذاك  مبثابة  ه� 

واأذهان النا�س ويدفعهم نح� الهداية. اإّن م�شاألة هداية النا�س هي 

الرائجة  ال�شيا�شّية  نظمة  الأ الهاّمة واملغف�ل عنها يف  امل�شائل  من 

يف العامل. واملق�ش�د من هداية النا�س ه� ت�جيههم نح� الف�شائل 

اأثر التعليم والرتبية ال�شحيحتان وبالتايل البتعاد  خالقّية على  الأ

ه�اء وال��شاو�س ال�شيطانّية الفا�شدة. عن اُأفق الأ

قان�نّيًة  �شبغًة  الغرب  يف  النحرافات  اأقبح  الي�م،  تّتخذ، 

فت�شبح ر�شمّيًة معرتًفا بها مّما ي�شاهم يف اإ�شاعتها، يدل ذلك على 

.
�1�

ميانّية غياب العن�رش املعن�ّي وعن�رش الهداية الإ

�شالمّية  الإ الث�رة  اأي  الهديّة  هذه  هي  الدينّية،  ال�شعبّية  احلك�مة  يف  �شا�شّية  الأ امل�شاألة 

والتقليد جلميع  واملتابعة  للتاأّمل  قابلة  اأّنها  اإّل  جتربة جديدة،  هي  يرايّن.  الإ ال�شعب  اإىل 

ن�شايّن الطاهر وال�شايف  �شخا�س الذين تخفق قل�بهم من اأجل الف�شائل واملجتمع الإ الأ

.
�2�

خالقّية ورواج النحرافات والتي تئّن من اجلرائم والرذائل الأ

اإىل  �شافة  اإليها بالإ م�ر التي ميكن ذكرها والتعّر�س  هذه جمم�عة من الأ

التناق�شات والتعار�شات التي حتملها الدميقراطّيات غري الدينّية.

�شا�س يف هذا املقال البحث عن م�شكالت الدميقراطّية  مل يكن الهّم الأ

خرى. وتعدادها، واإّل فاإّن هناك العديد من الختالفات الأ

وبناًء على ما تقّدم، تختلف احلك�مة ال�شعبّية الدينّية عن الدميقراطّيات 

ج�هر  يف  اختالف  اإىل  ّدي  ي�ؤ ما  ج�هريًّا  اختالًفا  الغربّية  الليربالّية 

لل�شعب   
ّ
الديني العتقاد  عمق  من  تنبع  الدينّية  فالدميقراطّية  م�شم�نها؛ 

خالقّية. وه� ملتزم بالقيم الدينّية والأ

��1 من كالم للقائد يف مرا�شم اإجراء حكم ال�شّيد خامتي بتاريخ 13�0/5/11هـ.�س.

��2 امل�شدر نف�شه.
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�شكاليّات واجلدليّات خال�شة الإ

املطروحة يف اأبحاث الكتاب

�1�
 ي��شف

ّ
�شتاذ علي الأ

 يف معهد املعارف احلكمّية للدرا�شات الدينّية والفل�شفّية.
ّ
��1 مدير دائرة الفكر ال�شيا�شي
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الدميقراطيّة

1. الدميقراطّية نظريّة يف احلكم تق�م على اعتبار راأي ال�شعب م�شدًرا 

كالد�شت�ر،  ما،   
ّ
�شيا�شي لجتماٍع  العاّم  ال�شاأن  باإدارة  يتعّلق  ما  لكّل 

والق�انني، والتنظيم، وال�شلطات، واآلّيات حتديد راأي ال�شعب، واآلّيات 

رقابته على ال�شلطات، وذلك ب�ش�رة مبا�رشة كما يحدث يف ال�شتفتاء 

عنه.  لين�ب�ا  ينتخبهم  الذين  النّ�اب  عرب  مبا�رشة  غري  اأو  والنتخاب، 

ال�شعب ه� م�شدر امل�رشوعّية لكّل ما تقّدم ذكره، ول  وبالتايل، فراأي 

م�شدر اآخر لهذه امل�رشوعّية.

2. هذه النظريّة يف احلكم ل ت�شرتط يف من يت�شّدون للمنا�شب ال�شيا�شّية 

جرائّية اأّي �رشط اإّل ما متليه طبيعة املن�شب اأحياًنا من �رشوط فّنّية. اأو الإ

اأو  القريب  امل�شت�ى  على  متعّددًة  ي�ّيًة  روؤ مبايَن  النظرّية  لهذه  اإن   .3

تتفّرع  املباين جميعها،  اإلخ(، ولكّن هذه  �شرتاكّية،  الإ )الليربالّية،  املبا�رش 

 كما ظهرت يف 
ّ
ية العقالنّية مبعناها ال�شطالحي ية عاّمة هي الروؤ عن روؤ

�شياق التجربة الغربّية يف الع�رش احلديث، والتي تاأخذ ا�شم العلمانّية، اأو 

ّنها تنفي اأّي عالقة بني عالـَمي الغيب وال�شهادة. ال��شعّية، اأو املاّدّية، لأ

4. اكت�شبت الدميقراطّية جاذبّيًة كبريًة، ل �شّيما لدى ال�شع�ب املتطّلعة 

جنازات املتحّققة يف البلدان الدميقراطّية  اإىل التحّرر والتقّدم، مبعثها الإ

 لهذه البلدان، وعدم تفّح�س 
ّ
جنازات اإىل النظام ال�شيا�شي ون�شبة هذه الإ

القائمة  ال�شلبّية  النتائج  تفّح�س  جنازات، وعدم  الإ لهذه   
ّ
الفعلي ال�شبب 

باخللفّيات  الدميقراطّية  ممار�شة  على  ترتّتب  اأن  ميكن  التي  واملحتملة، 

ال�شابقة الذكر. ي�ّية  الروؤ
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5. الرقابة يف هذا النظام، �شماًنا ملنع ال�شلطات التنفيذيّة من ال�شتبداد 

وعن  القان�نّية  حكام  والأ الد�شت�ريّة  املبادئ  عن  النحراف  حّتى  اأو 

النّ�اب،  جمل�س  اإىل  اأ�شا�شّية  ب�ش�رة  تع�د  حتقيقها،  املفرت�س  هداف  الأ

الد�شت�ريّة  املحكمة  واأحياًنا  النا�س  ميار�شها  املجل�س  هذا  على  والرقابة 

 يف 
ّ
العليا، ولكّن جمل�س الن�اب وال�شعب يرجع�ن اإىل ت�شخي�شهم الذاتي

�شخا�س. وهذا ما يجعلهم عر�شًة للتاأثريات  تقدير املخالفات وتق�مي الأ

هداف املرجّ�ة  عالمّية وامل�شلحّية والنف�شّية التي ت�شيء حتًما لتحقيق الأ الإ

ّكد ذلك(. من الرقابة )الفا�شّية والنازيّة وما �شابههما ت�ؤ

ال�شيادة ال�شعبيّة الدينيّة

�شماحة  اأطلقه  هذا   
ّ
العربي بلفظه  الدينّية«  ال�شعبّية  »ال�شيادة  م�شطلح 

امل�ىل ورعاه يف خطبة �شالة  اخلامنئي حفظه   
ّ
ال�شّيد علي القائد  مام  الإ

اجلمعة يف طهران بتاريخ 3/ 2/ 2012 التي ت�ّجه فيها ب�ش�رة اأ�شا�شّية 

فاإّنه،  لفظه،  امل�شطلح جديد يف  اأّن  بدا  واإذا  �شالمّية.  الإ ال�شح�ات  اإىل 

�شالمّية« الذي  يف معناه ودللته، ل يختلف عن م�شطلح »اجلمه�رّية الإ

بعد  اإيران  قام يف  الذي  النظام  لت�شمية  �رّشه  قّد�س  اخلميني  مام  الإ اأطلقه 

يرايّن  الث�رة، والذي عرّب عنه تف�شياًل يف الد�شت�ر الذي اعتمده ال�شعب الإ

م�شطلح  عن  يختلف  ل  كما   .
ّ
ال�شيا�شي بال�شاأن  يتعّلق  ما  لكّل  كناظم 

ذلك.  قبل  ظّله  دام  اخلامنئي  ال�شّيد  اأطلقه  الذي  الدينّية«  »الدميقراطّية 

ول ندري اإذا كان اإطالقه لتاليف التداعيات التي تبعثها الدميقراطّية بتاأثري 

ي�ّية يف اأذهان امل�شلمني، اأو للتاأكيد على دور ال�شعب �شمن  خلفّياتها الروؤ

ّن املهّم يف نظر �شماحته  التزامه بالدين، ول تعار�س بني الحتماَلني، لأ

م�شم�ن امل�شطلح ولي�س لفظه اإذ يق�ل �شماحته، خماطًبا ال�شح�ات يف 
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اخلطبة امل�شار اإليها

الث�رات،  اأ�ش�ل  اإطار  يف  احلّرة  والنتخابات  ال�شعبّية  مبعنى  الدميقراطّية  كانت  فاإذا 

فلتك�ن�ا جميًعا دميقراطّيني، واإذا كانت مبعنى ال�شق�ط يف �رشاك الليربالّية الدميقراطّية 

تعني  كانت  اإذا  وال�شلفّية،  دميقراطيًّا.  اأحد  يكن  فال  الثانية،  الدرجة  ومن  التقليديّة 

النحرافات  ومكافحة  �شلّية،  الأ بالقيم  والتم�ّشك  وال�شّنة،  القراآن  اأ�ش�ل  اإىل  الع�دة 

ب والتحّجر والعنف يف  واخلرافات، فلتك�ن�ا جميًعا �شلفّيني. واإذا كانت مبعنى التع�شّ

�شالمّية فاإّنها ل تن�شجم مع روح التجديد وال�شماحة  ديان واملذاهب الإ العالقة بني الأ

لرواج  داعيًة  �شتك�ن  بل  �شالمّية،  الإ واحل�شارة  الفكر  اأركان  من  هي  التي  والعقالنّية 

العلمانّية والتخّلي عن الدين.

اأّي م�شطلح حّمال  مع  التعاطي  يحكما  اأن  ينبغي  مبداآن  اإًذا  هنالك 

ن�شتخدمه  الذي  ال�جه  حتديد  اأي  بدّقة،  م�شم�نه  حتديد   )1( اأوجه: 

الدائم من هذا  خرى؛ و)2( احلذر  وجه الأ الأ فيه بحيث ل يختلط مع 

بعيًدا  اأّي م�شطلح  مع  التعاطي  املبداأين ميكن  الختالط. و�شمن هذين 

عن اأّي اأحكام م�شبقة.

1. اإذا كان م�شطلح »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« مرّكب من ثالثة األفاظ، 

لفاظ ت�شّكل كالًّ غري قابل للتجزيء. واأّي جتزيء لهذا الكّل  فاإّن هذه الأ

كاملاء  متاًما  اإّنه  نق�ل  الفكرة  لهذه  اإي�شاًحا  احلقيقّية.  دللته  يخرجه عن 

كّف  عنا�رشه  اإىل  حّللناه  فاإذا  والهيدروجني،  وك�شيجني  الأ من  املرّكب 

و»الدميقراطّية  �شالمّية«  الإ »اجلمه�رّية  وم�شطلحا  ماًء.  يك�ن  اأن  عن 

الدينّية« هما بنف�س العتبار.

2. »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« هي نظرّية يف احلكم تق�م على اعتبار الدين 

اأو  اأو فتً�ى  ا  اأق�م ن�شًّ �شالم( م�شدر هداية للتي هي  )والدين هنا ه� الإ

خرة من  ن�شان يف هذه الدنيا ويف الآ اجتهاًدا، يف كّل ما يتعّلق بحياة الإ

باإدارة  املتعّلقة  الهداية  مفردات  مقّدمتها،  يف  يكن  مل  اإن  منها،  ون  �ش�ؤ

مفردات  �شائر  مع  وتكاملها   يف عالقتها 
ّ
�شيا�شي العاّم لجتماع  ال�شاأن 
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خرى ويف تاأ�شي�شها جميًعا على عقيدة الت�حيد بكّل م�شامينها  الهداية الأ

واأبعادها.

اأنزل اهلل، ول  اإّل مبا  اإّل هلل مبعنى ل حكم  3. يف هذه النظريّة ل حكم 

اأحد ول طاعة من  حد على  اإمرة لأ اأن ل  اأحد، مبعنى  حد على  ولية لأ

مرة والطاعة،  حد اإّل باإذن اهلل، اأي وفًقا ملا �رشعه لعباده يف جمايَل الإ اأحد لأ

ما  ه�  جمال  اأو  اأمر  اأّي  يف  طاعة،  اأو  اإمرة  اأّي  �رشعّية  فم�شدر  وبالتايل 

�ّش�شات و�شلطات تتعّلق  اأنزل اهلل، ومبداأ م�رشوعّية اأّي اأنظمة وق�انني وم�ؤ

 ه� م�افقته ملا اأنزل اهلل، اإن مل يكن بالن�ّس فبالفت�ى 
ّ
باإدارة ال�شاأن ال�شيا�شي

القائمة عليه، والجتهاد القائم على العقل وعدم خمالفة الن�ّس يف روحه 

ومقا�شده. ول وج�د ملثل هذه ال�رشوط يف الدميقراطّية.

4. ال�لية التي ياأذن بها اهلل، من م�قع رب�بّيته جّل وعال، هي يف غياب 

املع�ش�مني عليهم ال�شالم، اأو يف وج�د اأحدهم وعدم متّكنه من ممار�شة 

لهّية )حت�شيل  ال�لية. بال��شف، القدرة على الع�دة اإىل الدين وال�رشيعة الإ

العدالة  ملكة  واإحراز  املطلق(،  الجتهاد  لدرجة  املبلغ  الدين  يف  التفّقه 

)اإخال�س ال�جه هلل يف حماولته اكت�شاف احلق الذي يريده اهلل(، وامتالك 

الكفاءة والقدرة على اإرادة املجتمع وقيادة النا�س، وحت�شيل ر�شا اأولئك 

النا�س وقب�لهم بقيادته لهم لتك�ن طاعتهم له �شكاًل من اأ�شكال الطاعة 

ن�شان الق�ى  رباب من دون اهلل الذي وهب الإ هلل جّل وعال، ولي�س لأ

ونه ومنها اختيار  التي متّكنه من الختيار احلّر يف التعاطي مع جميع �ش�ؤ

احلاكم عليه، فاإذا كان من امللتزمني مبا اأنزل اهلل، كان عليه اأن يختار اأكرث 

 
ّ
مام علي النا�س معرفًة باأمر اهلل يف هذا ال�شاأن، واأق�اهم عليه كما يق�ل الإ

عليه ال�شالم. اأي الفقيه اجلامع لل�رشائط املتقّدمة الذكر. ول وج�د ملثل 

هذه ال�رشوط يف الدميقراطّية.
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م�شدًرا  النا�س  اأو  ال�شعب  راأي  ي�شّكل  ل  اإًذا،  النظرّية،  هذه  يف   .5

مل�رشوعّية احلاكم، ويبقى امل�شدر لها ه� ما ياأذن به اهلل، تبًعا ملا اأنزل على 

ر�ش�له �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم، ومع ذلك يظّل دور النا�س )ال�شعب( 

قائًما يف حاجة ال�رشعّية وال�شيادة التي ياأذن بها اهلل، لالنتقال من ال�رشعّية 

فاعلّيتها  يف  وال�رشعّية  ال�شيادة  اإىل  ال�يّل،  ذات  يف  لة  املح�شّ ال�شيادة  اأو 

لالنتقال  اآخر  بكالم  اأو  املجتمع  اإىل  الذات  من   
ّ
ال�شيا�شي الجتماع  يف 

مرة بالفعل. وعلى هذا ل ي�شبح التكليف ملزًما  مرة بالقّ�ة اإىل الإ من الإ

ه اإّل مع ر�شا النا�س، با�شتثناء التبليغ والدع�ة اإىل  للملقى على عاتقه اأداوؤ

اهلل وتعليم النا�س تكاليفهم.

كرثيّة  الأ له  من  ك�شف  على  النا�س  دور  يقت�رش  ل  النظرّية  هذه  يف   .6

اإىل  ميتّد  واإمّنا  الطاعة،  واجب  له  ويك�ن  مرة  الإ حّق  لذلك،  وميتلك، 

 عماًل ب�اجباته الدينّية التي 
ّ
امل�شاركة الن�شطة يف حياة الجتماع ال�شيا�شي

تبًعا ملا  الدنيا باحلّق  عمار  يقت�شيها ا�شتخالفه من قبل اهلل، جّل وعال، لإ

هدى اإليه.

اختيار  حّرّية  يف  ال�شعب  اأو  النا�س  لدور  اإلغاء  ل  النظريّة  هذه  يف   .�

لهّية احلاكمة  م�اقفهم واآرئهم، واإمّنا و�شع لهذه احلّريّة، يف اإطار ال�شنن الإ

، من ال�ش�ابط ما يبعدها عن 
ّ
على النف�س واملجتمع والجتماع ال�شيا�شي

عدم الن�شباط وال�شطط.

مام اخلميني قّد�س  َثر عن الإ �. يف التاأكيد على اأهّمّية دور النا�س هذا ي�ؤ

�رّشه ق�له ما معناه: اإذا كانت اأكرثيّة النا�س متيل مع اأّي ريح، فلنكن نحن 

تلك الريح التي مييل�ن معها. وقد ل تخل� حما�رشة اأو حديث اأو ت�جيه 

على  والتاأكيد  احلّث  من  اهلل  حفظه  اخلامنئي   
ّ
علي ال�شّيد  القائد  مام  لالإ

�رشورة الرج�ع اإىل النا�س يف امل�ارد التي ت�شتدعي ذلك، واعتبار هذا 

�شالم ومن الدين، والتزاًما بعهد بني من يلي اأمًرا من  الرج�ع اأمًرا من الإ

اأم�ر امل�شلمني، ومن يلي اأمرهم.
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9. الرقابة يف هذه النظرّية، ملنع ال�شتبداد اأو النحراف، رقابتان: ذاتّية 

من املكّلف على نف�شه تطبيًقا ملا اأمر به اهلل وما نهى عنه يف كّل �شل�ك، 

مقروءًة  الجتماعّية  باملعايري  املتكّ�ن   
ّ
خالقي الأ ال�شمري  ميار�شها  وهذه 

بخلفّياتها الدينّية ويحا�شب عليها بتلك املعايري، وم��ش�عّية ميار�شها اأول� 

 كّل ح�شب م�قعه و�شالحّياته، ودائًما تبًعا 
ّ
مر يف الجتماع ال�شيا�شي الأ

اأو جزائّية  وامر اهلل ون�اهيه، ويحا�شب عليها مبعايري قان�نّية تع�ي�شّية  لأ

قّل. وامر والن�اهي اأو ل تخالفها على الأ �ّش�شة على تلك الأ م�ؤ

يف امل�شداق امللم��س لهذه الرقابة، كما يظهر يف د�شت�ر اجلمه�ريّة 

�ّش�س على نظرّية »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« جند اأن�اع الرقابة التالية: امل�ؤ

بها،  يتمّتع  التي  امل�ا�شفات  نف�شه من م�قع  الفقيه على  ال�يّل  1. رقابة 

عماله واأح�اله. والذي له �شالحية عزله اإذا  ورقابة جمل�س اخلرباء لأ

حدى ال�رشائط املن�ش��س عليها. وجده فاقًدا لإ

رقابة  هي:  الرقابة  من  اأ�شكال  اأربعة  اإىل  يخ�شع  ال�ش�رى  جمل�س   .2

الرت�شيح  ل�شالحّية  �رشًطا  تعترب  التي  املر�ّشح  لدى  وال�شالح  التق�ى 

لالنتخابات. الرقابة من قبل الناخبني. الرقابة من قبل جمل�س �شيانة 

الد�شت�ر الذي له �شالحّية منع �شدور اأّي ت�رشيع خمالف لل�رشيعة اأو 

للد�شت�ر. الرقابة من قبل ال�يّل الفقيه.

ال�ش�رى  جمل�س  ولرقابة  الداخلّية  الذاتّية  للرقابة  يخ�شع�ن  ال�زراء   .3

يف  بهم  ويلحق  ال�ش�رى،  جمل�س  لها  يخ�شع  التي  الرقابات  ولكّل 

ذلك رئي�س اجلمه�ريّة.

�شافة اإىل اأّنه يتمّتع  4. جمل�س اخلرباء املكّ�ن من املجتهدين العدول، بالإ

ب�ج�د رقابة داخلّية عالية، فاإّنه، يخ�شع ملراقبة النا�س الذين ينتخب�نه 

كّل اأربع �شن�ات. 
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5. ال�شلطة الق�شائّية تخ�شع لرقابة ال�يّل الفقيه. 

ولة  ما يعني اأّنه ل ي�جد يف اأجهزة »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« جهة م�ش�ؤ

يف اأّي م�قع خارجة عن املراقبة والتدقيق ملنع النحراف وال�شتبداد.

ية  روؤ لكّل  احلا�شم  امل�شداق  ت�شّكل  ال�اقعّية  التجربة  كانت  واإذا 

وت�رشيع ونظام، فاإّن جتربة ثالث وثالثني �شنًة من عمر نظام »اجلمه�ريّة 

�شالمّية« اأو »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« بكّل جتّلياتها ونتائجها ل تدع  الإ

جماًل لل�شّك يف اأف�شلّية هذا النظام، وما ميكن اأن يجري جمراه.

وهنا ل بّد من مالحظة اأّن قراءة نظرّية »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« وما 

يف معناها من ت�شميات، مبعزل عن ظروف اإيران وجتربتها وتطّ�ر هذه 

التجربة وما نتج عنها، تظّل قراءًة ناق�شًة ومعّر�شًة ل�ش�ء الفهم والتقدير 

اأو  ق�مّية،  م�شبقة،  اأفكار  من  ِبَ�حي  القراءة  هذه  ب��رشت  اإذا  ا  خ�ش��شً

اإقليمّية اأو مذهبّية اأو غري ذلك.

�شالم ال�شيادة ال�شعبيّة الدينيّة والإ

�شكالّية هنا لي�شت يف �شيادة الدين، فهذا اأمر حم�ش�م  اأّن الإ من ال�ا�شح 

يف  النا�س  اأو  ال�شعب  اإ�رشاك  يف  بل  املرجعّية،  �شالمّية  الإ الن�ش��س  يف 

 
ّ
�شيا�شي اجتماع  العاّم يف  ال�شاأن  باإدارة  مر  الأ يتعّلق  ال�شيادة عندما  هذه 

.
ّ
اإ�شالمي

الن�ش��س  مبا�رشة يف  مرتكزات غري  ُيالَحظ وج�د  الناحية  من هذه 

على  اأم�رهم  �شالح  عن  ولّيتهم  وم�ش�ؤ النا�س  دور  اإىل  ت�شري  املرجعّية 

�شالح  عن  ولّيتهم  م�ش�ؤ ذلك  يف  مبا  واجلماعة  الفردّية  امل�شت�يات 

.
ّ
اجتماعهم ال�شيا�شي

يات الكرمية التي ت�شري اإىل تكرمي  فمن املرتكزات غري املبا�رشة نذكر الآ

ر�س له ومنحه فطرًة  ن�شان وا�شتخالفه وت�شخري ما يف ال�شم�ات والأ الإ
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لهّية  الإ ال�شنن  اإطار  واإن يف  اأفعاله،  اختيار  ا يف  يك�ن حرًّ اأن  من  متّكنه 

، وباملقابل، 
ّ
احلاكمة على الطبيعة والنف�س واملجتمع والجتماع ال�شيا�شي

وًل عن هذه اخليارات وحما�شًبا عليها وفًقا لل�شنن  يات التي جتعله م�ش�ؤ الآ

املذك�رة، ووفًقا ملختلف مفردات الهداية التي مّن بها عليه يف الر�شالة 

له وحتريره  العب�ديّة هلل وحده ل �رشيك  اإىل  اخلامتة ويف مقّدمتها هدايته 

اهلل،  دون  من  اأو  اهلل،  مع  رباب  والأ نداد  والأ وثان  الأ عبادة  من  بذلك 

ولّية   وحتّمل امل�ش�ؤ
ّ
ا بني اّتباع �شبيل الر�شد اأو �شبيل الغي وتخيريه هنا اأي�شً

عن خياراته.

ولّية الفرديّة،  يات التي تدور ح�ل احلّريّة الفرديّة وامل�ش�ؤ اإىل هذه الآ

دون  من  ا  بع�شً بع�شهم  منني  امل�ؤ ت�يّل  اإىل  ت�شري  التي  يات  الآ هنالك 

املنافقني وامل�رشكني والكافرين، واإىل وج�ب تعاونهم على الرّب والتق�ى، 

�ش�رى  اأمرهم  وجعل  املنكر،  عن  ونهيهم  باملعروف  اأمرهم  ووج�ب 

منهم  ا�شتجابًة  احلّق  باإقامة هذا  والتزاًما  فيه،  احلّق  بحًثا عن وجه  بينهم 

ه�  عّم،  والأ �شمل  الأ ّنه  لأ هّم،  الأ مر  الأ اأّن  البيان  عن   
ّ
وغني اهلل.  مر  لأ

اإىل دور  يات ت�شري  للم�شلمني. وجميع هذه الآ  
ّ
ال�شيا�شي اأمر الجتماع 

جهة،  من  بينهم  احلّق  قامة  لإ والت�شاور  والتعاون  التنا�شح  يف  امل�شلمني 

وبينهم وبني من يل�ن اأم�رهم العاّمة من جهة ثانية.

ومن املرتكزات املبا�رشة ما رواه املريزا الن�ري يف م�شتدرك الو�شائل عن 

 عليه ال�شالم: »يا ابن اأبي 
ّ
ر�ش�ل اهلل �شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم اأّنه قال لعلي

طالب، لك ولية اأّمتي، فاإن وّل�ك يف عافية واأجمع�ا عليك بالر�شا فقم 

 عليه 
ّ
مام علي باأمرهم، واإن اختلف�ا عليك فدعهم وما هم فيه«. وق�ل الإ

ال�شالم، يف نقا�شه مع ناكثي بيعته: »واإمّنا اخليار للنا�س قبل اأن يبايع�ا«.

واإذا كانت هذه الن�ش��س ل ت�شري اإىل اآلّيات واإجراءات حمّددة يف هذا 

مكانات. ّنها من املتغرّيات تبًعا للظروف وت�ّفر الإ املجال، فذلك لأ
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»ال�شيادة ال�شعبيّة الدينيّة« وولية الفقيه

اإذا اعُتربت »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« و»الدميقراطّية الدينّية« و»اجلمه�ريّة 

اإيران  �شالمّية« دواّل خمتلفة ملدل�ل واحد ه� نظام احلكم املعتمد يف  الإ

�شالمّية فيها، فاإّن كالًّ من هذه الدواّل يت�شّمن ثنائّيًة  بعد انت�شار الث�رة الإ

هي على الت�ايل، ال�شعبّية-الدميقراطّية-اجلمه�ريّة من جهة، والدينّية-

اإمكانّية الف�شل بني طريَف  �شالمّية من جهة ثانية، دون اأن يعني ذلك  الإ

الثنائّية كما راأينا.

احلكم  جمال  يف  املناط  اأّن  اإىل  جهة  من  ي�شري  الثنائّيات  هذه  من  كّل 

�شالمّية، واأّن  حكام واملثل واملبادئ الإ والتقنني والتنفيذ والق�شاء ه� الأ

هذه  كّل  يف  اهلل  اأمر  معرفة  على  بقدرتهم  بالتايل  مرتبطة  احلّكام  اأهلّية 

والقدرة على  الكفاءة  وامتالك  والعدالة  بالتقى  معها  والتعاطي  م�ر،  الأ

الفقيه«.  بـ»ولية  يعرف  بات  ما  وهذا  املجتمع،  واإدارة  النا�س  قيادة 

هلّية  ولكّنه ي�شري من جهة ثانية اإىل �رشورة ح�ش�ل اأحد املالكني لهذه الأ

اإىل  المتالك  من جمّرد  هلّية  الأ لتتحّ�ل هذه  النا�س ور�شاهم  قب�ل  على 

�شالمّية«،  و»الإ بـ»الدينّية«  الطرف  هذا  عن  عرّب  واإذا  الفاعل  المتالك 

فقد عرّب عن الطرف املقابل ولكن املكمل له بـ»ال�شعبّية« و»الدميقراطّية« 

و»اجلمه�ريّة«.

طار، ت�شبح »ولية الفقيه« �شكاًل لتنظيم و�شمان اجلانب  يف هذا الإ

 يف الثنائّية. بينما ي�شبح ال�شتفتاء والنتخاب �شكاًل من 
ّ
�شالمي  والإ

ّ
الديني

اأ�شكال الك�شف عن الر�شا واملقب�لّية لدى النا�س. واإذا �شّح ذلك، فاإّن 

»ولية الفقيه« ت�شبح مكّ�ًنا من مكّ�نات نظام احلكم املعتمد، �شحيح 

خر.  ولكّنه ل ي�شتغرق اأو ل يت�شّمن املكّ�ن الآ
ّ
اأّنه مكّ�ن اأ�شا�شي
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»ال�شيادة  فاإّن  النظام،  لذلك  َعَلًما  الفقيه«  »ولية  اعتربنا  اإذا  لكن 

»اجلمه�ريّة  وقبلها  الدينّية«،  »الدميقراطّية  ومثلها  الدينّية«  ال�شعبّية 

�شالمّية« ت�شبح ن�ًعا من التاأكيد على دور النا�س بالن�ّس على اجلمه�ريّة  الإ

والدميقراطّية وال�شعبّية اإزالًة لاللتبا�س و�ش�ء الفهم الذي يتعّر�س له مفه�م 

»ولية الفقيه« اإذا اعُترب كنظام على الرغم من اأّنه ي�شمر دور النا�س بفعل 

تالزم طريَف الثنائّية يف ما اأ�رشنا اإليه.

ال�شعبّية الدينّية« وما  على هذا، يبدو منا�شًبا اعتماد ت�شمية »ال�شيادة 

بدًل  �شالمّية  الإ اجلمه�رّية  يف  املعتمد  النظام  على  للدللة  معناها  يف 

الفقيه« نظًرا ملا تقّدم من حتليل لالحتمالت،  من ت�شميته بنظام »ولية 

ونظًرا ملا تثريه هذه الت�شمية من التبا�شات لدى املتلّقي من خارج التجربة 

ومفاهيمها وم�شطلحاتها.

»ال�شيادة ال�شعبيّة الدينيّة« بني التخ�شي�س والتعميم

بخ�شائ�شها  اإيران  ه�  الدينّية«  ال�شعبّية  »ال�شيادة  نظرّية  اإطالق  م�طن 

�شالمّية فيها، ولكي ل  ال�شعبّية والفقهّية وجتربتها ال�شيا�شّية بعد الث�رة الإ

نكّرر ما ورد ح�ل هذا امل�شطلح عند املقارنة بينه وبني الدميقراطّية، فاإّننا 

ال: هل ميكن تعميم »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية«،  نذهب مبا�رشًة اإىل ال�ش�ؤ

قّل، باجّتاه ال�شتفادة منها خارج  اإن مل يكن باللفظ، فبامل�شم�ن على الأ

اإيران؟

1. معطيات اإمكانّية التعميم:

وتبعّيتهم،  احلّكام،  ا�شتبداد  م�اجهة  يف  �شعبّية  حركات  قيام  1.اأ. 

ومن  ن�شانّية،  الإ الكرامة  من حّقهم يف  �شع�بهم، وحرمانهم  واإفقارهم 

�شهام يف تقرير �شيا�شات بلدانهم الداخلّية واخلارجّية. اأطلق على هذه  الإ

، ومنها ال�شح�ات 
ّ
احلركات ت�شميات خمتلفة منها ث�رات الربيع العربي
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وم�رش،  ت�ن�س  من  كّل  يف  النيابّية  النتخابات  اإجراء  بعد  �شالمّية،  الإ

ما  النيابّية،  غلبّية  الأ على  حركاتهم،  مبختلف  �شالمّيني،  الإ وح�ش�ل 

ولّية عن احلكم يف هذه البالد، وم�اجهة م�شكالت  ي�شعهم يف م�قع امل�ش�ؤ

على  وذلك  اإيران،  يف  �شالمّية  الإ الث�رة  واجهتها  التي  لتلك  م�شابهة 

الفكرّي  ال�شعيد  فعلى  والظروف.  و�شاع  الأ يف  الختالف  من  الرغم 

، ت�اجه ق�ى ال�شح�ة م�شكالت نظام احلكم، بكّل ما يعنيه من 
ّ
وال�شيا�شي

حتديد م�شدر امل�رشوعّية بني ال�شعب وال�رشيعة، م�شائل التعّدديّة وامل�اطنة 

 والقت�شادّي 
ّ
 والتقني

ّ
ن�شان واإجناز النه��س العلمي واحلّرّية وحق�ق الإ

م�قفها  بل�رة  الداخل،  �شعيد  وعلى  والرتب�ّي.  والثقايّف   
ّ
والجتماعي

، والكيان ال�شهي�يّن، والتحّرر من التبعّية، وبل�رة 
ّ
من ال�شتكبار العاملي

ت�شتجيب  ب�ش�رة  ذلك  كّل  �شالمّية.  الإ الدول  بني  العالقة  من  م�قفها 

�شالمّية. لتطّلعات ال�شع�ب الإ

1.ب. وج�د جتربة حّية يف م�اجهة مثل هذه امل�شكالت بقدر من 

يرانّية. النجاح امل�شه�د له، هي التجربة الإ

�شالم  1.ج. اعتماد هذه الث�رة، واعتماد حركات ال�شح�ة، على الإ

كمرجعّية فكريّة ملعاجلة هذه امل�شكالت.

2. معطيات تعيق التعميم:

جتديده  بعد  ال�شيعة  عند   
ّ
ال�شيا�شي الفقه  على  التجربة  اعتماد  2.اأ. 

مام  الإ قبل  من  الفقه،  هذا  اأ�شا�س  على   
ّ
�شيا�شي نظام  لبناء  قاباًل  ليك�ن 

ّنه »اأّول من اأوجد نظاًما يف مقام النظر ويف مقام  اخلميني قّد�س �رّشه، لأ

 اخلامنئي.
ّ
مام القائد ال�شّيد علي العمل ب�شكل مت�ائم«، كما يق�ل الإ

 والكيان ال�شهي�يّن، وبالتعاون مع بع�س 
ّ
2.ب. �شعي ال�شتكبار العاملي

احلّكام، اإىل حت�يل الختالفات بني امل�شلمني اإىل خالفات وا�شطفافات 
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واأ�شاليب  وب��شائل  معروفة  ملاآرب  خدمًة  واإقليمّية،  وق�مّية  مذهبّية 

»وت�شحيات« ماّديّة، مل تعد خافيًة على اأّي مراقب متتّبع.

ولكن ينبغي اأن نالحظ:

1. ما اأ�شري اإليه من معطيات اإمكانّية التعميم، ومعطيات معيقة لهذه 

»ال�شيادة  بنظريّة  ترتبط  مّما  اأكرث  ال�شيا�شّية  بالظروف  ترتبط  مكانّية  الإ

ال�شعبّية الدينّية« نف�شها.

يق�م على   
ّ
اإ�شالمي له، م�شم�ن  املعا�رشين  املنتمني  للت�شّيع، عند   .2

، ويّت�شم باأفق ح�شارّي اإن�شايّن 
ّ
�شالمي جتاوز احلدود املذهبّية يف ال�شل�ك الإ

فكار ووجهتها؛ فعندما  يعرتف بفاعلّية التجربة يف تقرير م�شار وم�شري الأ

م�شاعدة حركات  على واجب  مثاًل  �شالمّية  الإ اجلمه�رّية  د�شت�ر  ين�ّس 

.
ّ
 اأو مذهبي

ّ
التحّرر، ل ي�رشط هذه امل�شاعدة باجّتاه ديني

وياأتي �شل�ك احلك�مات املتعاقبة لهذه اجلمه�رّية مطابًقا لهذا الن�ّس، 

هذه  ملنع  قليمّية  والإ الدولّية  ال�شتكباريّة،  ال�شغ�ط  كّل  من  الرغم  على 

حما�س  مثل  من  ال�شهي�يّن،  العدّو  ي�اجه�ن  عّمن  �شّيما  ل  امل�شاعدة، 

 وحزب اهلل.
ّ
�شالمي واجلهاد الإ

خذ  3. اإمكانّية تعميم النظرّية والتجربة التي ا�شتندت اإليها، تعني الأ

ما  وهذا  ال�شكل،  دون  بامل�شم�ن  خذ  والأ عرا�س،  الأ دون  باجل�هر 

 اخلامنئي حفظه امل�ىل، يف خطبة اجلمعة 
ّ
ال�شّيد علي القائد  مام  اأّكده الإ

ية  الروؤ مقّ�مات  اأّن  على  اأّكد  حيث   ،2012/2/3 بتاريخ  طهران  يف 

�شالمّية النه�ش�ّية تّت�شم باملعا�رشة ال�اثقة وامل�شتقّلة ب�رشف النظر عن  الإ

بال�شعبّية والنتخابات احلّرة،  تتقّيد  اأن  تّتخذها، واملهّم  التي  الت�شميات 

ب  والتع�شّ النحراف  ورف�س  �شيلة،  الأ الدينّية  القيم  روح  اإىل  والع�دة 

الدين،  عن  والتخّلي  العلمنة  دع�ات  لجتياح  امل�شّ�غة  والتغّرب، 
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دارة، وقبل  الفهم والإ والرتاحم يف عالقات الختالف، والعقالنّية يف 

ية  هذا وذاك، �شيادة روح التجديد. ول يهّم بعد ذلك اأن ن�شّمي هذه الروؤ

»دميقراطّيًة« اأو »�شلفّيًة«.

وبهذه  امل�شم�ن  بهذا  الدينّية«  ال�شعبّية  »ال�شيادة  اأطروحة  قراءة   .4

روا�شب  من  وال�شمائر  ذهان  بالأ عالًقا  يزال  ل  عّما  وبعيًدا  الروحّية، 

والتزًما  الراهن،   
ّ
قليمي والإ  

ّ
والق�مي  

ّ
املذهبي ال�شحن  واآثار  املا�شي، 

باإخال�س ال�جه هلل، وملا ينفع عباده، يف التعاطي مع ما ي�اجهه امل�شلم�ن 

وامل�شت�شعف�ن من م�شكالت فكرّية و�شيا�شّية. كل ذلك، معط�ًفا على 

فكار امل�شبقة، ميكن اأن ي�شّكل مناًخا  قراءة التجربة يف اإيران بعيًدا عن الأ

وتنظيماتها  الفكريّة  خلفّياتها  يف  التجربة  تلك  من  لال�شتفادة  مالئًما 

دارّية، وجناحاتها واإخفاقاتها العملّية. الإ
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