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 السيادة الشعبّية الدينّية، الجمهوريّة اإلسالمّية

 ديالدكتور منوجهر محمّ 

 ة فاطمة شورباترجم

 منوجهر محمدي، فاطمة شوربا، السيادة الشعبية الدينية، الجمهورية، والية الفقيه، الديمقراطية اإلسالمية.الكلمات المفتاحية:

القيم  :ي قام باالعتماد على أركان ثالثهـ.ش، الذ هبمن من العام فتح انتصار الثورة اإلسالمّية يف 
بناًء  وأّدى إىل تأسيس نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية .دة مرجع التقليد للمسلمني الشيعةالثورة الشعبّية، وقياو اإلسالمّية، 

على صعيد  ةخاصّ ، و والنظريّ  فتح الباب على أحباث متعّددة على الصعيد الفكريّ و ، على هذه األركان الثالث
 تصنيف احلكومات واألنظمة السياسّية يف العامل.

، الثيوقراطّيةظ أّن احلكومات ذات السيادة الشعبّية قامت يف الغرب كبديل للحكومات يالح   ،فمن جهة 
خرى، إّن أ جهةومن  .غري ممكن يبدو أمًرا دميقراطّيةوال الثيوقراطّية احلكومةوأّن اجلمع يف نظر املفّكرين الغربّيني بني 

 األتوقراطيّ  لشعب جنًبا إىل جنب يف إسقاط النظام البهلويّ او  لدينعن احظة الدور الذي ال ميكن إغفال  مال
، وأّدى يف احملّصلة إىل وتأسيس نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية واستمراره، قد أوقع املفّكرين يف نوع من التناقض والتضادّ 

 .لبة أحدمها على اآلخر يف النهايةويتوقّعوا غأن يعتربوا هذه الظاهرة غري ثابتة، 

النتيجة سوف تكون حذف الشعب من املشهد السياسّي مبا يؤّدي إىل إجياد نظام  توّقع هؤالء أنّ  ويصبّ 
ة بالثورة اإلسالمّية، حّددت شكاًل ونوًعا من أنواع اصّ . مع أّن األيديولوجيا اخل1مستبّد قائم على أساس الدين

 لسّن القوانني، كما تُلحظ فيها حقوق املواطنني. أً ن فيها األوامر والنواهي واألحكام اإلهلّية، منشاجلمهوريّة تكو 

إّن املشاركة العاّمة جلميع الشرائح واجلماعات والطبقات االجتماعّية املختلفة، أّدت إىل أن تتمّتع 
كومة ومكانتها يف هذا النظام، كما يف أصل "اجلمهوريّة" بقبول عاّم كقاعدة قانونّية للتنظيم السياسّي. وشأن احل

روه يف مسألة الدولة. فقد أخرجت نظريّة اإلمامة والوالية، يقتضي أكثر بكثري ممّا قال  منظّرو الفكر السياسّي ومفكّ 
يف الفكر  ت حاكميّ و مام إلسلطة ا نا جند أنّ ة من نطاق مشول سلطة احلكومة، ولكنّ اصّ الشؤون اخل "توماس هانس"

                                                           
" )جمموعة الجمهوريّة والثورة اإلسالمّية، يف إيران، تصّور بعض الكّتاب املتأثّرين بالغرب مثل هذا التصّور. راجع كتاب "امؤّخرً   1

 .295وعّية" بقلم السّيد آقاجري، الصفحة ، الوالية واملشر اجلمهوريّةاملقاالت( مقالة "
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المّي تدخل يف أدّق زوايا احلياة الفرديّة. هلذا، فإّن اّتساع دائرة مشول واليت  وسلطت  لتشمل الشؤون الفرديّة اإلس
يعتقدون بالتضاّد وعدم  -بعد استقرار نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية  -واالجتماعّية، جعل بعض األفراد واجلماعات 

  ".اإلسالمّية"ة ة اإلهليّ واحلاكميّ  - اجلمهوريّة – املواءمة بني السيادة الشعبّية

تلف ني من احلكومة. فالبعض جعل األمهّّية لعنصر الدين، ني خمظران إىل شكل  ني نياملفهوم  ين ويعتقدون أّن هذ  
اآلخر اختار مباشرًة ورأى أّن كلمة اجلمهوريّة والسيادة الشعبّية هي مفهوم مستور د، وغريب عن روح الدين، والبعض 

 بالنسبة هلؤالء األفراد واجلماعات، تبّدل حّق احلاكمّية إىل أمر جدلّ ف ة ورأى أّن إلغاء الدين هو احلّل.اجلمهوريّ 
(cimeloP)  ، ة)حكم الفرد( والكهنوتيّ  قراءتان: األتوقراطّيةحبيث ُجعلت يف الدستور يف مقابل أصل والية الفقي-

ومؤيّدي اجلمهوريّة، ذلك أّن أساس  دميقراطّيةمقابل القراءة الحكم األشراف( يف -األرستقراطّية )حكومة رجال الدين
 وماهّيتها. إعمال السلطة يف القراءة األوىل وآلّيت  تتعارض تعارًضا أساسيًّا مع أصول اجلمهوريّة

فاعترب أّن اجلمهوريّة واإلسالمّية متساويتان، ومثل  ؛نيني الظاهرت  وسعى بعضهم أيًضا إىل التوفيق بني هات  
ي طائر، حبيث ميكن لكّل منهما ومن دون اآلخر أن يسلب من النظام إمكانّية احلركة  النظام أو كجناح  دعامت  
ّّ اه آخر فقّدم اجلمهوريّة على اإلسالمّية، واستند على نظام السيادة الشعبّية، ووّج  اإلسال. وقام اتّ 2والبقاء ا مّية بأ

اه آخر أّن اجلمهوريّة تحت سلطة إسالمّية النظام، ويف الواقع، ويرى اتّ  .رغبة الشعب وإرادت  ذلك هو تعتمد على أنّ 
 يعتربها وسيلًة إلقامة هذا النظام.

 

 الثيوقراطّيةالحاكمّية اإللهّية أم  .

 aikaokمبعىن اهلل و Theosُأخذت من األصل اليوناين،  الثيوقراطّيةمن وجهة نظر املفّكرين الغربّيني، حاكمّية اهلل أو 
حكومة، احلاكمّية  الثيوقراطّية ،يف عرف املفّكرين املسيحّيني يف القرون الوسطىو تعين حكومة اهلل. و مبعىن احلكومة، 

بل اهلل. يف فيها هلل وحده، بل هي حكومة تُدار من قبل رجال الدين املسيحّيني الذين يّدعون امتالك السلطة من ق  
 .3هذا النوع من احلكومة املتوّلون األصلّيون هم القادة الدينّيون

                                                           
 .239الصفحة  ،لجمهوريّة والثورة اإلسالمّيةا "،يف اجملتمع الديين اجلمهوريّةلتحّقق  النظريّةاملوانع واملشاكل "حمّمد علي أيّاري،  2

3  Webster in New Twenhieth Century Dictionary ,Noah Webster      
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والبناء فيها على أّن احلاكمّية  ،أساسها نوع من احلكومات الت يشّكل النظام الديينّ  الثيوقراطّيةوعلى هذا، ف
املرّوجون ألوامر اهلل واملفّسرون هلا، واملمثّلون و هم احلاكمون أيًضا فرجال الدين أّما بل . هلل، والقوانني املشّرعة هي من ق  

هلّية، إلرادة اناشىء عن احلكمة واإل حلكومة. يعتقد أنصار هذه النظريّة بأّن تشكيل ا4لذلك احلاكم الالمرئيّ 
املمالك بل  وكممثّلني ل . كانت هذه النظريّة سائدة يف واملتصّدون لألمور يُبعثون من قبل اهلل، ويديرون اجملتمع من ق  

معظم كّتاب القرون  واّدعىشورّيني والكلدانّيني، ومنت بعد ظهور املسيحّية منوًّا استثنائيًّا. القدمية كمصر والصني واآل
إدارة احلكومة ينبغي أن تكون بيد رجال الدين وأّن وغسطني، بأّن احلكومة ناشئة عن اهلل، الوسطى مع القّديس أ
 .وممثّلي الدين املسيحيّ 

م   ظ مع ذلك أنّ ويالح   ّّ هؤالء الكّتاب أنفسهم خضعوا حلكومة السالطني واألمراء أيًضا، وكانوا يعتقدون أ
آنفو الذكر، أّن السالطني مسؤولون فقط  ،وبالنيابة عن . ويعتقد الكّتاببل اهلل مبهّمة إدارة الناس بامس  فوا من ق  ُكل  

أمام اهلل تعاىل، وال ميكنهم نقل سلطاهتم املطلقة والالحمدودة كالًّ أو جزًءا لشخص آخر، أو جلماعة من الناس أو 
فون مون ومكل   ، فاألفراد ملز  بالنهاية، إىل كّل الشعب. وألّن السالطني ممثّلوا اهلل على األرض، وحيكمون الناس بامس

 .5بإطاعتهم من دون قيد أوشرط

سالم املبني سواًء من الناحية النظريّة أم من الناحية التارخيّية، لفكرة ال شّك يف أنّ  ال وجود يف دين اإلو 
رم صّلى اهلل ساسّية، والرسول األكسالم األصيلة واألوالدين، بل إّن احلكومة هي من أحكام اإلالفصل بني السياسة 

ل هلجرت  إىل املدينة املنّورة، جعل من تشكيل احلكومة اإلسالمّية القائمة على حاكمّية اهلل منذ اليوم األوّ  وآل   علي
لب آيات  ملسائل ترتبط للمسلمني، غا بصفت  الكتاب السماويّ  ،تعاىل أوىل أولويّات . وقد خّصص القرآن الكرمي

 بالدولة. 

نوًعا من   يف عهدها الكنسيّ بعة، الت من حيث فكرها ومن حيث عملها، كانت تتبىّن املت  خالفًا للمسيحّية و 
من خالل االعتقاد بالتوحيد، ال تقبل و على أساس أحكام الوحدانّية هلل، الثنويّة يف احلاكمّية، قامت الدولة اإلسالمّية 

زوايا أّي شكل من أشكال الثنويّة يف احلكومة ويف احلياة البشريّة، بل تعترب أّن اهلل القادر القّهار حاكم على مجيع 
، ويطلب من العباد وهبذا، تعترب حكومة اهلل وحاكمّيت  حمرزة وثابتة يف مجيع عهود التاريخ البشريّ  .احلياة البشريّة

 االمتثال واالتّباع هلذا األصل، أي حاكمّية اهلل. 

                                                           
 .61الصفحة (، ه. ش1345)منشورات مرواريد،  الثقافي السياسيّ آشوري داريوش،  4
 .16و 15(، الصفحتان 1344بن سينا، سنة ا، )منشورات الحقوق األساسّيةقاسم زاده،  5
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ات كثرية ومتعّددة إىل لقد وردت يف هذا الكتاب السماوّي، سواًء بصورة مباشرة، أو بصورة ضمنّية، إشار 
فضت حاكمّية غري نشري هنا فقط إىل بعضها. وقد اعُتربت احلاكمّية يف هذه اآليات هلل، وأُنكرت ورُ  ؛هذا األصل

 اهلل.

 6﴾إاّل هلل ن احلكمُ إ﴿ .

 7﴾ومن مل  حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون﴿ .

 8﴾ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون﴿ .

 9﴾ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون﴿ .

ُوصف الذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل بالكفر والفسق والظلم، ذلك أّن إنكار  ،ةيف هذه اآليات الثالث
 ن طاعة اهلل هو دخول يف طاعة الشيطان، وهذا أيًضا كفر وظلم وفسق. عبّية اهلل نوع من الشرك واخلروج ربو 

 10﴾وما اختلفتم في  من شيء فحكم  إىل اهلل﴿ .

 ففي هذه اآلية نفي لوجود شريك هلل ،11﴾حًداأدون  من وّل وال يشرك يف حكم   وما هلم من﴿ .
هو حبكم اّّتاذ شريك ل  يف مقام وضع  إًذا، فقبول القانون غري اإلهليّ  .يف مسألة وضع القوانني واحلكومة

 القوانني واحلكم.

                 12﴾إنّا أنزلنا إليك الكتاب باحلّق لتحكم بني الناس مبا أراك اهلل﴿ .

                                                           
 .40، اآلية يوسف؛ سورة 57، اآلية األنعامسورة  6
 .4، اآلية المائدةسورة  7
 .47، اآلية المائدةسورة  8
 .45، اآلية المائدةسورة  9

 .10، اآلية الشورىسورة  10
 .26اآلية ، الكهفسورة  11
  .105، اآلية النساءسورة  12
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الذي مل يكن قائد الثورة اإلسالمّية ومؤّسس نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية  ُقد س سرُّهمام اخلميين لرأي اإل بًقاوط  
 ،التنفيذأو هلذا النظام، فإّن مالك مشروعّية احلكومة على صعيد التشريع،  فحسب، بل كان يف الواقع املنظّر األصليّ 

ء آخر حّّت إرادة مجيع البشر، أن يكون مالك مشروعّية شي أو القضاء، هو وحده إرادة اهلل تعاىل، وال ميكن أليّ 
 :مام اخلميين يف هذا اجملاليقول اإلاحلكومة. 

يف هذا الشكل من أشكال احلكومة، احلاكمّية منحصرة بالقانون. احلاكمّية و  ،سالم هي حكومة القانونإّن حكومة اإل
أو أمر اهلل، احلاكمّية املطلقة على مجيع األفراد ]اإلسالم[  منحصرة باهلل، والقانون هو أمر اهلل وحكم . لقانون االسالم

 ع األفراد ابتداًء من رسول اهلل صّلى اهلل علي  وآل  وسّلم وانتهاًء خبلفائ  عليهم السالموإّن مجي .وعلى احلكومة اإلسالمّية
 .13وسائر األفراد هم تابعون للقانون إىل األبد

 ويقول يف موضع آخر: 

اإلسالمّية ليست حكومة استبداديّة وال مطلقة، بل مشروطة. بالطبع، ليست مشروطة مبعناها املتعارف، حيث احلكومة 
األكثريّة، مشروطة بلحاظ أّن احلّكام ملتزمون يف التنفيذ واإلدارة  خاصتكون املصادقة على القانون تابعة آلراء أش

ة الرسول األكرم )صّلى اهلل علي  وآل  وسّلم(، وجمموعة الشروط مبجموعة من الشروط الت ُحّددت يف القرآن الكرمي وسنّ 
وقوانين  نفسها الت ينبغي رعايتها. من هذه الناحية، تكون احلكومة اإلسالمّية حكومة ]اإلسالم[ هي أحكام االسالم 

 .14على الناس]اإلهلّي[  القانون االهليّ 

ت السلطويّة املشروطة واجلمهوريّة يتمّثل يف أّن ممثّلي إّن الفارق األساسي بني احلكومة اإلسالمّية واحلكوما
سالم لتشريعّية واختيار التشريع يف اإلالشعب أو امللك يف مثل هكذا أنظمة يقومون بالتقنني، يف حال أّن السلطة ا

ليس ألحد حّق التقنني، وليس حلكم و  ،س هو السلطة التشريعّية الوحيدةخمتّص باهلل تعاىل. فالشارع اإلسالمّي املقدّ 
الفقي  الذي يتوىّل قيادة هذا النظام وزعامت  أّن  مام يف تحديد مكانة الولّ يُنّفذ سوى حكم الشارع. ويقول اإلأن 

"الفقهاء اجلامعون للشرائط نّواب عن املعصومني يف مجيع األمور الشرعّية والسياسّية واالجتماعّية ووالية األمور يف 
. ويبنّي يف موضع آخر أّن " مفهوم القيادة الدينّية هو قيادة علماء الدين جلميع شؤون 15بة الكربى موكولة هلم"يالغ  

 .16اجملتمع"

                                                           
 .137، الصفحة 6، اجملّلد صحيفة النوراالمام اخلميين )ره(،  13
 .168، الصفحة 4، اجملّلد صحيفة النوراالمام اخلميين )ره(،  14

 .237، الصفحة 19، اجملّلد صحيفة النوراإلمام اخلميين )ره(،  15
 .42، الصفحة 18اجملّلد ، صحيفة النوراإلمام اخلميين )ره(،  16



6 

 

وبالرجوع إىل دراسة عاّمة ملقّدمة الدستور وأسس ، يالحظ أّن احلاكمّية املطلقة يف مجيع الشؤون السياسّية 
نون دوًما، اهتماًما كبري جدًّا، يف أن تكون املراعاة التاّمة لألحكام االهلّية واالجتماعّية كانت هلل، وكان ملدّوين القا

 والشرعّية ملحوظة، يف تشكيل نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية وإدارت .

إّن األصل األّول يف التحليل البنيوّي ألّي حكومة هو من أين أخذ احلّكام السياسّيون سلطاهتم؟ هل أّن 
م أخذوها أنفسهم من مصادر أخرى.مشروعّيتهم مستندة إ ّّ  ىل اإلرادة الشعبّية أو أ

ميان باهلل حكومة قائمة على اإل ني األّول والثاين للدستور، تُعترب حكومة اجلمهوريّة اإلسالمّيةيف األصل    
ين رى هلذ  الواحد وأّن احلاكمّية والتشريع خمتّصان ب ، ولزوم التسليم ل ، وقد وضعت هذه األمور يف البنود األخ

الوقت عين  يقول أّن  نسان هي هلل، ويفقة على العامل واإليصرّح بأّن احلاكمّية املطل   فاألصل  .ني نفسيهمااألصل  
 بإرادة اهلل تعاىل.  نسان أصبح حاكًما على مصريه االجتماعيّ اإل

وهذه اآللّيات حمكمة أمّهها إدارة ة وضرورة رعاية األحكام االهلّية، ات إعمال احلاكمّية اإلهليّ كما عاجلت آليّ 
 اهلل تعاىل ورسول  صّلى اهلل علي  وآل  النظام على أساس والية الفقي  املطلقة الت هي يف الواقع نيابة عن حاكمّية

شراف على إجراء املوازين الشرعّية، ومن خالل تنصيب ة األطهار عليهم السالم. فالوّل الفقي  مسؤول عن اإلواألئمّ 
على  شراف القانوينّ ملهّمة، فلمجلس صيانة الدستور اإلجملس صيانة الدستور، الذي يستمّر يف تنفيذ هذه افقهاء 

 ق من دون موافقة جملس صيانة الدستور.بّ ال ميكن ألّي قانون أن يُط بنحو   املصادقة على قوانني البالد،

ريح إىل أصالة حاكمّية اهلل يف واضح وص األصالن الرابع واخلامس من الدستور يشريان بشكل   كما أنّ 
 اجلمهوريّة اإلسالمّية.

سالم والقرآن، أم من وجهة نظر قائد يف اإل ، سواًء من وجهة نظر األحكام الدينّيةال شكّ بناًء على هذا، ف
وركن  هي أصل أساسيّ  هلّيةوجهة نظر الدستور، احلاكمّية اإل الثورة اإلسالمّية ومؤّسس اجلمهوريّة اإلسالمّية، أو من

 أو التفويض إىل الغري. ئةكمّية غري قابلة للتقسيم والتجز يف نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية، وهذه احلا  ب ال ميكن التشكيك 
 هلّية وقبوهلا. م مشروطة بالتبعّية للحاكمّية اإلوبعبارة أخرى، مشروعّية النظا

ز لى هذا النظام، كيف تُبنّي وُترب ريّة عولكن السؤال املطروح هنا هو: بااللتفات إىل إطالق تسمية اجلمهو 
 مكانة الشعب في ؟
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 أو السيادة الشعبّية  ديمقراطّيةال .

مبعىن حاكمّية،  aikaokمبعىن الشعب، و selidقدمي، مرّكب من الكلمتني اليونانّيتني،  مصطلح سياسيّ  دميقراطّيةال
، وتداول  من قبل عموم دميقراطّيةيكون حكم الشعب. على الرغم من االستعمال الكثري ملصطلح ال ومعناها احلريفّ 
ليس ل  تعريف حمّدد وواضح، ويف الوقت الذي يتمّتع في  باجلاذبّية والبساطة، حيتوي على  إاّل أنّ يومّي،  األفراد بنحو  

بًقا يًفا جامًعا. فكّل جمتمع ونظام يستعمل هذا املصطلح ط  كبري، وإىل اآلن مل يعّرف يف العلوم السياسّية تعر   إهبام  
استعماهلا مبعىن احلكومة  دميقراطّيةلكلمة ال لتصّوره، ومبعان  خمتلفة نسبيًّا ومتضاّدة جزئيًّا. ميكن يف االستعمال احلالّ 

 ركة املباشرة للشعب.ى أساس املشاالشعبّية، أو حاكمّية الشعب أو حكومة النّواب، وكذلك احلكومة القائمة عل

ما هبدف ممارسة احلريّات  فهو تكافؤ الفرص بالنسبة ألفراد جمتمع   للدميقراطّيةأّما التعريف األكثر تداواًل 
 اذ القرارات املؤثّرة يف حياة الفرد واجلماعة. ويف املعىن األخّص، هو املشاركة احلرّة لألفراد يف اّتّ  زوالقيم االجتماعّية

الدميقراطّية على امتداد التاريخ شيًئا فشيًئا، وهي ُتستعمل اليوم، خارًجا عن حدود السياسة على صورة لقد اّتسعت 
السؤال املطروح، ما هي الدميقراطّية؟ بإجابتني:  نالدميقراطّية االجتماعّية والدميقراطّية االقتصاديّة أيًضا. وقد أُجيب ع

ام خاّص، شكل من أشكال احلكومة، أو منهج حمّدد ميكن من خالل  للناس أو كعنوان لنظ  ،الدميقراطّية]إّن[ ّن أاألوىل، 
 .17أكثريّة الشعب إعمال نفوذهم السياسيّ 

لشكل احلكومة، لتفّسرها مبنهج حياة. هذه اإلجابة،  أّما اإلجابة الثانية، فتذهب أبعد من هذا املفهوم اآللّ 
فّية، وتسعى ألن تظهرها كقّوة أيديولوجّية، قّوة ترتك تأثريًا عميًقا كمبدأ أو روحّية ذات مفاهيم فلس  دميقراطّيةتصف ال

 ما، حيث يسري الناس في  يف مسار واحد وحمّدد. على مسري  

 دميقراطّيةتكون ال ،بسيط. ففي هذه احلالة يف حالة حمدودة ويف اإلطار اللغوّي، هلو أمر   دميقراطّيةأن نعّرف ال
حكومة تكون فيها إرادة أكثريّة الشعب الواجدين للشرائط  دميقراطّيةال"، لورد برايسبًقا لرأي مبعىن حكم األكثريّة. ط  

 .18"هي احلاكمة

السياسّية عمليًّا مبعىن حكومة األكثريّة أو "النصف زائد واحد" من جمموع أصوات الناخبني،  دميقراطّيةالو 
ا "حكم الشعب، بيد الشعب، وللشعب" ّّ ا فلسفة سياسّية،  دميقراطّية. ال19ويعرّفها أبراهام لنكولن بأ بعنوان كّو

 كومة، وتعّد وجود احلكومة ناشًئا عن إرادة الشعب. تعترب الشعب الئًقا وجديرًا وحمقًّا يف إدارة أمور نفس  ومراقبة احل
                                                           

 (.1359، اجملّلد األّول، )منشورات زّوار، تاريخ الفلسفة السياسّيةبازاركاد،  17
18 , (London, 1966), page 13Allman & SonJ.R.Lewis, “Democracy”,   
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أحدمها عبارة عن اعتبار إرادة األكثريّة مطلقة  ؛أمران متضاّدان عمليًّا دميقراطّيةستنبط من مفهوم اليُ كما 
ة" من أن رادة ومتكني "األقّليّ احلرّة لألفراد يف إظهار تلك اإل وفرضها على اجلميع، وثانيهما عبارة عن لزوم املشاركة

يصبحوا "األكثريّة". الشكل األّول غالًبا ما حيدث بصورة إظهار إرادة طبقة أو طبقات تشّكل أكثريّة اجملتمع، وتتمّثل 
ل عن تلك الطبقة. يف الوقت عين ، "الديكتاتوريّة الربوليتاريّة" نفسها، ت عترب يف حزب طالئعّي، يعّرف نفس  كممثّ 

 .دميقراطّيةاالستنباط، شكاًل من أشكال الأيًضا هذا النوع من 

كواحدة من األنظمة الت كانت ُتطرح يف تصنيف أنواع احلكومات يف   دميقراطّيةيف العصور القدمية، ُفهمت ال
وحكومة  ،-األرستقراطّية –، وحكومة األقّلّية - امللكّية –ومات عبارة عن احلكومة الفرديّة . هذه احلكاليونان القدمية

 .20دميقراطّيةال - ريّةاألكث

. سّيئةً  نظرةً  دميقراطّيةكان الفالسفة األرستقراطّيون كسقراط وأنصار احلكومة املختلطة كأرسطو ينظرون إىل ال
ا كانت أكثر مقبو  ّّ الت كانت لّية يف مقابل األنظمة املختلطة ففي اليونان القدمية ومجهوريّة روما، غالًبا ما كان يُرى أ

هي شكل متقّدم من أشكال  املباشرة السياسّية دميقراطّيةالف دخيلة فيها. امللكّية، واألشرافّية، والشعبّيةالعناصر 
والت   ،القرن اخلامس قبل امليالديف ن احلاكمة وعلى األخّص يف أثينا الت ظهرت يف البدء يف مدن اليونا دميقراطّيةال

 .21العبيد يشاركون مباشرة يف وضع القواننيكان أفراد الشعب عاّمة فيها فيما عدا النساء و 

خالل وينتخبون القضاة من أّما بالنسبة لألمور التنفيذيّة أيًضا، فقد أصبح الناس يتوّلون املناصب مداورًة، 
ا أهون الشّر. لقد عرفت روما القدمية  ، وقبلها أرسطوالنوع من احلكومة رفًضا مطلًقا االقرعة. رفض أفالطون هذ بكّو

، ، وُعمل مبنهج التمثيل ألّول مرّة فيها، لكن مع ظهور عهد االمرباطوريّة ونفوذ الكنيسةدميقراطّيةأيًضا بعض مظاهر ال
مل تكن يوًما  ةدميقراطيّ . يقول كارل بوبر أحد املنظّرين الغربّيني أّن الدميقراطّيةأيًضا مظاهر هذا النوع من الأ فـ ل ْت 

 حكومة أكثريّة الشعب، وال ينبغي أن تكون كذلك. فالدميقراطّيات من وجهة نظر بوبر

                                                                                                                                                                                           
 .88، الصفحة ابقآشوري داريوش، مصدر س 19

20 , 1987), page 116.     , (Oxford publishing CenterPolitical ThoughtThe Black Well Encyclopedia of David Miller,  
 .62(، الصفحة 1345، اجملّلد األّول، )طهران: منشورات اجلامعة، تاريخ العقائد السياسّيةعزيزي، حمسن  21
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ليست عبارة عن حاكمّية عاّمة الشعب، بل هي أكثر من أّي شيء، عبارة عن مؤّسسات ُجّهزت لتحمي نفسها من 
ة يف شخص واحد أو مجاعة أن تنمو، بل قوّ خطر الديكتاتوريّة. أولئك ال يسمحون للحكومة الديكتاتوريّة ولتجميع ال

 . 22يسعون جلعل قّوة احلكومة حمدودة

ّيدوا في  بوج  من الوجوه، وال يلزم أن هو للشعب وملنتخبي  حيث ال يـُق   إّن التقنني يف النظام الدميقراطيّ 
 . العقالئّية سلة من األهدافالبشريّة تتمحور صرفًا لتحقيق سل اجلهودتُلحظ في  األوامر والنواهي اإلهلّية، بل إّن 

يف اجملتمع من خالل حجم مشاركة الشعب يف املشهد السياسّي،  دميقراطّيةعادًة ما تُقاس درجة تحّقق الو 
لكن ميكن االّدعاء أّن مشاركة الشعب والنسبة العدديّة ال ميكنها وحدها أن تُعّد املعيار الواقعي. لذا يف حبث 

تنوّع والكثرة. إّن ما مينح املشاركة، الدور األساسّي هو ملراعاة العدل واملساواة، واالنتخاب احلّر، ووجود الرقابة احلرّة وال
الناس القدرة على االختيار هو الوعي والبصرية الت توّفر إمكانّية متييز احلّق من الباطل، احلسن من القبيح واحلقيقة من 

ا، ذلك أّن من دون  لن يكون هناك معىن آلراء األكثريّة وتفويض حّق  اجملاز. إّن عنصر الوعي هنا، مفصلي   جدًّ
 والقدرة السياسّية. احلاكمّية 

حاكمّية األكثريّة. يف الوقت عين ، يعترب املاركسّيون  ،كما قيل  ،وأمّهها دميقراطّيةهناك آراء خمتلفة ملفهوم الف
أفالطون الذي كان يعّد و أن تكون ممث لة هلم.  عندما تكون يف خدمة الشعب، وليس من الضروريّ  دميقراطّيةً احلكومة 

وأنانيّتهم، والذين كانوا أنفسهم عاّمة  ، كان ينتقد جهل أعضاء النظام الدميقراطيّ راطّيةدميقنفس  من معارضي ال
وعدم كفاءهتم، وكان ينتقد سيطرة النزعة  دميقراطّيةكما كان يبنّي فساد املسؤولني اإلدارّيني يف األنظمة ال  الشعب.

 . الفرديّة والتفكري املاّدي على اجلّو والنظام الدميقراطيّ 

 مرهونة دائًما ملشاركة عدد ال يتجاوز أصابع اليد من األعضاء دميقراطّيةً القرارات يف أكثر األحزاب  أهمّ 
حساس حبّق الشعب رشاد والقيادة، وعامل اإلوحاجتهم إىل اإل ،قبل عاّمة الناس وعدم االهتمام السياسّي من [...]

 الذين يتكّلمون بامسهم والذين يسّخرون أقالمهم يف خدمتهم، يساعد يف ارتقاء القادة.  خاصيف معرفة األش

ترجع لتأكيدها على دور الشعب، وقد أّدت إىل تصّور مفاهيم خمتلفة لدى املفّكرين،  دميقراطّيةإّن جاذبّية ال
مكانة التشكيالت السياسّية حبسب وجعلت عمل األنظمة احلكومّية مورًدا للدراسة والتحليل، وهبذا اللحاظ ّتتلف 

 اختالف النظرات إىل هذا املوضوع. 

                                                           
 .118إىل  114(، الصفحات 1367سنة  ،9حوار جيانكر لوبوزيت مع كارل بوبر، )الطبعة درس هذا القرن،علي بايا،  22
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ة اصّ من خالل أفكارهم وعقائدهم اخل الغربّيةيف الدميقراطّيات  ينشىء األفراد واجلماعات بعبارة أخرى،و 
مة. وافعهم واكتساب السلطة الالز تنظيمات سياسّية هبدف تحقيق أهدافهم ود غريها منالنقابّية و و الطبقّية، 

هلا، متضّمنة للتوزيع العادل لفرص اجملتمع وإمكانّيات  بني األفراد، واجلماعات والطبقات  يف املفهوم املثالّ  دميقراطّيةوال
 ارتباطًا مباشرًا معيار النجاح يف جمال اإلشرافيرتبط ، االجتماعّية للوصول إىل السلطة. لكن يف الواقع االجتماعيّ 

ة واملتقّدمة، مع حاكمّية املال ورأس املال وبعد احلاكمة على اجملتمعات. يف البلدان الرأمساليّ باألصول والقيم والثقافة 
ة خاصّ  هذه اإلمكانّية عمليًّا لصاحل األفراد واجلماعات الذين ال يؤمنون بالقيم الدينّية تعترب ظهور األزمات األخالقّية،

 اجملتمع اإلسالمّي. 

من خالل توفري إمكانّية االستفادة من أدوات ملناهج سياسّية وتشغيل العملّيات  ،دميقراطّيةالتؤّمن يف الواقع، 
 ة ومصاحلها. اصّ والفرصة الالزمة من أجل تحقيق منافع اجلماعات اخل احلرّيّةالدعائّية على أساس األفكار املختلفة، 

إيالء أمورهم إىل إىل وميلهم من جهة أخرى على هذا، إّن خصوصية عدم اكرتاث الناس من جهة،  عالوةً 
حاكمّية الشعب يف الثقافة فالقادة املعروفني أيًضا، تساعد األحزاب واجلماعات السياسّية للوصول إىل السلطة. 

ّية،  دميقراطّيةالسياسّية للغرب عالوًة على ال هلا، ينبغي االلتفات  من أجل الفهم الواقعيّ  وعلي ،هي توأم لكلمة األ ن س 
ليس اهلل سوى اإلنسان  نسان". "أو"نسان رّب اإلاألنسّيني كما يقول فويرباخ: "اإلفمن وجهة نظر  إىل هذا املفهوم.

 نسانّية.من دين اهلل حُيكى عن دين اإل بعبارة أخرى، بداًل . "نسان نفس يف نظر اإل

 يقول أوغست كونت:

 -يف عامل من دون اهلل، معتمًدا صرفًا على مصادرهم  واألخالقيّ  طاملا أّن األمر يرتبط بالبشر، يكون التعايش االجتماعيّ 
 .نساينّ أي التعاطف مع أفراد النوع اإل - نساينّ هم أنفسهم كنتيجة لتكامل النوع اال

النظام يقرتح أوغست كونت يف كتاب  ."لنوع البشر إاّل إىل نوع البشر أو كما كتب جورج إليوت "ال ملجأ
قد طُرح و . 23تأسيس نوع من املذاهب اجلاحدة والت تعتمد على األسس األنسّية( -) السياسّي اإليجابيّ 

نسانّية أوروبا املعاصرة، وهذا هو دين اإلهذا االقرتاح يف الواقع، هبدف احللول حمّل املسيحّية الت أصبحت مهّمشة يف 

                                                           
وما  38، الصفحات (منشورات مركز) اس خمرب،، تأليف طوين ديفيس، ترمجة عبّ ةاألنسيّ للمطالعة أكثر يف هذا اجملال راجع كتاب  23

 .643 ، الصفحةعن الجمهوريّة واإلسالمّية بعدها، نقاًل 
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، مبعىن حاكمّية الشعب بدل حاكمّية البشرألوهّية ة اهلل سُنواج   حباكمّية الشعب أو نفس . بعبارة أخرى، بدل حاكميّ 
 اهلل، وإنكار حاكمّية اهلل شيًئا فشيًئا.

ا الدين بضرورة وعلى الرغم من االهتمام الكبري يف نصوص القرآن الكرمي وتعاليم هذ ،ولكن يف اإلسالم
د حبدود ما رة هذا األمر تتقيّ دائ على أخذ البيعة منهم، جند أنّ  ذلك باحلثّ  يبل احلّكام وتلّ من ق   مراعاة رأي الناس

ال خيالف األحكام اإلهلّية. احلاكمّية يف كّل األحوال هي هلل، دون تاهل لدور الشعب أيًضا يف هذا اإلطار، ومن 
األهّم من ذلك أّن رأي و  ة ليست موكولة لرضا الشعب، وال تُتقاسم مع الشعب.ناحية أخرى، احلاكمّية اإلهليّ 

، هي من املذمومات يف القرآن الكرمي. الغربّيةت هي أساس نظريّة حاكمّية الشعب والدميقراطّيات األكثريّة وإرادهتا ال
 توجد يف هذا اجملال آيات متعّددة، نشري إىل بعضها فقط: 

 24﴾فمنهم مهتد  وكثري منهم فاسقون﴿

 25﴾وكثريًا من الناس عن آياتنا لغافلون﴿

 26﴾اهلل وإن تطع أكثر من يف األرض يضّلوك عن سبيل﴿

 .﴾ولكّن أكثر الناس ال يعلمون" "ولكّن أكثر الناس ال يؤمنون" "ولكّن أكثر الناس ال يشكرون﴿

يف باب كثرة أنصار الباطل وقّلة أنصار احلّق: "حّق  نهج البالغةيف  علي  السالم مام عليّ ال اإلق وكما 
 .27"[...] وباطل ولكلٍّ أهل، فلئن أمر الباطل لقدميًا فعل، ولئن قّل احلّق فلرمّبا ولعلّ 

هي دوًما للحفاظ على  هتمإىل أّن إراديف الغرب على أساس آراء األكثريّة  دميقراطّيةالتجربة الال تشري 
والدفاع عنها، ولرمّبا أّدى انعدام شكل من أشكال السيطرة على الرأي العاّم إىل  ذهب الليربالّ احلريّات املطروحة من امل

احلكومات الفاشّية، والنازيّة أو الشيوعّية، وإىل وجود شكل من أشكال حكومة التوتاليتاريا. هلذا السبب، يُدافع اليوم 
تستطيع في  األحزاب السياسّية القادرة على التأثري على  يّة، بنحو  األكثر  دميقراطّية من النخبويّة بداًل  دميقراطّيةعن ال

ع يف دستور اجلمهوريّة اإلسالمّية، وقد لة. هذا هو يف الواقع األسلوب املّتب  قرار األكثريّة، احلؤول دون احنرافاهتم احملتم  
                                                           

 .26، اآلية الحديدسورة  24
 .92، اآلية يونسسورة  25
 .116، اآلية األنعامسورة  26
 .49، الصفحة 1، اجلزء  ه. ش(1370ه/1412، 1)قم: دار الذخائر، الطبعة نهج البالغةخطب اإلمام علي )ع(،  27
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هلّية. كما رجوا عن املوازين واحلدود اإل خيُحّدد تدّخل الشعب يف أمر احلاكمّية من خالل إجياد آلّيات الرقابة، لكي ال
يف  واملاليني من أفراد الشعب اإليراينّ  الشعب العظيم غري القابل لإلنكارشارة يف بداية هذه املقالة إىل دور مّتت اإل

، يف إجياد بنية ، االلتفات الكايف والوايف أيًضا إىل دور ذلك الركن األساسيّ ال شكّ قد مّت، بو  .انتصار الثورة اإلسالمّية
 النظام املنبعث من الثورة، حبيث أُلقي أساس تشكيل هذا النظام احلديث العهد وقّوت  على عاتق الشعب. 

شعيّب بسبب تحّليها بثقة  ى  برضً لقائد الثورة نفس ، فإّن مجيع قرارات  تُواج   وعلى الرغم من النفوذ االستثنائيّ 
سألة املهّمة السالفة، ففي كّل خطوة كان خيطوها يف وضع أسس النظام، كان عموم أفراد الشعب، ولذا التفت إىل امل

من أفراد  %يُدخل مشاركة الشعب، وهلذا السبب، أرجع نوع النظام إىل رأي الشعب، حيث أيّد أكثر من 
نهم يف جملس الشعب تشكيل نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية، ومهروا الدستور مبهر موافقتهم من خالل انتخاب ممثّلني ع

أمناء الدستور، واملوافقة على هذا القانون يف النهاية من خالل تصويتهم املباشر. وقد وضع القانون الذي هو أساس 
 حاكمّية اهلل والقائم على أساس الدين اإلسالمّي على رأس الئحة أمور اجملتمع. 

منشأ احلاكمّية اإلهلّية للنظام، اهتماًما فائًقا  يف عني توّجه  الالزم إىل ،اهتّم دستور اجلمهوريّة اإلسالمّية كما
بدور الشعب يف تعيني القادة والنّواب ومسؤول هذا النظام، حبيث يُنتخب مجيع مسؤول النظام من القائد إىل اجملالس 

مهوريّة ويف الواقع، ميكن القول إّن اجل .يت الشعب املباشر أو غري املباشراإلسالمّية للمدن والقرى، من خالل تصو 
ثنني وعشرين اعلى امتداد ف األنظمة املعاصرة. من بني دميقراطّيةناحية هي النظام األكثر شعبّية و اإلسالمّية من هذه ال

متوّسط مرّة واحدًة كّل عام يف انتخاب جملس خرباء القيادة،  شكل  ب عاًما من انتصار الثورة، يشارك الشعب اإليراينّ 
 وهذا يشري غريها،يف املدن والقرى و  ورئاسة اجلمهوريّة، ونّواب جملس الشورى اإلسالمّي، وأعضاء اجملالس اإلسالمّية

 نكار يف تقرير مصريه. إىل دور الشعب الذي ال يقبل اإل

ال تظهر في  مشاركة الشعب وتدّخل  يف تقرير مصريه مبعىن  نحو  يف الوقت نفس ، ُدّون الدستور وأُعّد ب
سواًء يف التقنني أو يف  هلّية ملحوظةً ، بل كانت احلاكمّية اإلة والتعاقدات االجتماعّيةحاكمّية الشعب باملعايري األنسيّ 

قائد، لكّن  يف الواقع مبعىن اسُتعمل على سبيل املساحمة مصطلح االنتخاب يف تعيني ال ، لوتعيني قادة النظام. فمثاًل 
بل الوّل الفقي ، ال الفقي  املنصوب من قبل اهلل، أو أنّ  طاملا مل مُتنح الثقة لرئيس اجلمهوريّة، من ق   الكشف عن الولّ 
 ة الشرعّية بانتخاب الشعب. حيصل على القانونيّ 
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ل إّن الدميقراطّيات القائمة على أساس القيم ، ميكن القو الغربّيةيف مقارنة إمجالّية هلذا النظام بالدميقراطّيات و 
بقيودها  دميقراطّيةواألنسّية، مرفوضة باملطلق من وجهة نظر اجلمهوريّة اإلسالمّية. ويف الوقت عين ، قُبلت ال الليربالّية

 خب. لني والنُّ ة، يف دستور اجلمهوريّة اإلسالمّية كأسلوب يف انتخاب املؤهّ اصّ اخل

ّدعاء بأّن ريّة النظام وإسالمّيت ، ميكن اال املطالب اآلنفة، ويف مقام تحديد منزلة مجهو من خالل االلتفات إىل
ة النظام وقّوت  ناشئة من مشروعّية النظام ناشئة صرفًا من اإلسالمّية وحاكمّية اهلل، ويف الوقت عين  تكون مقبوليّ 

 بيّـًنا.  عىًن ويصبح هلا م ضح معىن السيادة الشعبّية الدينّيةالشعب. وهبذا يتّ 

 

 لينحاكمّية المؤه   .

يف مجيع أنظمة العامل، من دون االلتفات إىل األهداف واملبادىء احلاكمة عليها، يكون السعي العاّم منصبًّا على 
لني، لكي حيّققوا أهداف النظام بالنحو املطلوب. حّّت يف انتخاب مسؤول اجملتمع وقادت ، من بني األفراد املؤهّ 

تها باالنتقال إىل األكثريّة من إشكاليّ  دميقراطّيةوّترج لعنصر النخبويّة،  جّيًدايتّم االلتفات  ،الدميقراطّيات احلديثة
مرفوضة باملطلق. مل يعد  دميقراطّيةة إىل الجيابيّ . يف العامل املعاصر، النظرة اإلElitismdemet scceyالنخبويّة  دميقراطّيةال

 أنّ  مّتت اإلشارة سابًقانتخاب. كما جملتمع وأنّ  أفضل أنواع اإلأحد يتصّور أّن انتخاب األكثريّة يعين دائًما خري ا
ة نسانيّ ووّلدت القمع والفجائع اإل إىل السلطة بناًء على رأي األكثريّة اوصلت ،النازيّة يف أملانيا والفاشّية يف إيطاليا

 ة. الكثري 

النخبة قائمة على أّن املقرتعني الذين هم عبارة عن عموم أفراد الشعب، وألسباب متعّددة  دميقراطّيةنظريّة ف
مور من هذه األ عدم التعّلم الكايف، والتأثّر بالدعايات املضّللة، ال يستطيعون يف كثري  و من مجلتها عدم املعرفة العميقة، 

بة من بني هلذا السبب، ينبغي ملشاركاهتم أن تكون يف إطار تعيني اجملموعة احلاكمة املنتخ   .أن يّتخذوا القرارات املفيدة
. ةكون احلاكمتس الت خبةوهبذا، سيؤثّر رأي الشعب يف تحديد من هو الفرد أو اجلماعة من النُّ خب وحدودها. نُّ ال
رات السياسّية واالجتماعّية املصرييّة، وتعل جمال الناس تتساهل يف القرا خبة ترجع إىل االعتقاد بأنّ النُّ  دميقراطّيةو 

 .28خب حمدوًداتدّخلهم يف تعيني النُّ 

                                                           
 .218، الصفحة سلسلة الجمهوريّة واإلسالمّيةنقاًل عن  28
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سالم أمهّّية كربى للصالحّية واألهلّية، وأساًسا، يالحظ مقوالت الوالية، والوراثة واحلاكمّية يف  اإلكما يوّل 
ى العمر، ويعترب أّن أفضلّية أفراد البشر ظّل األهلّية والصالحّية، وال يسّلم أّي منصب عن طريق الوراثة أو ملد

ورجحاّم هو يف تلك الصالحّية واألهلّية نفسها. وقد أشار القرآن الكرمي يف كثري من اآليات إىل عدم جواز هذا 
 األمر: 

 29﴾الصاحلون يرثها عبادي   ّن األرض  ]...[ أ ﴿ .

 30﴾مكم عند اهلل أتقاكمإّن أكر  ﴿. 

بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون واملؤمنون واملؤمنات ﴿. 
 .31﴾الزكاة ويطيعون اهلل ورسول  أولئك سريمحهم اهلل إّن اهلل عزيز حكيم

 قول : كرم صّلى اهلل علي  وآل كما ورد عن الرسول األ

ار. ت أربعة: امللوك، والعلماء، والعّباد، والتجّ أمّ  خواصّ تك؟ فقال: خبواّصها. قيل: ما خواّص أمّ  ال تصلح عواّم أّمت إاّل 
قيل: كيف ذلك؟ قال: امللوك رعاة اخللق، فإذا كان الراعي ذئًبا؛ فمن يرعى الغنم؟ والعلماء أطّباء اخللق، فإذا كان الطبيب 

والتّجار أمناء اهلل يف اخللق،  الك؟فمن يهدي الس ،فإذا كان الدليل ضاالًّ  مريًضا، فمن يداوي املريض؟ والعبّاد دليل اخللق،
 .32فمن يعتمد علي ؟ ا،فإذا كان األمني خائنً 

باإلضافة إىل حاكمّية اهلل ومشاركة الشعب على  نصبّ ااالهتمام  ويلحظ يف دستور اجلمهوريّة اإلسالمّية أنّ 
رفيعي املستوى يف تور، وبالرغم من أّن املسؤولني بًقا لألصل الثاين من الدسلني. فط  موضوع انتخاب النخب واملؤه  

بة بصورة مباشرة أو غري مباشرة، من آراء إدارهتم للمؤّسسات احلكومّية املختلفة، ينالون الصالحّية واملشروعّية املكتس  
 .33االناس؛ فإّن اإلميان، وصّحة العمل، ولياقتهم ستكون أيًضا شرطًا معتربً 

                                                           
 .105، اآلية األنبياءسورة  29
 .13، اآلية الُحُجراتسورة  30

 71، اآلية التوبة سورة 31

 .381، الصفحة الحيثّيات النظريّة والمكانة، "املشاركة السياسّية والتشّكل"؛ عبد الرضا فاضلي، اإلسالمّيةالجمهوريّة والثورة  32

الذين يُنتخبون من خالل االقرتاع املباشر ألفراد الشعب،  اجلمهوريّة، ورئيس اإلسالميّ بالطبع، ال خيفى أّن نّواب جملس الشورى  33
ة. ذلك أّن عدم املعرفة الدقيقة لعاّمة الشعب أصيلة، على الرغم من مرورهم على املصايف الالزمة لتأييد الصالحيّ  ابً ليسوا بالضرورة نُ 
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مسألة القيادة. ذلك أّن آلّية احلكم  واجملتمع كمحور أساسّي للحاكمّية ه ُعرف يفبًقا لألصل الثالث، ما ط  ف
صل اإلمامة يف عصر غيبة األئّمة عليهم ، وألي  وآل صّلى اهلل عيًة ألصل النبّوة يف عصر النيّب ، جمار يف املذهب الشيعيّ 

على املقتضيات املتغرّية  وصدور األحكام يتشّكل بناءً يبة. ومبا أّن التقنني ، وأصل الوالية العاّم يف عصر الغ  السالم
بعني النظر الروح  لذا، فإّن شكاًل من أشكال التفكري يف املصلحة يف قالب األحكام الثانويّة، مع األخذ .للزمان

العصر  ولّ  ،عصوماألمكنة حّّت ظهور نبة امل، يبدو ضروريًّا يف مجيع األزمنة و األحكام اإلهلّية الثابتةو سالم العاّمة لإل
ق عليها يف الفقي ، مضافًا إىل اإلشراف على القوانني املصاد   . وبناًء علي ، فالفقهاء، وعلى رأسهم الولّ عّجل اهلل فرج 

جملس الشورى وكيفّية تطبيق القوانني، مكّلفون باستنباط األحكام واملسائل املستجّدة يف كّل عصر، باالستناد إىل 
 اإلمجاع، والعقل.القرآن، والسّنة، و 

نسان أمام اهلل، ستكون احلرّيّة الت تنطلق من مسؤولّية اإلإّن حاكمّية الفقهاء الواجدين للشرائط، وبسبب 
خبة من الناس، وذلك عن من الدستور، سيكون القائد منتخب  النُّ  بًقا لألصل منبعثة من الرأي العاّم. وكذلك، ط  
ر، إذ ينتخب الشعب القائد بصورة غري مباشرة. وال ميكن سلب هذا احلّق من البش طريق جملس اخلرباء. وهبذا النحو،

 . نسان حاكًما على مصريه االجتماعيّ أّن اخلالق املتعال جعل اإل

حّق  هذا الطريق تجّلى عرب الفقي  وقبول حاكمّيت ، ليمن هذا املنطلق، ينبغي على الشعب معرفة الولّ 
مساواة القائد مع  من الدستور، وأيًضا روعّية اإلهلّية. كما أّن عزل القائد ورد يف األصل حاكمّيت  الت تتحّلى باملش

بعد ركن القيادة، يُعّد رئيس اجلمهوريّة أعلى و  من الدستور. قد ورد يف األصل مجيع أفراد الشعب أمام القوانني، 
تأييد الوّل و  ،األهلّية واخلربة ،املشاركة الشعبّية: متساوقةمنصب رمسّي يف البالد. ويُشرتط يف انتخاب  ثالثة أصول 

 .الفقي 

 

 النتيجة

لني، حاكمّية الشعب، وحاكمّية املؤه  و حاكمّية اهلل،  :قالة، الت طُرحت يف أقسام ثالثمبالحظة ما تقّدم يف هذه امل
سالم ونطاقها، ودور كّل منها يف اإلها مكانة كّل واحد من العناصر السالفة وحدود وضع اليد علىذلك من أمكننا 

 ونظام اجلمهوريّة اإلسالمّية:
                                                                                                                                                                                           

راء الناس. هذه هي نقطة الضعف الوحيدة الت ميكن رفعها من خالل يها األموال الطائلة، تؤثّر على آق علوالدعايات الت تُنف  
 املباشر كطريقة انتخاب القائد.االستفادة من طريقة االنتخاب غري 
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االجتماعّية -قة يف نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية هلل، الذي بيده ول  تفاصيل احلياة السياسّيةاحلاكمّية املطل   .
سالم وأحكام  اإلهلّية. ألوامر اإل للمجتمع اإلسالمّي، وال ميكن ألّي قانون وقرار أن يشرّع أو يُطّبق خالفًا

 بناًء على هذا، مشروعّية النظام هي فقط باحلاكمّية اإلهلّية، أو بعبارة أخرى، مرتبطة بإسالمّيت  ال غري.      

الشعب،  بلب من ق  على الرغم من أّن والية النظام وقيادت  تتحّدد عن طريق جملس خرباء القيادة املنتخ   .
بل اهلل، ويبقى يف منصب  طاملا يتمّتع باألهلّية والصالحّية هلذه املسؤولّية ب من ق  لكّن  يف الوقت عين  منصّ 

 ا بنفس . اخلطرية، ويف حال فقدان  هلذه األهلّية ينعزل تلقائيًّ 

توجي  النظام ومراقبة إسالمّيت  هي يف عهدة الوّل الفقي  وفقهاء جملس صيانة الدستور وجممع تشخيص  .
 بل القائد.       ب بالنهاية من ق  ني منصّ ني املؤّسست  من أعضاء هات   مصلحة النظام، حيث كّل عضو

ة، ودور اصّ وحاكمّية الشعب كطريقة ال كمذهب، بقيودها اخل دميقراطّيةلقد مّت القبول واالهتمام بال .
ت ، وإّن ومفصلّي لناحية عينّية النظام، ومقبولّيت ، وقوّ  الشعب ليس بإعطاء الشرعّية للنظام بل ل  دور أساسيّ 

اطة حدوده وصالحّيات  تتحّدد يف إطار إسالمّية النظام ودائرهتا. بعبارة أخرى، إّن مجهوريّة النظام حمُ 
 ت .بإسالميّ 

هذه يف انتخاب مسؤول النظام وقادت . وتُراعى  لني موضع اهتمام جّديّ لقد وضعت حاكمّية املؤهّ  .
ميان بإسالمّية النظام، املقبولّية الشعبّية االعتقاد واإلأي  سالميّ االلتزام اإل :اجلدارة تبًعا لألصول الثالث التالية

لني أيًضا مورد والكفاءة واألهلّية. وهبذا تكون حاكمّية املؤهّ  ،هر من خالل االنتخابات العاّمةالت تظ
 مالحظة يف مجهوريّة النظام وإسالمّيت . 

 الثيوقراطّيةر، أّن نظام اجلمهوريّة اإلسالمّية وخالفًا لألنظمة بعبارة أخرى، ميكن االستنتاج وبشكل خمتص   .
ويف الوقت عين ،  .رستبداديًّا، ذلك أنّ  يستمّد صالبت  من مصدر هاّم آخا يف القرون الوسطى، ليس نظاًما

مّتع وبعبارة أخرى، تت .ون إرادة الشعب أيًضا مصدر قّوت رادة اإلهلّية مصدر مشروعّيت ، تكالذي تكون اإل
ال ترتكز يف  كومات االستبداديّةأي املشروعّية اإلهلّية والقّوة الشعبّية، يف حال أّن احل ني احلكومة العقلي  بركين  

.روعّية بالضرورة، إىل إرادة اهللزة يف املشالقّوة إىل قّوة إرادة الشعب، وال هي مرتك  

الدميقراطّيات السائدة يف الغرب، ذلك أّن من ناحية أخرى، خيتلف هذا النظام اختالفًا جوهريًّا عن 
تعطي  دميقراطّيةتعاين أزمة املشروعّية، وال متتلك املصدر الذي ميكن أن يؤّمن هلا املشروعّية، ومع أّن ال دميقراطّيةال
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ادة الدولة السلطة، وتضمن قدرة احلكومة يف ميدان التنفيذ، ولكن ال ميكنها تأمني املشروعّية لنفسها، ذلك أّن إر 
الشعب نفسها حباجة إىل مرجعّية تؤّمن هلا املشروعّية. فالعدالة واألهلّية ليستا الالزمة الالمنفّكة إلرادة الشعب، وخطر 

  االحنراف والضالل موجود دائًما. 

هي مصدر املشروعّية، وإرادة الشعب مصدر قّوة النظام،  يف نظام اجلمهوريّة اإلسالمّيةإرادة اهلل  وعلي ،
ا ضاّدتني فحسب، بل لكّل واحدة منهمقبولّيت  وعينّيت . يف مثل هكذا نظام ال تكون اجلمهوريّة واإلسالمّية غري مت

ا ثيوقراطيًّا وال نظامً ان. بعبارة أخرى، إّن نظام مجهوريّة إيران اإلسالمّية ليس تمكانتها املنطقّية والعقلّية، ومها متالزم
. وعلى هذا، تُعّرف يف هذا دميقراطّية، بل ميكن اعتباره نوًعا من أنواع الثيو يف الغرباملفهوم  وكما يُتداولدميقراطيًّا 

 اجملال حاكمّية الشعب الدينّية وتتحّقق.  

 

 


