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 كسرت جديدة دعوة اإلسالمية، اجلمهورية مفهوم بني واجلمع  " الدينية الدميقراطية" مفهوم طرح   كان

 اإلمام ألطروحة األساس والسمة. السياسية الفلسفة عامل يف قبل من مرسومة   كانت اليت احلدود  
 اهلل بني متساوية غير  أو متساوية   أجزاء   إىل احلاكمية حقّ  تقّسم مل أهنا هي الاجمل هذا يف اخلميين

 مصاحلة بينهما لتعقد اإلسالمية مع مواز   خط على اجلمهورية تضع مل إهنا ف لنقل أو واإلنسان،
 ةواجلمهوري اهلل، حق شجرة من فرع  " الناس حق" أن فيها اإلمام اعتقد بل براغماتية، أو اضطرارية

 غاياهتا يف اجلمهورية عن الدميقراطية هذه فصل ميكن ال حبيث اهلل، حاكمية إلعمال وشكل   قالب  
 املقابل الطرف على وضع ها بالتايل ميكن وال الدينية، املشروعية عن كذلك وال وحمتواها، اإلسالمية

 . للدين
 واحد نسق على أي اهلل حاكمية طول يف اإلنسان حاكمية تكون عندما أنه يتضح   وهكذا

 اوبعيد   االنسجام ، متام   بينهما جيمع توأمني والثيوقراطية الدميقراطية من كل مزايا تكون معها، ومنسجم
 . الغريب الفكر من مها كما أ خذا لو ما يف املفهومني هذين بني االصطناعي الرتكيب من

 من الغربية للدميقراطية اإلجيابية املزايا كل على تنطوي اجلديد التصور هذا يف الدميقراطية
 السلمي بالتداول السماحر  العام، بالرأي االهتمام احلاكم، على الرقابة حقر  االنتخاب، حقر  :قبيل

 اجلمهورية، أو الربملاين التمثيل نظام األقلية، على لألكثرية املنطقي التقدم القانون، سيادة للسلطة،
 الفردي، االستبداد من واحلد القرارات، يف عبالش خلتد لبعضها، ومراقبتها السلطات بني الفصل

 وتقوية السياسية، واملشاركة الوعي ونشر الرأي، إبداء حق يف واملساواة السياسية للحرية والتمهيد
 وحقوقه الشعب رأي احرتام واالجتماعية، السياسية األوضاع جتاه الناس بني باملسؤولية اإلحساس

 وال اعين   هلا جند ال العمل مقام يف ولكن. املزايا من ذلك وغي الدولة إدارة مناهج عقلنة املدنية،
 اإلمام يقول هنا ومن. القرآن تعبي على" عرضني  "و جتزيئي بشكل ت طبِّق   جندها أو الدميقراطيات يف اأثر  

 كنول. الشعب قبل من املنتجة احلكومة هي الكلمة هلذه املتداول باملعىن اإلسالمية اجلمهورية: "اخلميين
 مقتضيات من هو اإلسالمية وصف أن الطبيعي ومن". والقيم واملضمون احملتوى يف هو االختالف
 . منها امانع   وليس اإلسالمي اجملتمع يف اجلمهورية



 عندما سواه وبني اإلسالمية بوصف امللحق اجلمهورية مفهوم بني واضحة الش به وجوه اإذ  
: املفهومني بني االختالفوجوه  هو عنده التوقف يستحق   ما ولكن إسالمي غي سياق يف يتداول
 بد ال ولذلك. العلمانية أو الغربية والدميقراطية اجلمهورية ومفهوم   الدينية أو اإلسالمية اجلمهورية مفهوم  

  :يأيت ما يف إليهما اإلشارة من
 ي عرف ما أو الشعبويةر  مستنقع يف وقوعها خطر الدميقراطية، يف األساسية الضعف نقاط من -1

 اخلطر   وهذا. الشعب باسم اجلهل حكومة تشكيل واحتمال بالدمياغوجية، االصطالح يف
 أشكال من افاسد   شكال   واعتبارها الدميقراطية من التحذير ىلإ أرسطو دعا الذي هو

 اأيض   وهو عليها" اجلهل حاكمية" طالقإ ألفالطون مسح الذي نفسه الشيء وهو. احلكم
 لفظ عليها فأطلقوا الدميقراطية خماطر من للتحذير املعاصرين ريناملفك بعض يدعو ما
 بأهنا الدميقراطية وصف ىلإ آخرين محل ما ايض  أ الضعف نقاط من(. الشعبوية" )بوبوليزم"

 املقابلة اجلهة يف امتام   ويضعوهنا والعقالء، النُّخب سلطة مقابلها يف العامة سلطة
 مثل األوصاف من الكثي عليها ويطلقون واألهلية، اللياقة معيار على املبنية للحكومة

 احلكيم سلطة: "مثل   هلا مقابلة   لتصورات   وي نظَّرون ش اب ه، وما" اجلهالء ديكتاتورية"
 العناصر من جمموعة لضمان شاب ه وما والتكنقراطية" األرستقراطية احلكومة"و ،"والفيلسوف

 واألهلية، التخصص، :فهي العناصر هذه اأم اإلنساين اجملتمع إدارة سي حل سن املهمة
 . واخلربة

 يف الوقوع عدم لنا يضمن   اجلمهورية مفهوم أْسل مة أن جند اخلميين اإلمام قدمه الذي الطرح يف
 للناس وحيفظ السياسي العمل ميدان يف الشعب يبقي عينه الوقت ويف الد مهاء، وتسلط الدمياغوجية

 ،(الثيوقراطية) اهلل ورضا ،(الدميقراطية) اجلماهي رضا يضمن الطرح ذاه مثل فإن وبالتايل. االنتخاب حق
 يف جتتمع العناصر هذه وكل ،(األرستقراطية) السلطة ىلإ خبي حاكم وصول ،اوخصوص   اأيض   ويضمن

 اخلرباء، جملس: مثل الفقيه، بوالية احمليطة املؤسسات الحظنا إذا سيما ال الشعب، من املنتخب الفقيه
 على والسياسية االجتماعية األمور سي تضمن اليت املؤسسات من وغيها الدستور، محاية وجملس

 ألن ذلك شؤونه، ومديري ح كامه اختيار يف الشعب حق على احلفاظ مع اإلسالمي، القانون ضوء
 الذي الفقيه الويل وحىت الشعب، بواسطة ت نتخب   اإلسالمية اجلمهورية يف املؤثرة املؤسسات كلَّ 

 . اخلرباء جملس هو م نتخ ب جملس   خالل من تخبين
 الدميقراطية حاولت وقد الغربية، الدميقراطية   أخطار: سلسلة ضمن يدخل الذي الثاين واألمر -2

 الدميقراطية م نظَّرو إليه التفت الذي األمر. األكثرية استبداد خطر هو جتاوزه، اإلسالمية
 تكون أن بدل األقليات حقوق حكومة طيةالدميقرا تكون أن اىل وسعوا وفالسفت ها،

. الدميقراطي النظام يف التعددي اللون تظهي اىل ذلك من يهدفون وهم األكثرية، حكومة



 من احلاكمة األكثرية ورأي املسموع غي األقلية رأي بني ملا قائمة بقيت املشكلة ولكن
 ىلإ يصل ال امد ما الرأيني بني املصاحلة حماوالت كل   تفشل سوف ولذلك. تعارض
 . األكثرية رأي على حيوز من إال احلكم

 م لز م   هو أخرى جهة ومن واحلدود، للحقوق امعيار   الدين بكون جهة من الديين املفكر يؤمن
 املرسومة الشريعة حدود أن هو أساس فارق   مع ولكن العمل، مقام يف األكثرية لصاحل األمر حبسم
 وحتميلها األكثرية استبداد دون حيول ما لألكثرية، وال لألقلية ال ابتجاوزه ي سمح وال ميكن ال امسبق  

 . تريد ما األقلية
 هي جتاوزها، الدينية الدميقراطية تتكّفل واليت الغربية، الدميقراطية تواجه اليت الثالثة إلشكاليةا -3

طل على خيفى وال. االنتخايب واإلعالم اإلعالن يف ودوره املال سلطة إشكالية
 
 أن عامل

 خالل من يستطيع الذي املال رأس استبداد ىلإ العصر هذا يف حتولت الغربية الدميقراطية
 بصورة يتم   ذلك وكل الضغط، وجمموعات اإلعالم، ووسائل الصحافة، أصوات شراء

 من النوع هذا يف والتدقيق املعاينة خالل من ولكن احلر، االنتخاب طريق وعن دميقراطية
 غي" واحلرية املساواة: "ومها الدميقراطية العملية أركان أهم أن ضوحبو  يظهر االنتخابات

 . حاضرتني
 املال رأس خدمة وسائل من وسيلة ىلإ األخيين القرنني يف الدميقراطية حتولت السياق هذا على
فِّف أن وبدل. واخلارجي الداخلي  نةهيم هي جديدة هبيمنة استبدلته االستبداد طباعأ من الدميقراطية ُت 

 . واستبداده املال رأس
 حني إذ. املضمون من فارغ شكل   ىلإ واألحزاب االنتخابات تتحول الدميقراطية من النوع هذا يف
 يف الوضع االنتخاب، على قدرة دون من" االنتخاب حق" معىن ذات غي احلرية تصبح املساواة ت فتقد  
 مزود أو العنان مطلق وآخر ألغاللبا مقيد شخص بني اجلري يف بالتنافس أشبه يغدو احلال هذه

 عمل حتول حبيث افشيئ   اشيئ   الغرب يف تكتشف بدأت الدميقراطية من األشكال وهذه. فارهة بسيارة
  سلطتهم، زيادة وسائل من وسيلة اىل نفوذهم من واحلد املال رأس أصحاب على الرقابة من الدولة
 يكون الذي العادل الفقيه رعاية حتت وتتحرك قيةاألخال بالقيم حمكومة الدميقراطية تكون عندما ولكن

فظ عندها األمة، قبل من املنتخبني اخلرباء لرقابة اخاضع   نفسه هو  اىل بالوصول األغنياء حق حي 
 حاكمية إن بل. الدميقراطية لواء حتت مالية ديكتاتورية بتأسيس هلم ي سمح ال أنه إال السلطة، مواقع
 . املال رأس استبداد من متنع مثلما واجلمعي الفردي االستبداد من متنع العدالة وقاعدة القيم

 اهلدف خدمة يف وسيلة هي بل. ذاهتا يف اهدف   ليست السلطة اإلسالمية، الدميقراطية يف
 الواقع ويف. ورفاههم الناس أمن وتأمني احلميدة، واألخالق االجتماعية، العدالة نشر وهو. املقدس
 ىلإ الوصول يعود ال الشعبية املشاركة خالل من هلا غاية اهلل حاكمية دينيةال اجلمهورية جتعل عندما



 والفصل" والسياسة الدولة أسلمة" مفهومي من كل يأخذ وهنا. النهائي اهلدف هو الثروة أو السلطة
 . اخلاص طريقه والسياسة الدين بني

 أن ميكن حيثا. منهج   كوهنا وبني أيديولوجيا، بوصفها الدميقراطية بني الدميقراطية منظّرو مييز
 أي خدمة يف ووسيلة الشعب، ورقابة والتعيني، والعزل، السلطة، لتداول فرصة األخية تكون

 . اإلسالم ىلإ االشرتاكية ىلإ الليربالية من تطبيقها يراد أيديولوجيا
 خالقيةواأل الفلسفية، اللوازم من جملموعة ت الزم فإهنا أيديولوجيا بوصفها الدميقراطية أما

 أو تتناسب األيديولوجيات من غيها مقابل يف أيديولوجية لوازم حال أي على وهي واحلقوقية،
 ىلإ النظر املدعي هذا إلثبات ويكفي. غيها مع تتعارض أو تتناسب مما أكثر إحداها مع تتعارض

 لتلقني مكثفة ملياتع جرت لقد. األخيين القرنني يف الدميقراطية وبني الليربالية بني التعامل طبيعة
 األخرى الدميقراطي العمل أشكال كل وأن. للدميقراطية الوحيد اللون هي الليربالية أن فكرة الناس
 التالزم فإن ،امتام   خمتلفة احلقيقة ولكن. دميقراطية غي شكالأ هي يسارية أم إسالمية أكانت سواء
 مساواة ال هناك ليس إذ. فلسفي دليل ىلإ تستند ال وتارخيية، سياسية ظاهرة والليربالية الدميقراطية بني
 ملفهوم جند ال وقت يف معىن، ذا امصطلح   والدميقراطية لليربالية بني الفلسفية واملبادئ األصول يف

 ال حال، أي وعلى. القداسة مرتبة ىلإ اخلصوصية امللكية مفهوم رفع بعد معىن   االشرتاكية الليربالية
 وهبذا ليرباليتان دميقراطيتان كانتا النهضة، عصر بداية يف إيطاليا دميقراطية وال األوىل اليونان دميقراطية

 الفرتات بعض يف األقل، على الدميقراطية، أن جند بينما املال، رأس أيديولوجيا هي الليربالية فإن املعىن
 ىلإ الليرباليني الفالسفة ببعض أدى ما احلاكمة، الطبقة وجه يف املساواة شعار محلت أوروبا تاريخ من
 نظر وجهة من وأما. "األكثرية أو العوام ديكتاتورية"بـ ونعتها الدميقراطية هذه وجه يف أصواهتم رفع

 أحكام تطبيق يف منها االستفادة ميكن ولذلك أيديولوجيا؛ وليس منهج الدميقراطية فإن إسالمية
 والدميوقراطية االشرتاكية الدميقراطية حومصطل الدميقراطية مصطلح ق برل   فكما وعليه ومقاصده، اإلسالم
 خالل ومن الشريعة إطار يف الدينية الدميقراطية ومصطلح مفهوم ومبوازاهتا عرضها يف فلي قبل الليربالية
 وكان ايران، يف اعام   ثالثون عمره من انقضى الذي النظام ذلك ليتولد ،امنوذج   الفقيه والية مفهوم

 الفكر يف القائم النزاع حلل اجديد   اباب   فتح وبذلك والدين، ميقراطيةالد بني للتوأمة ناجحة جتربة
 . والثيوقراطية الدميقراطية بني الغريب


