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مقّدمة

ت�شّكل مرحلة االختبار الأّي نظرّية من النظرّيات ال �شّيما اإذا �شّكلت جديًدا 

يقع  ما  اإّن  بل  النظرّية،  تلك  تاريخ  اأ�شا�ض يف  نقطة  الفكرّية  ال�شاحة  على 

التطبيق،  جتربة  خالل  من  النظرّية  على  االأحكام  تنطلق  اأن  هو  عادة 

فاحلكم بال�شّحة واخلطاأ، وتوجيه �شهام النقد للنظرّية جتده ي�شع اأمامه 

مرحلة العمل بالنظرّية.

التي  الدرا�شات  من  الكثري  على  احلاكمة  اخلاطئة  العادة  هذه  ولعّل 

حتاكم بع�ض النظرّيات، تكون �شائبة ب�شكل جزئّي، ولكّن امل�شكلة تكمن يف 

التعميم الذي يظلم الفكرة بل قد يقوم بواأدها نهائيًّا.

بع�ض  يثري  �شوف  التجربة  خمترب  يف  النظرّية  و�شع  اأّن  الوا�شح  فمن 

النظر  بّد من  الإ�شكالّيات ال  يكون عاماًل موّلًدا  املالحظات عليها، و�شوف 

فيها من جديد بلحاظ املكّونات االأ�شا�ض لهذه النظرّية التي قد يتناق�ض اأو 

يتهافت بع�شها مع التجربة التطبيقّية. ومن هذه النقطة بالتحديد، ن�شل 

بّد من  اأو نخّطئه بتمامه، بل ال  اأن نتجاهل هذا كّله،  لنا  اأّنه ال ميكن  اإىل 

اإعادة النظر ويف اإطار املنهج املعتمد لدرا�شة النظرّية والعمل على تقدمي 

اإجابات.

نعم، بع�ض مالحظات التطبيق ال ترجع اإىل نف�ض النظرّية، بل ترتبط 

باآلّيات التطبيق اأو بالتجربة االأوىل املاثلة اأمامنا للنظرّية، وهذا ال يرّبر نقد 

ة. نف�ض النظرّية ومكّوناتها بل ينبغي اأن يو�شع ذلك يف حدوده اخلا�شّ

وعندما نتحّدث عن ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، وبعد اأن نتجاوز املفهوم 

هذه  فهل  التطبيق،  بجانب  منها  يرتبط  ما  نعالج  واأن  بّد  ال  لها،  النظرّي 

�شاحلة  غري  جتعلها  التي  املالحظات  ببع�ض  بالفعل  ت�شطدم  النظرّية 
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متاًما. فنحن اأمام جتربة عملّية لهذه النظرّية، تتجّلى فيها النظرّية بنظٍم 

حتكم دولة مرتامية االأطراف، متعّددة االأعراق، حتوي يف داخلها اجتاهات 

اإطارها  يف  الكّل  جتمع  اأن  ا�شتطاعت  ولكّنها  متعّددة،  ومذاهب  خمتلفة 

النظرّي هذا، كما �شهدت تطّوًرا الفًتا يف كاّفة امل�شتويات؛ ومنها اأّن م�شتوى 

منط و�شكل ال�شلطة اأ�شبح يناف�ض نظرّيات الغرب بكّل ما حتمله من جذابّية 

ونفوذ.

كما اأّننا اأمام خطابات اأ�شحاب هذه الروؤيا التي حتكي بو�شوح جتربتهم 

الفعلّية وكيف اأمكنهم العمل على تطبيق هذه النظرّية.

نظرّية  تناولت  التي  الدرا�شات  بع�ض  الكتاب  هذا  مقاالت  فتتناول 

اأن  ميكن  مالحظات  يف  لتبحث  التطبيقّية  الناحية  من  ال�شعبّية  ال�شيادة 

ت�شّجل على هذه النظرّية.

ففي املقالة االأوىل والتي تتحّدث عن "م�شادر واأ�شول ومكّونات ال�شيادة 

ال�شعبّية الدينّية"، ن�شعى ملعاجلة الدليل الذي يجعل لهذه النظرّية رواًجا 

عمليًّا مقنًعا يف االأو�شاط التي ُتعنى باملو�شوع.

اأّما املقالة الثانية والتي حتمل عنوان "�شيادة ال�شعب الدينية يف خطاب 

القائد اخلامنئي" نتحّدث عن النظرّية لدى رائد هذه النظرّية والذي نّظر 

لها يف خطاباته ووقف على راأ�ض التجربة الفعلّية التي ت�شّكل تطبيًقا لهذه 

النظرّية. 

اجلمهورّية  يف  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  "جتربة  الثالثة  املقالة  ويف 

تطبيق  على  يعمل  اأيدينا،  بني  ماثٍل  منوذٍج  لقراءة  فت�شعى  االإ�شالمّية" 

النظرّية يف عاملنا اليوم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل

ال�شّيد علي عّبا�ض املو�شوّي







مصـــــادر و أصــــول و مكّونـــات 
السيــــادة الشـــعبيّـة الديــنيّـــة

)1( ع�شو الهيئة العلمّية يف جامعة اأ�شفهان.

محّمــد مشكــات )1(

ترجمة حسـن مرعي
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خال�شة

هذه املقالة هي حتليل ُيجاري البحث حول �شعار ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية 

لتعريف  ت�شعى  الكربى،  الهواج�ض  �شياق  وترافقه، وهي خطوة �شغرية يف 

عذب،  نحو  على  وُتكّرر  بها  ُيتغّنى  �شعارات  ت�شبح  التي  الكلمات  وتف�شري 

وتنتظر حائرة يف ف�شاء املجتمع لياأتي يوٌم تف�ّشر فيه بوا�شطة »الِعلم االأ�شود« 

)ع�شوائيًّا،  منطقّية  غري  تف�شريات  تاأخذ  اأو  عليها،  يبنى  قاعدة  وت�شبح 

َح�شب الظروف( من املعاين بعدد اخلالئق. 

لقد ابتغى القلم هنا عّدة ر�شائل: االأوىل منها اإح�شاء وحتديد فهر�ض 

تعريفها  والثانية  الدينّية،  ال�شعبّية  لل�شيادة  واملكّونات  واالأ�شول  امل�شادر 

الدميقراطّي  عليه يف اخلطاب  مّتفق  هو  ما  االعتبار  بعني  اآخًذا  وحتليلها 

اإىل  املقالة  بداية  منذ  ا�شتحوذت  التي  االأهّم  فهي  الثالثة،  اأّما  والدينّي. 

لروؤية  التناق�ض  ميدان  اإىل  بالدخول  وذلك  اأكرب  اهتمام  على  نهايتها 

ال�شعار،  �شرورّيات هذا  والتي هي من  ال�شعبّية  وال�شيادة  االإلهّية  ال�شيادة 

وتقدمي �شورة مع تق�شيمات حمّددة ومقبولة يف كال اخلطابني على نحو ال 

ي�شيب اأحدهما االآخر من طريف ال�شعار وال يتعّدى عليه، واأن يبقى االإثنني 

ين يف مكانهما. والرابعة وهي لي�شت باأقّل  مًعا على �شالمتهما االأولّية م�شتقرَّ

للدميقراطّية  والعملّية  الفكرّية  التناق�شات  اإىل  فنظًرا  الثالثة،  اأهمّية من 

جرت  اأتيحت،  التي  الفر�ض  وبح�شب  ب�شاأنها،  اأطلقت  التي  والتحذيرات 

تربز  حّتى  للدميقراطّية  االإ�شالمّية  وغري  االإ�شالمّي  النوع  بني  مقاي�شات 

وكذلك  االأخرى.  االأنواع  �شائر  الدينّية على  الدميقراطّية  اأف�شلّية  وتتجّلى 

اآلّية وكيفّية معاجلة اأمرا�ض الدميقراطّية. واخلام�شة، �شعينا خالل البحث 

امل�شادر  بع�ض  عن  اخلاطئة  واالنطباعات  الت�شّورات  للنقا�ض  نطرح  اأن 

واالأ�شول اأو املكّونات للدميقراطّية الدينّية واأن ننتقدها.

وتقطيع  جتزئة  عملّية  اإجراء  املراد  كان  اإذا  اأّنه  هنا،  االإ�شارة  وجتدر 
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بحوث  انتظار  يجب  حينها  ال�شعبّية،  ال�شيادة  يف  اجلّد  نحو  على  دينّية 

جديدة ومبدعة، وقد تكون لبع�ض االأ�شخا�ض من الذين ي�شتاأن�شون بالبحوث 

املتكّررة واملتعارف عليها يف االأنواع غري الدينّية، غريبة وغري ماألوفة، ولكن 

يف مثل هكذا موا�شع يجب اأن يو�شع يف الذاكرة اأّن مو�شوع البحث هو نوع 

جديد من الدميقراطّية مبنّي على اأ�ش�ض اإ�شالمّية.

امل�شادر، واملرتكزات واملكّونات لل�شيادة ال�شعبّية الدينّية

تعريف عام

خذت 
ُ
اأ االأ�شل املعادل لكلمة ال�شيادة ال�شعبّية هي الدميقراطّية وهي كلمة 

 
)2(

كرا�شيا والثانية  )ال�شعب(،   
)1(

دمو�ض االأوىل  يونانّيتني:  كلمتني  من 

النادر  ال�شعب، يف  والأّن  ال�شعب.  عاّمة  منها حكومة  واملق�شود  )ال�شلطة( 

ما يكون مّتفًقا ومن�شجًما يف الراأي، ميكن اعتبار الدميقراطّية مرادًفا اأو 

.
)((

معاداًل حلكومة االأكرثّية

وبعبارة اأدّق، اإّن اأهداف ال�شيادة ال�شعبّية هي عبارة عن حتّقق مبداأين 

وهما: م�شاركة اأبناء املجتمع يف عملّية اتخاذ القرارات اجلماعّية، والتمّتع 

باحلّق املذكور ب�شكل مت�شاٍو. ودميقراطّية اأّي جمتمع ُتقا�ض مبيزان حتّقق 

اأو تبلور هذين املبداأين.

تعريف واإمكانية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية

يف  املجتمع  اأبناء  م�شاركة  هي  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  اإّن  القول  ميكن 

Demos                                                                                                                                                                       )1(

cratia  أو  kratos                                                                                                                                                   )2(

Cocise Dictionary of Politics (Oxford University), p. 129.                                                             )((
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عملّية اّتخاذ القرارات اجلماعّية والتمّتع بهذا احلّق املذكور ب�شكل مت�شاٍو 

يف اإطار اأحكام ال�شريعة. 

و�شلطة  اهلل  �شلطة  مفاهيم  يت�شّمن  اأن  املفهوم  لهذا  ميكن  هل  اأّما 

اأّن  واعتقدوا  الدميقراطّية،  اأّيد  واآخر  الدين  نا�شر  فريٌق  ال؟  اأم  النا�ض، 

ا �شارًخا، ولكن، يبدو اأّن ال�شرح الدقيق ملو�شوع  هكذا مفهوم ميّثل تناق�شً

هذه املقالة قد ُيعترب خطوة مهّمة لرفع وهم ذلك التناق�ض. وما يثبت اأكرث 

النقطة  ا�شتذكار هذه  ال�شابق واالآن، هو  الدينّية يف  امكانّية الدميقراطّية 

مفهوم  هو  الدميقراطّية  مفهوم  اأّن  وهي  غفلت، 
ُ
اأ قد  كانت  التي  الب�شيطة 

عائم ومتحّرك بحيث اأّن هذه امليزة متّكنه من اجللو�ض اأحياًنا على ملحق 

كلمة »ليربالّية«، واأحياًنا اأخرى على ملحق كلمة »ا�شرتاكّية«. يف حني اأّن كّل 

واحد من هذين امللحقني جمبول من املاء والرتاب. بالطبع، مل تكن هذه 

 John  النقطة الب�شيطة خمفّية عن اأعني اأ�شخا�ض اأمثال جان ال. �شبوزيتو

L. Esposito وجان او. وال Jean Wall حيث كتبا:

ف بدّقة،  ال يوجد اأّي منوذج للدميقراطّية كان قد ُقِبل ب�شكل كامل، اأو كان قد عرِّ

الذين  النا�ض  لقبوله من طرف  اأ�شهل  نوع  يوجد  لها ال  الغريبة  االأنواع  وحّتى من 

.
)4(

تعّهدوا بالدمقرطة

ولكن  قيمة،  الدميقراطّية متّثل  اأّن  فر�شّية  على  التربير  ُبني هذا  لقد 

اأ�شحاب الفكر والراأي  اأو منهًجا ،كما يعتقد بع�ض  اأ�شلوًبا  اإذا كانت متّثل 

، عندها ي�شبح ت�شنيف الدميقراطّية يف خانة املواقف 
)((

اأمثال �شومبيرت

واملدار�ض الفكرّية املختلفة اأ�شهل بكثري.

باعتبارها  اأم  قيمة،  الدميقراطّية  باعتبار  اإْن  كان،  تقديٍر  اأّي  وعلى 

)4( جان ال. ا�شبوزيتو وجان اأ. وال، "ماهيت دموكراتيك ا�شالم"،  ترجمه ن�شرين حكمى، يف: جملة كيان، العدد 22 

)تهران، )7)1ه. �ض(، ال�شفحة 4).

))( دكرت حامت قادرى، اندي�شه هاى �شيا�شى در قرن بي�شتم )العراق: دار �شمت، الطبعة )1، 91)1هـ. �ض(، ال�شفحة 

.4(
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وحركته  عائمّيته  اإىل  بالنظر  املفهوم  هذا  ا�شتطاع  فقد  واأ�شلوًبا،  منهًجا 

»اال�شرتاكّية«  مثل  ومتعّددة  اأخرى وخمتلفة  منوال ملحقات  ُيغزل على  اأن 

و»الليربالّية«، ومن هنا ا�شتطاعت وال تزال باإمكانها التعاي�ض مع ملحقات 

»العلمانّية« و »الدينّية )حمورّية اهلل(« وت�شبح قرينة لها.

اأن  ميكن  واالآخرون،  �شومبيرت  اختاره  ما  على  بناًء  وبالتحديد  ولهذا، 

يبقى هذا املبداأ حا�شًرا دوًما اأمام اأعيننا من االآن لغاية نهاية هذه املقالة، 

�شكل  ميّثل  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  يف  ال�شعبّية  ال�شيادة  عن�شر  اأّن  وهو 

وطريقة احلكم، والعن�شر الدينّي ميّثل املحتوى والهدف.

امل�شادر والأ�شول الإ�شالمّية لنظرّية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية

اأهمّية بحث امل�شادر والأ�شول الإ�شالمّية لنظرّية ال�شيادة ال�شعبّية 

الدينّية

ة يف النهاية، ومن  مهما كان نوع الدميقراطّية، فهي قائمة على ثقافة خا�شّ

هنا فاإّن �شّحتها و�شقمها، بدانتها ونحافتها، موتها وحياتها، ال بّد من اأن 

ا. وعلى هذا االأ�شا�ض، تنّباأ »توما�ض مان« بزوال  ت�شري تلك الثقافة اإليها اأي�شً

الثانية،  العاملّية  الذي جاء قبل احلرب  العام  التوتاليرتالّية يف  احلكومات 

واعترب اأّن الدميقراطّية هي اأف�شل االأ�شاليب والطرق ولكّنه حّذر باأّنه:

يجب اأن تنظروا يف دميقراطّيتكم بهدف حتديثها، الأّن الدميقراطّية االأوروبّية مع 

�شعفها فهي تنكر اأّي نوع من الت�شّورات امل�شتقبلّية املوؤّملة، حّتى اأّن اأمريكا اأدركت 

الداخل  من  مهّددة  اأ�شبحت  وقد  م�شمونة  لي�شت  املالّية  الدميقراطّية  اأّن  ا  حاليًّ

.
)6(

واخلارج

على  القائمة  الدميقراطّية  اأّن  ندرك  اأن  ميكن  الزاوية،  هذه  ومن 

28)1هـ.  الطبعة2،  )ن�شر جامى،  ندو�شن  ا�شالمى  على  ترجمة حمّمد  اآينده دموكرا�شى،  بريوزى  مان،  توما�ض     )6(

�ض(، ال�شفحة )6. 
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اأ�ش�ض �شعيفة وواهية، اأخالقّية واإن�شانّية فهي معّر�شة للخطر، يف حني اأّن 

الدميقراطّية القائمة على اأ�شول واأ�ش�ض الع�شمة االإلهّية واحل�شانة العقلّية 

وهي  اأ�ش�شها،  و�شالبة  وعافية  �شّحة  مقدار  بنف�ض  و�شّحة  �شالمة  متتلك 

خالدة �شامدة وباقية كما اهلل والعقل.

امل�شادر والأ�شول يف نظرة واحدة

ب�شفتها  واالجتهاد  والعقل  واالإجماع  وال�شّنة  الكتاب  درا�شة  هنا  �شيتّم 

امل�شادر، واالأخالق واحلرّية والعدالة وامل�شاواة ب�شفتها االأ�شول االإ�شالمّية 

لل�شيادة ال�شعبّية الدينّية. ويلحظ منوال تنظيم هذا الفهر�ض اإىل حّد ما، 

�شبوزيتو وجان  ال.  تاأليف جان  االإ�شالمّية من  الدميقراطّية  مقالة ماهّية 

. وقد مّت احلديث يف املقالة املذكورة فقط عن مفاهيم االإجماع 
)7(

اأو. وال

االإ�شالمّية،  للدميقراطّية  تطبيقّية  مفاهيًما  بعنوانها  واالجتهاد  وال�شورى 

روؤية  اإىل طريقة  يكون عائًدا  رمّبا  الثالث،  املفاهيم  بهذه  االكتفاء  و�شبب 

االهتمام  عدم  من  اأكرث  االإ�شالمّية  الدميقراطّية  ملاهّية  والكّتاب  املوؤّلفني 

والوقوف على مفاهيم لها نف�ض املرتبة والدرجة اأو اأعلى من تلك املفاهيم 

الثالث.

الكتاب وال�شّنة

االأخرى  االأنواع  عن  واالإ�شالمّية  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  به  متتاز  ما  اإّن 

الكتاب  االإلهّية.  واحلكمة  العلم  من  وا�شتفادتها  متّتعها  هو  للديقراطّية 

بحيث  الدينّية  ال�شعبّية  لل�شيادة  االأ�شا�شّية  التجلّيات  مكان  هما  وال�شّنة 

ت�شبح دينّية اأي دميقراطّية عارية عن احلقيقة، وتبقى جمّرد األفاظ فقط 

)7( جملة كيان، م�شدر �شابق، ال�شفحة 1).
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وتطبيقهما  لالآراء،  وفًقا  تف�شريهما  خالل  من  اأو  وجودهما  عدم  حال  يف 

على ما هو متوافق عليه م�شبًقا من امل�شّلمات واملعتقدات. اإّن الدميقراطّية 

بل  فح�شب،  دينّية  دميقراطّية  تعّد  ال  االإلهّي  الوحي  م�شمون  من  اخلالية 

ما،  حدٍّ  واإىل  با�شتمرار  القوانني  الأّن  اأ�شاًل،  دميقراطّية  ت�شبح  لن  اإّنها 

كانت تتاأّثر بامل�شالح الطبقّية واأمثالها. قال جان جاك رو�شو، وهو من اأهّم 

املرّوجني لفكرة الدميقراطّية:

العاّمة والوطنّية  اأخطر من نفوذ امل�شالح ال�شخ�شّية على امل�شائل  ال يوجد �شيء 

وال�شرر الناجت عن �شوء ا�شتخدام القوانني بوا�شطة الدولة اأقّل من ال�شرر الناجت 

امل�شالح  فيه  حُلظت  لكونه  حمتومة،  عاقبته  تكون  الذي  امل�شّرعني،  ف�شاد  عن 

ة... يف احلقيقة، لو نظرنا بدّقة، فاإّننا �شندرك اأّنه ال يوجد اأبًدا دميقراطّية  اخلا�شّ

�شادقة وم�شتقيمة و�شوف لن توجد اأبًدا ...اإذا وجد يف بلد ما، �شعب من االآلهة، 

حينئٍذ ميكن اأن يكون لديهم حكومة دميقراطّية، الأّن هكذا حكومة مثالّية هي غري 

 .
)8(

مالئمة للب�شر

وقد كتبت دائرة املعارف الدميقراطّية كالم اأجمل واأوزن:

اأّن  البحث  الأهل  ال�شيا�شّية  الق�شايا  ويف  اجلماعّي  العقل  لدى  مفرت�ض  هو  ما 

كطابعني  تعتربان  وباحلقيقة  قرابة،  رابطة  لديهما  والراأ�شمالّية  الدميقراطّية 

اقت�شادّي و�شيا�شّي، مت�شاويني يف الوزن والقدر، وهما ي�شّكالن البنى التحتّية الأّي 

بظهور  عالقة  لها  الدميقراطّية  من  اجلديدة  االأنواع  اقت�شادّي.  اجتماعّي  نظام 

. 
)9(

ا الراأ�شمالّية تاريخًيّ

يفتخروا  اأن  ي�شتطيعون  ال  رمّبا  الذين  اأولئك  من  دعنا  اأخرى،  مّرة 

تعّلقهم  ب�شبب  العامل،  يف  عندهم  من  جديًدا  وم�شروًعا  كالًما  باإطالقهم 

)8(  وات جونز، خ داون دان ان دي �ش ه �ش ي ا�ش ى، ترجمة علي رامني )تهران:  �شركت انت�شارات علمى و فرهـنگى، الطبعة 4، 

76)1 هـ.�ض(،  اجلزء 2، ال�شفحة 897. 

)9(  مارتني خور ليپ�شت، دايره املعارف دموكرا�شى، ترجمه گـروهى از مرتجمان )تهران: وزارت امور خارجه، موؤ�ش�شه 

چاپ و انت�شارات، )8)1هـ. �ض(، اجلزء 1، ال�شفحة 167. 



1(

الكبري باالأر�شيف الغربّي. ولكن ميكن للم�شلمني ب�شكل عام، وبالنظر اإىل 

العامل  ُيْهدوا  اأن  الدينّية  غري  للدميقراطّيات  والعر�شّية  الذاتّية  املعايب 

وقّوة،  ب�شالبة  عر�شّي،  اأو  ذاتّي  نق�ض  اأّي  عن  عاٍر  حمتًوى  الدميقراطّي 

مّتكئني على راأ�شمال الوحي الذي ال ُيحّرف.

الإجماع

الدينّية.  ال�شعبّية  لل�شيادة  االإ�شالمّية  امل�شادر  اأحد  االإجماع  اعتبار  ميكن 

من  اعتباره  ميكن  وكيف  الدّقة؟  نحو  على  االإجماع  مفهوم  هو  ما  ولكن، 

م�شادر ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية؟ فوجهة نظر جان ال. �شبوزيتو وجان اأو. 

وال هي التالية:

ا�شتخدم املفّكرون امل�شلمون مفهوم االإجماع يف الع�شر احلديث وتو�ّشلوا باإمكانات 

اأّنه  على  االإجماع  اهلل  حميد  يعّرف  والثبات.  اجلمود  حالة  من  واأخرجوه  جديدة 

وتن�شيقها  االإ�شالمّية  للحقوق  حتّول  الإيجاد  الوا�شعة  االإمكانات  من  اال�شتفادة 

اأن يكون االإجماع هو  ومالئمتها مع الظروف اجلديدة. على هذا االأ�شا�ض، ميكن 

�شفّي:  م.  علي  يقول  كما  االأكرثّية  قبل  من  املقّرة  القوانني  لقبول  العلمّي  املبنى 

م�شروعّية الدولة تتعّلق بامل�شتوى الذي يعك�شه تنظيم وقّوة الدولة لطلبات واإرادة 

ال  الدولة  موؤ�ّش�شة  م�شروعّية  باأّن  الكال�شيكّيون  الفقهاء  يعتقد  كان  كما  االأّمة، 

وبناًء  �شيء.  اأّي  قبل  االإجماع  مبداأ  على  قائمة  ولكّنها  مكتوبة  تنبثق عن م�شادر 

اآلّية  الدميقراطّية وكذلك  الذي يعطي م�شروعّية  االإجماع هو  فاإّن  تقّدم،  على ما 

.
)10(

تنفيذها

بعد نقل العبارة، لزم ال�شوؤال التايل: هل اأّن الروؤية واالعتقاد هما اأقدم 

اأم  واملعنى  الروح  لفٍظ خاٍل من  يجريا على  بحيث  �شخ�شّية،  ولهما �شفة 

ف؟ يف ال�شّق االأّول، مل يعد  اأّنهما ا�شُتخرجا وا�شُتمّدا من لفظ اأ�شيل ومعرَّ

)10(  جمّلة كيان، العدد 22، م�شدر �شابق، ال�شفحة 4). 
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ويف  االإ�شالمّية.  بالدميقراطّية  يتعّلق  معًنى  له  نوٍع  عن  احلديث  باالإمكان 

اأّن مفهوم االإجماع يف الفقه ال�شيعّي وال�شّنّي ال  الوجه الثاين، امل�شكلة هي 

ي�شبه اأبًدا »احلالة غري اجلامدة« ولي�ض له �شلة بها، ومل يعترب يف اأّي وقت 

كان، اأّن مدلول االإجماع هو مبثابة منبع للقوانني املوازية وعلى نف�ض امل�شتوى 

اأو املخالفة للم�شادر املكتوبة. واإذا جاء يف الع�شر احلديث اأفراد من اأمثال 

حميد اهلل واأخرج االإجماع من ماهّيته ومفهومه االأّويّل، فهي بدعة اأو �شنعة 

جديدة جاوؤوا بها يف »الع�شر اجلديد«، الأّن قيمة االإجماع عند ال�شيعة كانت 

دائًما بلحاظ طريقته ومل تكن بلحاظ مو�شوعّيته اأبًدا. 

اأخرى، يكون االإجماع لديهم معترًبا بلحاظ كا�شفّيته عن قول  وبعبارة 

املع�شوم. ومو�شوعّية االإجماع لدى اأهل ال�شّنة كانت بعنوان طريق للك�شف 

ال�شرعّي. وبالتايل، ميكن القول اإّن الفقهاء امل�شلمني ال�شّنة وال�شيعة نظروا 

دائًما اإىل االإجماع على اأّنه طريق لك�شف احلكم ال�شرعّي، وهذا االأمر، حّتى 

مع اإعادة النظر فيه وحتديثه، فاإّنه لن يكون لديه �شلة وال ي�شبه اأبًدا مفهوم 

االإجماع الذي تطرحه الدميقراطّية العلمانّية.

خال�شته، اإّن دائرة تاأثري االإجماع يف نطاق ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية هي 

فقط يف منطقة تدخل ال�شريعة وبعنوان منبع طريقّي عند ال�شيعة، اأو منبع 

ال�شرعّية، ولي�ض له عالقة  للبحث عن االأحكام  ال�شّنة  اأهل  مو�شوعّي عند 

اأو  بنطاق تاأثري النا�ض على �شعيد ال�شيادة ال�شعبّية ب�شفته عاماًل موازًيا 

خمالًفا للم�شادر املدّونة. 

العقل

يعترب العقل من االأ�شول امل�شّلم بها يف ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية مثلما هو 

. ورمّبا ي�شتحّق مناق�شة هذا 
)11(

قائم يف �شائر االأنواع الدميقراطّية االأخرى

)11(  كارل كوهني، دموكرا�شى، ترجمة فريربز جميدي، )تهران: خوارزمي، الطبعة 1، )7)1 هـ . �ض(. ومعرفة علم 



1(

االأ�شل يف هذا البحث اأكرث من جميع امل�شادر االأخرى.

الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  ودوره يف  العقل  اإذ ميكن ح�شر ميدان عمل 

باأ�شل  يتعّلق  االأّول  امليدان  كالتايل:  كامل  ب�شكل  مندرجة  ميادين  �شّتة  يف 

قبول ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، وامليدان الثاين اإىل امليدان اخلام�ض يتعّلق 

باإيفاء دور مرتافق مع الكتاب وال�شّنة واالإجماع يف حمتوى الدولة، وامليدان 

ال�شاد�ض دوره يف هيئة و�شكل الدولة.

اأّما تو�شيح هذه امليادين ال�شّت فهو كالتايل:

امليدان الأّول: يف البداية، يقوم العقل كخطوة اأوىل باإعادة النظر واإعادة 

واالإن�شاف،  التوا�شع  الذاتّية، حّتى يتخّل�ض، حتت عباءة  املعرفة ملكّوناته 

يف  ال�شقوط  ومن  حيًنا،  املت�شّددة  العقلّية  للنزعة  الكاذب  االّدعاء  من 

املعرفة  اإمكان  بعدم  وت�شليمه  اآخر،  حيًنا  املطلقة  التجريبّية  النزعة  بئر 

االإلهّي  الالمتناهي  والعلم  بالعقل  املحدودة  قدرته  م  وُيطعِّ اآخر،  وقت  يف 

احلّد  من  اال�شتفادة  �شياق  يف  وباطمئنان،  والتفريط،  االإفراط  عن  بعيًدا 

االأق�شى لقّوته، وباإميان و�شوق وبوعي، حّتى يتلّم�ض �شرورة الدميقراطّية 

الدينّية، واإاّل لن يكون اأبًدا طّيًعا لها، بل �شيبقى حمكوًما بالبقاء يف �شحراء 

 .
)12(

التناق�شات النظرّية والعملّية القائمة يف الدميقراطّيات غري الدينّية

االأوىل  وظيفته  يف  �شريّجح  العقل  اإّن  القول  ميكن  خمت�شرة،  وبعبارة 

بعد  الدميقراطّية  االأنواع  �شائر  على  )االإ�شالمّية(  الدينّية  الدميقراطية 

�شائر  ويعترب  �شعفه،  ونقاط  قدراته  معرفة  مقام  اإىل  و�شل  قد  يكون  اأن 

االأ�شناف االأخرى غري كافية وغري �شاحلة نظًرا لوجود التناق�شات العلمّية 

والتاأّثر  الب�شرّي  العقل  ونق�ض  العلم  ن�شبّية  عن  النا�شئة  الكثرية  والعملّية 

اأ�شا�ض  على  ومرافقته  الوحي  مبايعة  بعد  العقل  �شيقوم  بامل�شلحة. كذلك 

ال�شيا�شة اجلزء 1، كالميرودي واآخرون، ترجمة بهرام ملكوتي. 

)12(   مقالة "معرفة اأمرا�ض الدميقراطّية ومقالة الدميقراطّية الليربالّية" يف معر�ض نقد الكاتب. 
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قدراته، بدور خاّلق يف امليادين الالحقة.

امليدان الثاين: يت�شّمن املعطيات اليقينّية، مثل االأولّيات وامل�شاهدات 

اإىل  فيه  الريا�شّي  باليقني  ُيرَجْع  وما  واأمثالها،  واملتواترات   
)1((

والتجارب

امليدان  هذا  يف  واحلّجة  القطع  �شاحب  هو  العقل  كان  وملّا  الق�شايا.  هذه 

فاإّنه يتدّخل برفقة ال�شرع يف حمتوى الدولة، الأّن للقطع واليقني حّجة ذاتّية 

ولن يتمّكن اأحد من الوقوف بوجه ما كان لديه حّجة ذاتّية وقاطعة.

امليدان الثالث: االأحكام التي هي من وجهة نظر العقل �شرورة قاطعة 

للمعطيات اليقينّية العقلّية.

امليدان الرابع: االأحكام التي هي من وجهة نظر العقل �شرورة قاطعة 

يف  واالأحكام  املعطيات  من  املجموعتان  هذه  وت�شّمى  ال�شرعّية.  لالأحكام 

امليدانني الثالث والرابع �شرورّيات عقلّية.

امليدان اخلام�س وال�شاد�س: تنظر ال�شريعة االإ�شالمّية اإىل ت�شخي�ض 

العقل نظرة تاأييد، الأّن العقل لديه قطع ويقني يف امليادين االأربع املذكورة، 

اأن  لل�شريعة  االأربع ال ميكن  امليادين  العقل اخلارجة عن هذه  اأحكام  واأّما 

تعتربها اأحكاًما �شرعّية، ب�شبب فقدان جوهر اليقني فيها. ولكن يف نف�ض 

امليادين  تلك  العقل خارج  لن�شاط  منطقتني  ر�شدت  ال�شريعة  فاإّن  الوقت، 

املذكورة وهما املنطقتني اللتني ت�شتحّقان التجربة واخلطاأ والف�شل والنجاح 

وهيئتها،  �شكل احلكومة  االأوىل  وهما:  باليقني.  القطع  الناجتني عن عدم 

اإليها ال�شريعة فبقيت  والثانية منطقة الفراغ التي ت�شمل موارد مل تتطّرق 

دون اأجوبة واأحكام.

وبناًء على ما تقّدم وباخت�شار، فاإّن الدور االأّول للعقل يف الدميقراطّية 

الدينّية هو قبول مبداأ الدميقراطّية الدينّية اأو رف�شها، مبداأ ر�شى العاّمة، 

))1( باملعنى املذكور يف علم املنطق.
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هذه  و�شكل  لهيئة  ط  يخطَّ اخلام�ض  دوره  ويف  وت�شخي�شه.  النتخابه  وفًقا 

ا  وحيويًّ حمّدًدا  عاماًل  ي�شّكل  والرابع  والثالث  الثاين  وامليدان  احلكومة، 

ومرتافًقا مع ال�شريعة يف املحتوى ويف االأحكام ال�شرعّية املتعّلقة باحلكومة. 

وكذلك يف امليدان ال�شاد�ض، فاإّنه يحكم يف منطقة الفراغ على الرغم من 

ا�شتخدامه اأ�شلوب االمتحان واخلطاأ، وهذا ما قد مّت تاأييده واإقراره من قبل 

ا. ال�شريعة ونف�ض العقل اأي�شً

العقالنّية  بني  والتكاتف  والتعاون  والتق�شيمات  املحا�ش�شة  هذه 

ا من قبل عامٍل خارٍج  ا اأو مفرو�شً واالإ�شالمّية، لي�شت حدًثا طارًئا وعار�شً

اإىل  اإ�شافة  اإمكانّياته.  العقل نف�شه وعن  لكّنه ناجت عن طبيعة  العقل،  عن 

باجلهل  العقلّي  والعلم  الكفاءة  يتخّطى حدود  ما  االإ�شالم  يغّطي  ال  ذلك، 

ب، اإمّنا يبادر اإىل ا�شتكمال رفع تلك النواق�ض امل�شتع�شية التي ال  والتع�شّ

تعّو�ض، عرب عقل اأرفع درجة وهو الوحي االإلهّي. على خالف ع�شر �شيطرة 

واإمكانات  بقدرة  االإميان  عدم  اإىل  باالإ�شافة  ا�شتعاظت،  التي  الكني�شة 

ب االأعمى غري املدرو�ض ملا هو خارج حدود العقل  العقل، بالتحريف والتع�شّ

وكذلك ما كان يو�شع مكان العقل. 

ترى هذه املقالة اأّن جملة من التناق�شات العلمّية والعملّية وامل�شاوئ التي 

وما  احلداثة  ويف  خا�ّض  ب�شكل  الغربّية  الدميقراطّيات  يف  عالج  لها  لي�ض 

بعدها ب�شكل عام، تن�شاأ من جّراء هذا الف�شل ما بني العقل االإن�شايّن والعقل 

ف�شوف  العقلني،  هذين  بني  جمع  فيه  ويحدث  يوٌم  ياأِت  مل  واإذا  املاورائّي. 

مّما  وتعقيًدا  توترًيا  اأكرث  والتناق�شات  االأزمات  من  مزيًدا  االإن�شان  ي�شهد 

�شبقها. وطاملا اأّن احلالة النف�شّية قائمة - كون ال�شرط ناجت عن ذكريات 

الوراء،  اإىل  وعودة  م�شاحلة  بهكذا  الطمع  فاإّن   - املّرة  الكني�شة  �شيادة 

�شيبدو غريًبا وبعيًدا عن التوّقع واالنتظار يف االآفاق القريبة. )اقروؤوا مّرة 

اأخرى على االأقّل بحث العقل(.
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الجتهاد

التطبيقّية  املفاهيم  من  هو  االجتهاد  من  ا  بع�شً اأّن  ا  اأي�شً ذكروا  لقد 

للدميقراطّية االإ�شالمّية، ويف تف�شري كيفّيته، اعتربوه مفهوًما للراأي، نا�شئ 

من الفكر العاّم، وخاٍل من االرتكاز اإىل امل�شادر الدينّية، وملّا كان تو�شيف 

هيئة دقيقة للدميقراطّية الدينّية ي�شتلزم نقد ودرا�شة الت�شّورات اخلاطئة، 

فاإّن من ال�شرورّي يف هذا الق�شم اأن نلتفت اإىل بع�ضٍ من هذه العبارات.

براأي خور�شيد اأحمد، نائب رئي�ض اجلماعة االإ�شالمّية يف باك�شتان، اإّن 

حًرا  االإن�شان  وجعل  والكلّية،  العاّمة  واملبادئ  االأ�شول  فقط عن  اأعلن  اهلل 

يف كيفّية تطبيقها يف كّل ع�شر، ومتنا�شبة مع روح وظروف ذلك الع�شر، 

ي�شعى  االجتهاد،  اإّياها. فمن خالل  التي منحه  موهبة احلرّية  با�شتخدام 

اأنا�ض كّل ع�شر الأن يطبقوا تلك الهداية االإلهّية على اأمور وق�شايا زمانهم. 

اإطار  من  االإ�شالم  يف  ال�شلطة  تن�شاأ  بهذا:  َكوهر«  »األطاف  تعتقد  وكذلك 

القراآن فقط، ولي�ض من اأّي م�شدر اآخر. ويبقى على عاتق املفّكرين امل�شلمني 

اإّن  امل�شتويات.  كّل  ويف  ال�شعد  على جميع  االجتهاد  اإىل  العموم  يدعوا  اأن 

التي   هي  امل�شلمني  اأذهان  بينما  دائًما  باحليوّية  ومفعم  جديد  هو  االإميان 

القدرات،  ولديها  ومرنة  متحّركة  هي  االإ�شالم  مبادئ  اإّن  الغبار.  غّطاها 

بينما اجتهادنا نحن هو الذي ا�شتكان وخُمل و�شُعَف، دعوا االآخرين ليقوموا 

بحث  طرق  الإيجاد  االإ�شالم[  ]اأ�شول  ذلك  يف  النظر  باإعادة  اأخرى  مّرة 

جديدة وخاّلقة. كما تعطي ال�شورى واالإجماع واالجتهاد مفاهيًما اأ�شا�شّية 

لدرك العالقة بني االإ�شالم والدميقراطّية يف الع�شر احلديث وت�شتحدث 

.
بنياًنا موؤثًرا الإقامة قاعدة اإ�شالمّية للدميقراطّية «)14(

اإذا كان يق�شد الُكّتاب يف العبارات ال�شابقة من كلمات مثل »االإن�شان«، 

»النا�ض«، »العاّمة«، و»امل�شلمني« هو عاّمة امل�شلمني، �شواًء كانوا من اخلرباء 

)14( جمّلة كيان، العدد 22، م�شدر �شابق، ال�شفحة 4).
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اإّن اجتهاًدا مثل هذا االجتهاد  اأم من غريهم، يجب القول هنا  يف الفقه، 

املجايّن والوافر مل ُي�شمع به حّتى االآن، ولن ُيعطى اأبًدا هكذا، الأّن مبادرة 

كونها  عن  ف�شاًل  منهم،  مطلوبة  لي�شت  االجتهاد  مهارة  لدرا�شة  اجلميع 

اأو مقبواًل  غري ممكنة عملًيّا، واالجتهاد بدون مهارة وعلم لي�ض م�شتطاًعا 

اأّن كلمة »لي�ض« هذه ال تعني ح�شر  من اأهل الراأي والعلم على الرغم من 

باب  يف  احل�شرّية  مبعنى  لي�شت  وكذلك  وخا�ض،  معنّي  عدد  يف  االجتهاد 

االجتهاد، ولي�شت نفًيا للتعّددّية الن�شبّية يف جمال ونطاق الفقه. 

وتر�شيم  االجتهاد  حّد  تعيني  املقّرر  من  كان  اإذا  تقّدم،  ما  على  وبناًء 

هذا  اإّن  القول  من  بّد  ال  الدينّية،  للدميقراطّية  املفهوم  نطاق  يف  منزلته 

احلكومة  يف  للمحتوى  حمّددة  وعوامل  مفاهيم  بجانب  يجل�ض  املفهوم 

املحتوى، فال  العاملة يف  املفاهيم  �شائر  الدينّية، ومثله مثل  والدميقرطّية 

يتدّخل اأبًدا يف نطاق اختيارات النا�ض املتمّثلة مببداأ قبول احلكومة الدينّية، 

و�شكل احلكومة ومنطقة الفراغ. 

وال�شّنة  للكتاب  عينّي  جتٍل  هو  االجتهاد  اإّن  القول  يجب  احلقيقة،  يف 

واالإجماع والعقل، وبعبارة اأخرى هو عامل متحّرك ومرن، قائم على معرفتني 

�شنتناول  بالزمان.  ومعرفة  ال�شريعة  مب�شادر  معرفة  وعميقتني،  وا�شعتني 

االآن بحث ق�شم من اأهّم االأ�شول يف نظرّية ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية:

الأخالق

ذكر كثرٌي من اأ�شحاب الراأي االأخالق ب�شفتها من موجبات الدميقراطّية 

ا اأو من خالل عنوان م�شتقّل، واأحياًنا ناق�شوا ذلك. من بينهم وعلى  �شمنًيّ

ال�شيا�شّية: كالميرودي  العلوم  اأ�شاتذة  من  اأفراد  ثالثة  كتب  املثال،  �شبيل 

وجيمز اآندر�شن وكوميبي التايل:

املوجب الثاين الذي له عالقة قريبة بنظرّية الدميقراطيّة، هو اأّن الب�شر موجودات 
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اأخالقّية وموؤّدبة ب�شكل اأ�شا�شّي، وتاأخذ يف احل�شبان حقوق االآخرين وهم قادرون 

على اإيجاد تعادل وتوازن بني ادعاءات املجتمع وبني ميولهم االأنانّية. وهنا يالحظ 

بعيدة عن  اجلديدة  ال�شلوكّيات  والتطبيق.  النظرّية  بني  قائًما  اختالًفا  هناك  اأّن 

بحياتها  ت�شتمّر  لن  واإّنها  قيم،  يلزمها منظومات  الب�شرّية  املجتمعات  االأخالق... 

معتمدة على اجلوانب املادّية وحّدها. ومل يتخّل اأّي جمتمٍع اأبًدا عن اّتباعه لالأخالق 

على الرغم من وجود هذه االختالفات القائمة بني هذه املنظومات القَيمّية. وكّلما 

رف�ض جمتمع ما �شل�شلة من القيم بهدف االّدعاء والتظاهر، فاإّنه �شرعان ما �شوف 

.
)1((

يقبل ب�شل�شلة جديدة من القيم االأخرى تاأخذ مكان القدمية منها...

قيا�ًشا  الدينّية  للدميقراطّية  ا  جدًّ الكبري  االمتياز  هذا  يظهر  وهنا 

بالدميقراطّيات غري الدينّية على نحو مده�ض وعجيب. وكما قال الكّتاب 

يف العبارات اآنفة الذكر مل يتخّل اأّي جمتمع عن االأخالق ]ب�شكل كّلّي [. اأّما 

اأّن االإن�شان مل يرتك االأخالق ب�شكل كّلّي، فهذا الأّن االأخالق لها جذور يف 

الفطرة االإن�شانّية وطبيعتها، لكن جممل الكالم يدور حول االأخالق على اأّنها 

مثل اأّي اأمر ذاتّي وطبيعّي اآخر، يحتاج اإىل عناية واهتمام وتربية وتكامل. 

طرح  يجب  التاريخّية،  واملطالعة  العقلّية  املحا�شبة  خالل  ومن  فاالآن، 

ال�شوؤال التايل: اأيٌّ ِمْن مراكز القّوة واملنظّمات واملوؤ�ّش�شات والدول ا�شتطاع 

باالأخالق مثلما  االلتزام  النا�ض على  ويحّث  وي�شّجع  اأن يحّرك  ي�شتطيع  اأو 

على  الدين  لدى  املتوّفرة  االأدوات  من  ي�شتفيد  اأن  وكذلك  الدين؟  يفعل 

احل�شنة،  لالأخالق  عينّية  ومناذج  م�شاديق  بعنوان  االأنبياء  اأّن  االعتبار 

ا؟  والرتويج لالعتقاد باملعاد، واملوعظة البليغة وم�شادر الوحي املوؤّثرة جًدّ

ف�شتظهر  الدميقراطية،  اإذا نظرنا لالأخالق ب�شفتها من مباين  اإذن، 

مدى فاعلّية الدميقراطّية الدينّية ومدى عدم تعّر�شها لل�شّرر وال�شوء على 

نحو ظاهر ووا�شح قيا�ًشا ب�شائر االأنواع االأخرى من الدميقراطّية. 

))1( كارلتون كالميرودى، اآ�شنايى با علم �شيا�شت، ترجمة بهرام ملكوتي )تهران: دار ن�شر اأمري كبري، الطبعة 2، 1))1 

هـ . �ض(، اجلزء 1، ال�شفحة 112.
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احلرية

 هي من الكلمات العائمة واملتحّركة من حيث املعنى، وبالرجوع 
)16(

احلرية

 ،
)17(

خمتلفة بتفا�شري  لنف�شها  ت  اخت�شّ االآن،  لغاية  املختلفة  االآداب  اإىل 

واأحياًنا غري متوازنة. هذه الكلمة هي من بني الكلمات امل�شاحبة لالإن�شان 

يف ع�شرنا احلا�شر، التي مل جتد لها معاٍن �شوى القليل. فقد وقع االإن�شان 

الرئي�شّية  الت�شّعبات  جميع  قطع  ب�شبب  وكبرية  كثرية  ورطات  يف  املعا�شر 

االإر�شاد والهداية، والعقل  الكبريين؛  والفرعّية لعالقته مع ذلك املركزين 

طبيعّية،  اأداًة  كونه  املحدود  بالعقل  والقناعة  والوحي،  الفردّي  احل�شورّي 

و�شقط عند اأهّم العبارات احلياتّية لالإن�شان والتي تت�شّمن احلرّية. 

وباخت�شار، ميكن القول اإّن احلرّية التي لها قيمة اإيجابّية هي تلك التي 

تنمو على جميع ال�شعد ويف كّل امل�شتويات واالجّتاهات االإن�شانّية. واأّما اإذا 

وقعت احلرّية يف خالف مع جانب من اجلوانب االإن�شانّية. حينها ال يوجد 

ت�شاعد  التي  احلرّية  تلك  املثال،  �شبيل  وعلى  والندم.  الهالك  من  منا�ض 

ا  على الف�شاد االأخالقّي و�شقوط العائلة واأفول العواطف، فهي لي�شت خال�شً

ولي�شت حرّية مباركة ونافعة.

الوحيد  هو  احلرّية  نوع  عن  البحث  اعتبار  تقّدم، ميكن  ما  على  وبناًء 

فيه  يبتلى  ال  حيث  الدينّية  الدميقراطّية  نظام  يف  يكون  اأن  يجب  الذي 

اأن جند  االإن�شان بامل�شائب ويوؤّمن له موجبات الر�شد والتقّدم. وال ميكن 

له عالمة يف الدميقراطّيات املبنّية على القيم املادّية والعلمانّية التي جعلت 

من النزعة الدنيوّية وحدها املبتغى واملرجتى.

  Freedoom                                                                                                                                                                   )16(

)17(  اآيزايا برلني، چهار مقاله درباره اآزادى، مرتجم حمّمد علي موحد )تهران: خوارزمي، چاپ 1، 68)1 هـ . �ض(، 

املقّدمة واملقاالت. 
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امل�شاواة

امل�شاواة من املباين املهّمة للدميقراطّية ولديها اأهمّية كربى بالتحديد يف 

الدميقراطّية الدينّية، فهي من اأبرز واأهّم التعاليم الدينّية التي كانت قد 

اإىل االأذهان  �شّعت دوًما يف ال�شحيفة النظرّية والعملّية لالإ�شالم. يتبادر 

مبا�شرة مفهوم امل�شاواة عند �شماع ا�شم الدين ال �شّيما الدين االإ�شالمّي. 

التمييز  ومواجهة  واملظلومني  واالأطفال  املراأة  حقوق  عن  االإ�شالم  ودفاع 

العن�شرّي هي م�شاديق وا�شحة خلدمات هذا الدين العظيم.

للدميقراطّية ثالثة جوانب من وجهة نظر الفل�شفة االجتماعّية وهي كالتايل: طابع 

اجتماعّي واآخر اقت�شادّي وثالث �شيا�شّي. ويقال اإّن الدميقراطّية لن تكون مكتملة 

طاملا اأّن هذه اجلوانب الثالث غري موجودة مع بع�شها البع�ض يف املجتمع. املراد 

من الطابع االجتماعّي للدميقراطّية هو اأاّل يكون هناك من متييز قائم على اأ�شا�ض 

اإّن  يقال  هنا  من  واجلن�شّية.  الب�شرة،  لون  واملذهب،  وامل�شلك  واالأقلّية،  الطبقّية، 

بغ�ض  اجتماعّية  ناحية  من  مت�شاوون  هم  والفقري  الغنّي  والرجال،  الن�شاء  جميع 

النظر عن نوعّية الطبقة التي ينتمون اإليها، ويجب التعاطي معهم على نحو مت�شاٍو. 

يعطي الطابع االقت�شادّي للدميقراطّية هذا املعنى بوجوب توزيع الرثوة على نحو 

اأ�شا�ض  على  القائمة  الكربى  التفاوتات  اإزالة  ووجوب  املجتمع،  ومنا�شب يف  عادل 

الرثوة... ويدّل الطابع ال�شيا�شّي للدميقراطّية على وجود احلقوق ال�شيا�شّية مثل 

الو�شول  الراأي والت�شويت، وحّق االعرتا�ض والنقد واالنتخابات، وحّق  اإبداء  حّق 

.
)18(

اإىل املراكز او امل�شوؤولّيات العاّمة بهدف تطبيق هذه احلقوق ب�شكل موؤّثر«

ق هذه احلقوق الثالث التي  مل يعد هناك من حاجة اإىل درا�شة تاأكيد حتقُّ

َرت على مبداأ امل�شاواة، يف االأنظمة الدميقراطّية، اأو هل لديها  ُر�ِشَمت وُقِرّ

اإمكانّية التحّقق يف امل�شتقبل اأم ال؟ ففي املا�شي كان قد ذكر املنتقدون هذا 

االأمر يف تعليلهم لف�شل االأنظمة الدميقراطّية يف حتقيق مثل هذا الهدف 

)18(  داريو�ض اآ�شورى، دان�س نامه �شيا�شى ) تهران: نا�شر مرواريد، الطبعة )، 78)1 هـ. �ض(.
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كجزء من اأ�شباب هذا الف�شل.

احلرّية  اأّن  اإىل  بالنظر  اإّنه  ال�شوؤال:  هذا  بطرح  فقط  هنا  ونكتفي 

وامل�شاواة هما وجهان اأ�شا�شّيان وحمورّيان من وجهة نظر اأهل الراأي الذين 

، فاإذا ف�شل اأّي نظام دميقراطّي 
)19(

يظهران ويو�شحان ماهّية الدميقراطّية

يف تاأمني هذين العاملني احليوّيني وامل�شريّيني للدميقراطّية، فكيف ميكن 

اأن يح�شبوا ذلك النظام يف نطاق التحقيق والبحث الدميقراطّي وكاأّنه يف 

نطاق لعبة القوى وال�شيا�شة؟ فلي�ض هناك من �شرورة الأن تكون املقايي�ض 

واملباين مّتفقة مع روح التحقيق والبحث.

على كّل حال، ميكن اإطالق ا�شم الدميقراطّية على الدميقراطّية الدينّية 

معنى،  من  للكلمة  ما  بكّل  االأخرى  الدميقراطّية  االأنواع  بني  من  وحدها 

ب�شبب فقدانها لالأمرا�ض وامل�شاوئ وال�شوائب املوجودة يف الدميقراطّيات 

غري الدينّية. 

جتدر االإ�شارة هنا اإىل اأّن ال�شبب االآخر لنجاح الفكر االإ�شالمّي يف طرح 

النظام الدميقراطّي ومل ُي�َشر اإليه �شابًقا، هو اأّن مبداأ امل�شاواة يف االإ�شالم 

هي  املوقعّية  هذه  اإمّنا  واملواطنّية،  ال�شيا�شّية  املوقعّية  خالل  من  ين�شاأ  مل 

تكوينّية ووجودّية معه وقد اأُخذت باحل�شبان. فلكونه اإن�شاًنا ولديه ا�شتعداد 

خلالفة اهلل اأُر�شيت البنى التحتّية لقانون امل�شاواة وجميع القوانني املتعّلقة 

معادلة  عبارة  ال�شبب  لهذا  الكرمي  القراآن  ي�شتخدم  مل  ورمّبا  باالإن�شان. 

عبارات  حالًيّا  و�شعوا  قد  امل�شلمني  اأّن  من  الرغم  على  املواطنّية  لعبارة 

معادلة لها مثل املواطن يف العربّية و» وطندا�ض « يف الرتكّية و»�شهروند« يف 

.
)20(

الفار�شّية

 Raphael, D. D., Problems of Political Philosophy (London, 1990), p. 83.                             )19(

 ،1 اأمري كبري، الطبعة  اأبو طالب �شارمني )طهران: دار ن�شر  تفّكر نوين �شيا�شى ا�شالم، ترجمة  )20( حميد عنايت، 

62)1 هــ. �ض(، ال�شفحة 169.
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العدالة

يبدو اأّن االختالف بني العدالة وامل�شاواة هو اختالف بني اخلا�ّض والعام، 

قبيل  من  املو�شوعات  يف  النا�ض  جميع  ت�شاوي  تتطّلب  امل�شاواة  اأّن  مبعنى 

االأ�شل فهي معيار  العدالة ومن خالل �شّحة هذا  بينما  والفر�ض،  احلرّية 

وتربير  وحتديد  تعيني  يف  ال�شروع  اأ�شا�شه  على  ميكن  واأخالقّي  عقاليّن 

االختالفات. بعبارة اأخرى، تتناول امل�شاواة جميع الق�شايا املتعّلقة بامل�شاواة 

االأولّية قبل دخول العامل االإن�شايّن، بينما تاأتي العدالة من خالل بيان هذا 

املقدار بعد اال�شتفادة من احلرّية وفر�ض امل�شاواة عرب ذلك العامل، بعنوان 

حكم احلّق الذي يبنّي باأّي م�شتوى من اال�شتحقاق واال�شتيفاء يجب اأن ي�شل 

اإليه اأّي �شخ�ض. 

التوحيد  بعد  وهاج�ض  هدف  اأكرب  ت�شّكل  االجتماعّية  العدالة  كانت 

ومثرًيا  دقيًقا  �شّجاًل  قّدم  العظيم  الدين  وهذا  االإ�شالم،  نظر  وجهة  من 

لالأئّمة  العملّي  ال�شعيد  على  اأم  النظرّي  ال�شعيد  على  �شواًء  لالإعجاب 

ال�شعيد  على  ولكن  احلكم.  اإىل  و�شلوا  الذين  اأولئك  وحّتى  املع�شومني، 

الدينّي، تتالأالأ العدالة ب�شراحة وب�شالبة وتظهر جلًيّا يف قول وعمل االأئّمة 

اأ�شحاب  اأقالم  ظهرت  الدينّي،  غري  الدميقراطّي  ال�شعيد  على  اأّما  )ع(. 

الفكر والراأي وهي قلقة وم�شطربة. ومن اجلميل اأن نقّدم جزًءا مرتجًما 

من هكذا ت�شريحات تدّل على حالة من اال�شطراب يف الكتابة �شواّء فيما 

يتعّلق بتدوين القوانني العادلة اأو بلحاظ املراكز التي ت�شمن ن�شر العدالة، 

وكمثال على ذلك نورد التايل:

مرّبرة  تكون  �شوف  املو�شوعات  هذه  )املمتلكات(  والرثوة  واحلرّية  ...احلرمان، 

وتاأخذ  االأحزاب،  لدى  مت�شاوية  الفر�ض  فيها  تكون  التي  احلالة  تلك  يف  فقط 

اأ�شا�ض  على  يحكمون  ال  الذين  ال�شاحلني  احلّكام  من  هيئة  كالمهم  باحل�شبان 

اأحكام م�شبقة وعلى اأ�شا�ض االأوا�شر )العالقات( وامل�شالح، ب�شكل يكون فيه راأي 
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تلك الهيئة داّل على �شالمتها من التمييز، ولكن اإذا كانت الرتبية والتعليم والتمثيل 

القانويّن قائم على اأ�شا�ض الرثوة، فاإّن مثل هكذا حالة �شوف لن حتدث اأو تظهر 

اأبًدا..... يجب اأن تكون ال�شلطة ال�شيا�شّية تابعة لعوامل منظّمة ومعّدلة. ولكن ال 

ت�شتطيع الليربالّية اأن تلعب دوًرا يف هذا التعديل والتنظيم... وبناًء عليه، يجب اأن 

تطرح مبادًئا تتعّلق بالعدالة االجتماعّية الئقة وجديرة بنوع الدميقراطّية املوجودة 

يف املجتمع... حما�شة ون�شاط املباحثات ال�شيا�شّية ووجود حّق االنتخاب لدى النا�ض 

ي�شبحان ممكنني يف احلالة التي ميكن اأن تكون الليربالّية فيها م�شاحبة ومالزمة 

للعدالة االجتماعّية...ولكن ال ت�شتطيع املوؤ�ّش�شات الليربالّية لوحدها بجعلنا قادرين 

عندما  املوؤ�ّش�شات  هذه  ولكن  بالعدالة[.  وااللتزام  ]الفكر  حالة  هكذا  مثل  على 

العي�ض  اإمكانية  لنا  تهّيئ  اأن  االأقّل  الدميقراطّية ميكنها على  ت�شبح متزاوجة مع 

امل�شتطاع مًعا يف ظّل وجود جّو م�شحون بالتناق�شات ومن عدم التنا�شب فيما بينها. 

القيام  االأقّل[ من  ]على  اإىل موؤ�ّش�شات متّكننا  فاإّننا بحاجة  تقّدم،  وبناًء على ما 

اأف�شل،  وتعليم  تربية  ووجود  االت�شاالت  ع�شر  ويف  وواعية.  مدرو�شة  بانتخابات 

.
)21(

حتوز و�شائل االإعالم واجلامعات ]يف هذا ال�شاأن[ على اأهمّية  وهي م�شريّية 

عترب الن�شاط ال�شيا�شّي ووجود 
ُ
نرى من خالل هذه الت�شريحات اأّنه قد اأ

عقد  الكاتب  ولكّن  بها.  رهن  اأو  العدالة  �شروط  من  للنا�ض  االنتخاب  حّق 

الليربالّية  اأمله لالأ�شف وبواقعّية تاّمة على حتقيق العدالة عرب املوؤ�ّش�شات 

والدميقراطّية.

ال�شريح  الكالم  اّطلعنا من قبل، على  كّنا قد  املقالة  وبالطبع يف هذه 

جلان جاك رو�شو حول جذور ف�شاد امل�شوؤولني وامل�شّرعني.

االأقالم  اأبًدا  تكن  مل  االإ�شالّمية،  الدميقراطّية  �شعيد  على  ولكن، 

تكون،  لن  و�شوف  وم�شطربة  حائرة  العدالة  وتثبيت  لتدوين  واخلطوات 

لكون االإ�شالم جمّهًزا باأقوى عوامل الرتبية مثل النماذج الكاملة االأخالقّية 

Liberalism and Social Justice, pp. 39-40.                                                                                          )21(
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وت�شفيتها من  النف�ض  تزكية  واحلّث على  والت�شجيع  واحل�شنة،  املح�شو�شة 

وذكر  الداخلّي،  وال�شمري  العقل  وتقوية  واإعدادها،  وتربيتها  ال�شوائب، 

املعاد، وعوامل اأخرى مثل م�شادر الوحي البليغة واملوؤّثرة.

االآن نبداأ ببحث ودرا�شة بع�ض من اأهّم مكّونات نظرّية ال�شيادة ال�شعبّية 

الدينّية:

ر�شا وقبول العاّمة

 يف اّتباع احلكومة من املكّونات االأ�شا�شّية لل�شيادة 
)22(

يعترب ر�شا املواطنني

مع  وبالطبع،  االأخرى.  الدميقراطّية  االأنواع  �شائر  مثل  الدينّية  ال�شعبّية 

اإّن هذا املكّون هو �شبب م�شروعّية احلكم يف  وجود هذا االختالف القائل 

�شائر االأنواع االأخرى بينما هو �شبب مقبولّية احلكم يف النوع الدينّي منه. 

�شكل  يف  وللدين  هلل  ومقام  جمال  اأّي  ُيلحظ  مل  اأّنه  مبا  اأ�شا�شّية،  وبعبارة 

وحمتوى احلكومة يف االأنواع االأخرى، فال يليق باأّي فرد اأن يوّفر للنا�ض من 

ذوي العقول واحلرّية موجبات ح�شر حرّياتهم من خالل �شيادته عليهم، 

النا�ض يف احلالة  اأولئك  ال�شيادة مقبولة وم�شروعة فقط عند  وتكون فيها 

التي تر�شخ النا�ض فيها للحكومة بهدف امل�شالح العاّمة املتعّلقة باجلميع.

الدينّية كما يف  ال�شعبّية  ال�شيادة  االإن�شان هو موجود عاقل وحّر يف  اإّن 

�شائر االأنواع االأخرى. ومن هنا، فاإّن حّق انتخاب احلكومة يبقى حمفوًظا 

وجهة  من  االن�شان،  اأّن  مبا  ولكن  الدينّي،  النوع  من  اأّنها  الرغم  على  له 

الذي مياثله  النوع  اإىل  ين�شاع حّتى  اأن  واأف�شل من  اأكرم  الدين، هو  نظر 

حمدودّيته  بدليل  له  واملذّلة  العذاب  اأ�شباب  يهّيئ  الذي  النوع   - باختياره 

العقّلية وطغيان امل�شلحة عليه - فاإّن خالقه و�شانعه قد حفظ له على االأقّل 

هذا احلّق. وال�شرعّية االإلهّية ال توؤّيد كّل اأنواع ال�شيادة على الب�شر، وتعترب 

Consent                                                                                                                                                                )22(
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فقط تلك احلكومات املن�شوية يف اإطار القوانني االإلهّية م�شروعة، وتربط 

النا�ض  من  العاّمة  وقبول  بر�شا  ال�شريعة  اإطار  يف  احلكومة  وتعيني  حتّقق 

احلرّية  �شّيما  ال  االإن�شانّية،  للحقوق  وتقديرها  احرتامها  من  الرغم  على 

واالختيار وحّق االنتخاب.

ولهذا ، يعترب اهلل احلكومة االإ�شالمّية املنبثقة من �شلطة ال�شعب �شرعّية 

فقط، تلك التي مل تاأِت عن جهٍل وعن هو�ٍض وهًوى ومل تتلطَّ خلف �شل�شلة 

ا ميكن للنا�ض اأن  من امل�شالح غري املرئّية الفردّية اأو اجلماعّية، هنا اأي�شً

تعطيها الر�شا وتتبعها عن علم وحرّية. وبالطبع، يجب اأن ناأخذ باحل�شبان 

يف هذه املقالة بالتحديد، دور العقل االإن�شايّن حّتى ُي�شتطاع اأن ُيو�شف على 

خالل  من  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  حكومة  وم�شمون  حمتوى  اأدّق،  نحو 

التعاون والتكاتف بني اخلالق وال�شعب.

الغدير  بعهد  نكثوا  الذين  اأولئك  على  )ع(  علي  االإمام  �شكوى  ت�شهد 

النا�ض  اإىل طلب  بعد  فيما  احلكومة  قبول  �شبب  نف�شه  الوقت  واأ�شندوا يف 

والبيعة التي عقدوها، على نوع نظرة واإميان االإ�شالم اإزاء مو�شوع احلكومة:

لُّ الُقْطِب ِمَن  لَِّي ِمنَها حَمَ نَّ حَمَ
َ
ُه َلَيْعَلُم اأ ها ُفالٌن )اأبو بكر(، َواإِنَّ �شَ َما َواهلل َلَقْد َتَقمَّ

َ
اأ

، َف�َشَدْلُت ُدوَنَها َثْوًبا، َوَطَوْيُت َعْنَها  رْيُ ْيُل، َوال َيْرَقى اإِيَلَّ الطَّ ي ال�شَّ َحا، َيْنَحِدُر َعنِّ الرَّ

رِبَ َعَلى َطْخَية َعْمَياَء، َيْهَرُم  �شْ
َ
ْو اأ

َ
اء، اأ وَل ِبَيد َجذَّ �شُ

َ
ْن اأ

َ
ْرَتِئي َبنْيَ اأ

َ
َك�ْشًحا، َوَطِفْقُت اأ

نَّ 
َ
ْيُت اأ

َ
ُه....َفَراأ ِغرُي، َوَيْكَدُح ِفيَها ُموؤِْمٌن َحتَّى َيْلَقى َربَّ فيَها الَكبرُي، َوَي�ِشيُب ِفيَها ال�شَّ

ُتَراثي  اأرى  �َشًجا،  احَلْلِق  َويف  َقذًى،  اْلَعنْيِ  َويف  رَبُت  َف�شَ ْحَجى، 
َ
اأ َهاَتا  َعَلى  رْبَ  ال�شَّ

 .
)2((

َنْهًبا 

وعندما اأراد النا�ض مبايعة عثمان قال:

ُموُر 
ُ
ي، َوَواهلِل الأ�ْشِلَمنَّ َما �َشِلَمْت اأ َحقُّ ِبَها ِمْن َغرْيِ

َ
ينَّ اأ

َ
 َلَقْد َعِلْمتـُْم اأ

))2(  خطب االإمام علي )ع(، نهج البالغة، �شرح ال�شيخ حمّمد عبده )قم: دار الذخائر، الطبعة 1، 1412هـ(، اجلزء 

1، ال�شفحة 2). 
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ذِلَك  الأْجِر  اْلتـَما�ًشا  ًة،  َخا�شَّ َعَليَّ  اإِالَّ  َجْوٌر  ِفيِها  َيُكْن  َومَلْ  امْلُ�ْشِلِمنَي، 

.
)24(

ِلِه َوَف�شْ

وحول قبوله اخلالفة من جانبه قال: 

ِبُوُجوِد  ِة  جَّ احْلُ َوِقَياُم  ِر،  ا�شِ احْلَ وُر  ُح�شُ َلْواَل  �َشَمَة،  النَّ  
َ
َوَبَراأ َة،  بَّ احْلَ َفَلَق  َوالَِّذي  َما 

َ
اأ

َمْظُلوم،  �َشَغِب  َوال  ِة َظامِل،  ِكظَّ َعَلى  وا  ُيَقارُّ اّل 
َ
اأ الُعَلَماِء  َعَلى   

ُ
َخَذ اهلل

َ
اأ َوَما  ِر،  ا�شِ النَّ

.
)2((

اَللَقْيُت َحْبَلَها َعَلى َغاِرِبَها

ويف ر�شالة اإىل طلحة والزبري كتب: 

َراُدويِن، 
َ
ا�َض َحتَّى اأ ِرِد النَّ

ُ
ينِّ مَلْ اأ

َ
ا َبْعُد، َفَقْد َعِلْمتـُما، َواإِْن َكتـَْمتـُما، اأ مَّ

َ
اأ

.
)26(

َراَديِن َوَباَيَعِني
َ
ْن اأ ُكَما مِمَّ َومَلْ اأَُباِيْعُهْم َحتَّى َباَيُعويِن، َواإِنَّ

ويذكر يف نف�ض تلك الر�شالة اأّن بيعة النا�ض له كانت عن علم واختيار: 

.
)27(

ر،...« ب، َواَل ِلَعَر�ض َحا�شِ َة مَلْ ُتَباِيْعِني ِل�ُشْلَطان َغا�شِ »َواإِنَّ الَعامَّ

العلم  عن�شر  اإىل  ووا�شح  �شريح  نحو  على  ي�شري  اآخر  مكان  ويف 

.
)28(

اَي َفْلَتًة.....« واالنتخاب: »مَلْ َتُكْن َبْيَعُتُكْم اإِيَّ

خال�شة ما ُي�شتنتج من عبارات االإمام علي )ع( هو اأّن االإمام يف الوقت 

املقبولّية  عن�شر  اأّن  يرى  كان  له،  ا  حًقّ ال�شرعّية  اأّن  فيه  يعترب  كان  الذي 

ومل  والتطبيق،  التنفيذ  حّيز  اإىل  للو�شول  �شرورّي  هو  ا  اأي�شً العاّمة  ور�شا 

يتفّوه بل�شانه ال بكلمة انقالب وال ب�شراعات م�شّلحة واأمثال ذلك، ومل يكن 

يفّكر للو�شول اإىل ذلك بتلك الطرق، وكذلك مل يو�ِض االآخرين بذلك وحّتى 

مل يعِلَمهم هذا االأمر.

)24(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 1، ال�شفحة )12.

))2( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 1، ال�شفحة 7).

)26( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 1، ال�شفحة 111.

)27( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء )، ال�شفحة 112.

)28( نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 2، ال�شفحة 19.
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�شيادة ال�شعب

اال�شتبدادّية  احلكومات  اأنواع  من  غريها  عن  ال�شعبّية  ال�شيادة  ميّيز  ما 

كمكّونات  فيها   
)29(

النا�ض وم�شاركة  والعادلة  احلّرة  االنتخابات  وجود  هو 

اأ�شا�شّية، الأّنها تعنّي الهيئة احلاكمة وفق االنتخابات على خالف احلكومات 

ب�شفتها  املنتخبة  احلاكمة  الهيئة  تلك  فاإّن  احلقيقة،  ويف  اال�شتبداديّة. 

ممّثلة لل�شعب و�شلت اإىل �شّدة احلكم بهدف تاأمني الرفاه واالأمن وال�شعادة 

الأبناء املجتمع.

املبادئ  من  االنتخاب  وعن�شر  ال�شعب  و�شيادة  حكم  يعترب  وكذلك 

االأ�شا�شّية واملهّمة يف ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية مثل �شائر االأنواع الدميقراطّية 

اآخر ملّا كان عن�شر االختيار واالنتخاب احلّر يف ال�شيادة  االأخرى. مبعنى 

ال�شعبّية الدينّية للنا�ض حمفوًظا، فاإّن نظام احلكومة الدينّية واالإ�شالمّية 

ا مكّون حكم و�شيادة ال�شعب. جتدر االإ�شارة اإىل اأّن دائرة ال�شيادة  لديه اأي�شً

ال�شعبّية الدينّية �شاملة وتت�شّمن وجهات النظر التالية:

-  القول بكون تعيني االإمامة )ال�شيعة(.

-  القول بكون انتخاب اخلالفة )اأهل ال�شّنة(.

-  القول بكون تعيني حكومة الفقيه )يف الغيبة الكربى(.

-  القول بكون انتخاب حكومة الفقيه )يف الغيبة الكربى(.

ومن البديهّي اأّن مناق�شة ودرا�شة اأدّلة هذه االأقوال هو خارج عن نطاق 

املو�شوع وجمال املقالة احلالّية. ولكن ما يالئم البحث املذكور اأعاله هنا، 

قائًما  زال  ما  واالأقوال  ال�شور  هذه  كّل  يف  ال�شعبّية  ال�شيادة  مكّون  اأّن  هو 

مكانه، الأّنه يف حالة القول بانتخاب )االإمام اأو الفقيه( ظهرت م�شروعّية 

فاإّن  بالتعيني،  القول  حالة  يف  ولكن  النا�ض.  قبل  من  ال�شيادة  ومقبولّية 

)Participation  )29 يف اللغة الفرن�شّية.



(0

اأّن �شرعّية احلاكم  الرغم من  النا�ض على  مقبولّية احلاكم من�شوؤها ر�شا 

اجلانب  فيها  يكفي  ال  ال�شيادة  وحتقيق  فاإجناز  هنا،  ومن  اإلهّي،  من�شوؤها 

ال�شرعّي فقط. وبناًء على ما تقّدم، فاإّن حتّقق احلكومة قائم حول رغبة 

النا�ض وانتخابهم، واأّن ال�شيادة تن�شاأ من االإرادة ال�شعبّية.

�شيادة القانون

�شيادة  ظّل  يف  ي�شتحّقونها  التي  حقوقهم  ينالوا  اأن  املجتمع  اأبناء  ي�شتطيع 

بالطبع  وهذا  والر�شد،  للنمّو  الفر�شة  احلرّيات  جتد  اأن  وكذلك  القانون، 

االأ�شف،  مع  ولكن  فردّية.  م�شلحة  اأو  جهٍل  عن  ناجت  القانون  يكن  مل  اإذا 

قليلة هي االآثار واالأعمال االإن�شانّية التي ال يوجد فيها ثغرات وعيوب علمّية 

عن  وبعيدة  واأمثالها  ووطنّية  وحزبّية  �شخ�شّية  ورغبات  وم�شالح  وعقلّية 

التعب والعذاب. 

لقد نقل عن جون جاك رو�شو، املرّوج لفكرة الدميقراطّية، من قبل اأّنه 

ال يوجد اأبًدا دميقراطّية �شادقة وم�شتقيمة و�شوف لن تكون اأبًدا الأّن ال�شبب 

اإف�شاد امل�شّرعني. وهناك  ال�شخ�شّية يف  اإىل نفوذ امل�شالح  باعتقاده يعود 

م�شكلة اأخرى �ُشّبهت بها يف الدميقراطّيات غري الدينّية، وهي اأّنه لو �شّلمنا 

جداًل اأّن امل�شّرعني قد ابتعدوا على نحٍو كامل عن االآفات املذكورة، و�شّرعوا 

االإمكان موجود  فيبقى هذا  النا�ض،  لرغبات وطلبات  وفًقا  قوانني  �شّن  يف 

يف اأن يقع املجتمع يف فّخ التوجيه املخفّي واملنّظم للكارتالت )التجّمعات( 

االقت�شادّية الكربى، بحيث جتعل من اأبناء ال�شعب عبيًدا �شعداء باالأهداف 

التي ر�شمتها لهم وتعرّب عن احتياجات كاذبة ومعّدة م�شبًقا و�شادرة عن 

هذا  خالل  من  ال�شعبّية  ال�شيادة  با�شم  يحكمون  بالتايل  االأقلّيات،  مراكز 

مبهارة  يطّوع  الذي  اال�شتبداد  الأنواع  حداثة  واالأكرث  اإخافة  االأكرث  املعرب 

ويتفّن بقيادة العبيد مبلء اإرادتهم وبحرّية تاّمة. 



(1

ويف هذا ال�شياق، كان يعتقد اأفالطون اأّن الدميقراطّية ميكن اأن تف�شي 

احلالة  احلّكام يف هذه  الأّن  )الدمياغوجّية(  النا�ض  اإىل خداع  النهاية  يف 

من  اأكرث  احلقيقّية(  اأم  الكاذبة  )�شواًء  ال�شخ�شّية  مب�شاحلهم  يفّكرون 

.
)(0(

�شعيهم وراء احتياجات النا�ض

كما اعترب بع�ض املحافظني االأمريكّيني باأّن الدميقراطيّة هي الغوغائّية 

)غ�ّض العوام وحكومة الع�شابات واملافيات( وحكومة ال�شعب العاجز. وقد 

اعترب اأدموند برك الدميقراطّية عدّو االأخالق واحلكمة الأّن عاّمة النا�ض ال 

.
)(1(

ميتلكون مقداًرا كافًيا ومطلوًبا من العقل واحلكمة

واأكرث  اأف�شل  الدينّية هي  الدميقراطّية  اإّن  القول  ال�شبب، ميكن  ولهذا 

تطّوًرا واأقّل �شرًرا قيا�ًشا باأنواع الدميقراطّية القائمة واملمكنة، الأّنها مباأمن 

الدميقراطّيات  تت�شّمنها  التي  وامل�شاوئ  والثغرات  االآفات  من  الكثري  عن 

لنظام  الناب�ض  القلب  هو مبثابة  القانون  اأّن  اأخرى، مبا  وبعبارة  االأخرى. 

احلكومة واملجتمع، وبالنظر اإىل البحوث التي طرحت يف االأ�شول الدينّية 

بح�شانة  تتمّثل  الدينّية  الدميقراطّية  امتيازات  اأهّم  فاإّن  املقالة،  هذه  يف 

من  تن�شاأ  التي  املختلفة  وامل�شاوئ  والثغرات  االآفات  تلك  من  القوانني 

فاإّن  وبالطبع،  الب�شرّية.  النف�شّية  واالأهواء  والعقلّية  العلمّية  املحدودّية 

بعنوان  الدينّي  املحتوى  قبول  اأ�شل  الأّن  ا هنا،  اأي�شً ال�شعبّي حا�شر  الطابع 

العاّمة من  ا بر�شا  القوانني احلكومّية، هو �شيء ي�شبح قائًما فعلًيّ اأ�شا�ض 

حّق  للنا�ض  واإّن  معنا.  مّر  قد  عّما  النظر  وب�شرف  وباختيارهم،  النا�ض 

ا عرب ممّثليهم. ولهذا  اأي�شً الفراغ ويف �شكل احلكومة  الت�شريع يف منطقة 

اأهّم  اأح�شن غر�شات االأمل ومن  الدينّية من  اأن نعترب الدميقراطّية  ميكن 

)0)(  الدكتور حميد عنايت، بنياد فل�شفه �شيا�شى در غرب )تهران: انت�شارات زم�شتان، چاپ چهارم، 77)1 هـ.�ض(، 

ال�شفحات 41 - )4 .

)1)( عبد الر�شول بيات ونوي�شندگـــــان،  فرهنـكــ واژه ها )موؤ�ش�شه اندي�شه وفرهنك دينى، چاپ 1، 81)1(، ال�شفحات 
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(2

اأنواع الدميقراطّية.

املواطنة

 هو فرد لديه عالقة ثنائّية اجلانب مع الدولة، فمن جهة يتمّتع 
)(2(

املواطن

ة. ومن جهة اأخرى مكّلف بالقيام بواجبات جتاه الدولة  بحقوق مدنّية خا�شّ

من   - الدولة  جتاه  ومكّلف  حّق  �شاحب  كونه   - املواطنة  وتعترب  ا.  اأي�شً

. وتتجّلى هذه العالقة الثنائّية 
)(((

املفاهيم االأ�شا�شّية للحياة الدميقراطّية

على نحٍو وا�شٍح و�شريٍح يف الدميقراطّية الدينّية.

يعّرف االإمام علي )ع( احلّق باأّنه ثنائّي اجلانب، يف فكرة كلّية بحيث اأّنه 

ا، وقد �شار على هذا النهج  ق  مل�شلحة اأحد اإاّل بعد اأن يطّبق عليه اأي�شً ال يطبَّ

قواًل وعماًل جم�ّشًدا اأف�شل امل�شاديق يف هذا امل�شمار. فلندعو االآن اأعيننا 

التعبة وغري املوؤّملة حّتى ترى ما هو غري موجود يف خمازن الكتب واملقاالت 

ُيَر لها مثيل وال �شبيه يف اجلمال والعذوبة -  املن�شورة يف العامل  والتي مل 

ناجتة عن ال�شدق وااللتزام بالعمل - ولتدمع العني حت�ّشًرا لغيبة مثل هكذا 

حاكم يف العامل املعا�شر:

مْثُل  قِّ  احْلَ ِمَن  َعَليَّ  َوَلُكْم  ْمِرُكْم، 
َ
اأ ِبِواَلَيِة  ا  َحقَّ َعَلْيُكْم  يِل   

ُ
اهلل َجَعَل  َفَقْد  َبْعُد،  ا  مَّ

َ
اأ

ُقوِق َحقُّ اْلَوايِل َعَلى  �َض ـ �ُشْبَحاَنُه ـ ِمْن ِتْلَك احْلُ ْعَظُم َما اْفرَتَ
َ
الَِّذي يِل َعَلْيُكْم.... َواأ

اَلِح اْلُواَلِة، َواَل  ُة اإِاّل ِب�شَ ِعيَّ ُلُح الرَّ ِة، َعَلى اْلَوايِل.... َفَلْي�َشْت َت�شْ ِعيَّ ِة، َوَحقُّ الرَّ ِعيَّ الرَّ

َناَء َبْعَد اْلَباَلِء، َفاَل  ا�ُض الثَّ ا ا�ْشَتْحَلى النَّ َ ِة.... َوُرمبَّ ِعيَّ ُلُح اْلُواَلُة اإِاّل ِبا�ْشِتَقاَمِة الرَّ َت�شْ

ْفُرْغ 
َ
ِة يِف ُحُقوق مَلْ اأ ِقيَّ ُتْثُنوا َعَليَّ ِبَجِميِل َثَناء، اِلْخَراِجي َنْف�ِشي اإِىَل اهلِل َواإَِلْيُكْم ِمَن التَّ

َواَل  َباِبَرُة،  ِبِه اجْلَ ُتَكلَُّم  ا  ُتَكلُِّمويِن مَبَ اإِْم�شاِئَها، َفاَل  ُبدَّ ِمْن  َوَفَراِئ�َض اَل  َداِئَها، 
َ
اأ ِمْن 

اَنَعِة، َواَل َتُظّنوا  ْهِل اْلَباِدَرة، َواَل ُتَخاِلُطويِن بامْلُ�شَ
َ
ُظ ِبِه ِعْنَد اأ ا ُيَتَحفَّ ي مِبَ ُظوا ِمنِّ فَّ َحَتَ

Citizen                                                                                                                                                                   )(2(

)))(  فرهنـكـ واژه ها، م�شدر �شابق، ال�شفحة )27.



((

ْن 
َ
قَّ اأ ُه َمِن ا�ْشَتْثَقَل احْلَ ِبَي ا�ْشِتْثَقااًل يِف َحّق ِقيَل يِل، َواَل اْلتـَما�َض اإِْعَظام ِلَنْف�ِشي، َفاإِنَّ

.
)(4(

ْثَقَل َعَلْيِه....
َ
ْن ُيْعَر�َض َعَلْيِه، َكاَن اْلَعَمُل ِبِهَما اأ

َ
ْو اْلَعْدَل اأ

َ
ُيَقاَل َلُه اأ

وكذلك يف مكان اآخر فيما يتعّلق باحلقوق املتقابلة بني احلاكم والرعية 

قال )ع(:

يَحُة َلُكْم،  : َفالنَّ�شِ ُكْم َعَليَّ ا َحقُّ مَّ
َ
، َفاأ ِا، َوَلُكْم َعَليَّ َحقٌّ ا�ُض! اإِنَّ يِل َعَلْيُكْم َحقَّ يَُّها النَّ

َ
اأ

ي  َحقِّ ا  مَّ
َ
َواأ َتْعَلُموا.  َكيـْما  ِديُبُكْم 

ْ
َوَتاأ َهُلوا،  جَتْ َكْيال  َوَتْعِليـُمُكْم  َعَلْيُكْم،  َفْيِئُكْم  َوَتْوِفرُي 

ْدُعوُكْم، 
َ
اأ ِحنَي  َواالإَجاَبُة  َوامْلَِغيِب،  امْلَ�ْشَهِد  يف  يَحُة  َوالنَّ�شِ ِبالَبْيَعِة،  َفالَوَفاُء  َعَلْيُكْم: 

.
)(((

اَعُة ِحنَي اآُمُرُكْم  َوالطَّ

)ع(:  االإمام  قال  بكر  اأبي  بن  حمّمد  م�شر  على  واليه  اإىل  ر�شالة  ويف 

ِلْن َلُهْم َجاِنَبَك، َواْب�ُشْط َلُهْم َوْجَهَك، َواآ�ِض َبْيَنُهْم 
َ
»َفاْخِف�ْض َلُهْم َجَناَحَك، َواأ

�َض 
َ
َيْياأ َواَل  َلُهْم،  َحْيِفَك  يِف  اْلُعَظَماُء  َيْطَمَع  اَل  َحتَّى  ْظَرِة،  َوالنَّ اللَّْحَظِة  يِف 

.
)(6(

َعَفاُء ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم « ال�شُّ

ويف ر�شالة توبيخ اإىل عثمان بن حنيف، واليه على الب�شرة، قال )ع(:

َوَن�َشاِئِج  اْلَقْمِح،  َوُلَباِب هَذا  اْلَع�َشِل،  ى هَذا  فَّ اإِىَل ُم�شَ ِريَق،  َوَلْو �ِشْئُت اَلْهَتَدْيُت الطَّ

ِ ااْلْطِعَمِة َوَلَعلَّ  ْن َيْغِلَبِني َهَواَي، َوَيُقوَديِن َج�َشِعي اإِىَل َتَخريُّ
َ
، َولِكْن َهْيَهاَت اأ هَذا اْلَقزِّ

ِبيَت ِمْبَطاًنا 
َ
ْو اأ

َ
َبِع اأ ِو ِباْلـيـََماَمِة َمْن اَلَطَمَع َلُه يِف اْلُقْر�ِض، َواَل َعْهَد َلُه ِبال�شِّ

َ
َجاِز اأ ِباحْلِ

.
)(7(.

ى.. ْكَباٌد َحرَّ
َ
َوَحْويِل ُبُطوٌن َغْرَثى َواأ

ويف جمال �شرورة ال�شفافّية يف عمل احلاكم كتب )ع( اإىل قادة جي�شه:

اإِاّل  ْمًرا 
َ
اأ ُدوَنُكْم  ْطِوَي 

َ
اأ َواَل  َحْرب،  يِف  اإِاّل  ا  �ِشرًّ ْحَتِجَزُدوَنُكْم 

َ
اأ اّل 

َ
اأ ِعْنِدي  َلُكْم  َواإِنَّ  ال 

َ
اأ

ُطوا يِف  وا َعْن َدْعَوة، َواَل ُتَفرِّ اّل َتْنُك�شُ
َ
لِِّه، ... َواأ ا َعْن حَمَ َر َلُكْم َحقًّ وؤَخِّ

ُ
يِف ُحْكم، َواَل اأ

)4)(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 2، ال�شفحة 198. 

)))(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء 1، ال�شفحة )8.

)6)(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء)، ال�شفحة 28.

)7)(   نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء)، ال�شفحة 72.
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ْنتـُْم مَلْ َت�ْشَتِقيـُموا يِل َعَلى ذِلَك مَلْ 
َ
، َفاإِْن اأ قِّ ىَل احْلَ ْن َتُخو�شوا اْلَغَمَراِت اإِ

َ
اَلح، َواأ �شَ

.
)(8(

ْعِظُم َلُه اْلُعُقوَبَة...
ُ
ْن اْعَوجَّ ِمْنُكْم، ُثمَّ اأ ْهَوَن َعَليَّ مِمَّ

َ
َحٌد اأ

َ
َيُكْن اأ

وكتب اإىل مالك االأ�شرت الذي كان قد اختاره لوالية م�شر:

َتُكوَننَّ  َواَل  ِبِهْم،  َواللُّْطَف  َلُهْم،  َة  َوامْلحـَبَّ ِة،  ِعيَّ ِللرَّ ْحَمَة  الرَّ َقْلَبَك  �ْشِعْر 
َ
»اأ

ْو 
َ

يِن، اأ ٌخ َلَك يِف الدِّ
َ
ا اأ ْنَفاِن: اإِمَّ ُهْم �شِ ْكَلُهْم، َفاإِنَّ

َ
اِرًيا َتْغَتنـُِم اأ َعَلْيِهْم �َشُبًعا �شَ

.
)(9(

ْلِق« َنِظرٌي َلَك يِف اخْلَ

لقـد اأبـدى االإمـام علـي )ع( رفـ�شه يف العـبارة االأخيـرة حلـقيقة التمييـز 

، وقد اأورد )ع( يف اإدامته لق�شم اآخر من هذه 
)41(

 والنخبوّية
)40(

العنـ�شرّي

الر�شالة:

ى  ِلِر�شَ ْجَمُعَها 
َ
َواأ اْلَعْدِل،  يِف  َها  َعمُّ

َ
َواأ  ، قِّ احْلَ يِف  ْو�َشُطَها 

َ
اأ اإَِلْيَك  االأُموِر  َحبَّ 

َ
اأ َوْلَيُكْن 

ِة ُيْغَتَفُر َمَع  ا�شَّ ِة، َواإِنَّ �ُشْخَط اخْلَ ا�شَّ ى اخْلَ ِة ُيْجِحُف ِبِر�شَ ِة، َفاإِنَّ �ُشْخَط اْلَعامَّ ِعيَّ الرَّ

ِتِه ِمْن اإْح�َشاِنِه  ىَل ُح�ْشِن َظنِّ َوال ِبَرِعيَّ ْدَعى اإِ
َ
ُه َلْي�َض �َشْيٌء ِباأ نَّ

َ
ِة. ..َواْعَلْم اأ ى اْلَعامَّ ِر�شَ

اُهْم َعَلى َما َلْي�َض لُه ِقَبَلُهْم...،  يَّ اإَِلْيِهْم، َوَتْخِفيِفِه امْلَوؤُوَناِت َعَلْيِهْم، َوَتْرِك ا�ْشِتْكَراِهِه اإِ

ِباَلِدَك،  ْمُر 
َ
اأ َعَلْيِه  َلَح  �شَ َما  َتْثِبيِت  يِف  َكَماِء،  احْلُ َوُمَناَفَثَة  اَلُعَلَماِء،  ُمَداَر�َشَة  ْكرِثْ 

َ
َواأ

.
)42(

ا�ُض َقْبَلَك... َواإَِقاَمِة َما ا�ْشَتَقاَم ِبِه النَّ

ما قد مّر لغاية االآن، هو فقط، منوذج من العبارات والن�شو�ض الدينّية 

ُيرى يف هذه  املواطنة  يتعّلق بحقوق  يف هذا املجال. وهناك ق�شم مّما هو 

العبارات التالية:

-  وجود دولة اأو حكومة �شّفافة وتلّبي متطّلبات النا�ض وتخ�شع للم�شاءلة.

)8)(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء)، ال�شفحة 80.

)9)(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء)، ال�شفحة 84.

Racism                                                                                                                                                                             )40(

   Elitism                                                                                                                                                                 )41(

)42(  نهج البالغة، م�شدر �شابق، اجلزء)، ال�شفحة 84.
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-  ال�شورى وامل�شورة.

-  تقّبل احلّكام للن�شيحة.

-  انتقاد احلّكام.

-  اإرادة اخلري املتقابلة بني احلاكم وال�شعب.

-  امل�شاواة والعدالة واأداء احلقوق املالّية.

-  الرتبية والتعليم )بعنوان حّق للنا�ض على الدولة(.

-  حماية النا�ض للحاكم واإطاعته واالإخال�ض له.

الدمقرطة  عملّية  باأّن  قيل  ما  هي  هنا،  بالذكر  اجلديرة  النقطة  اأّما 

التي تفتقد لالأر�شّية الدميقراطّية وللبلوغ يف هذا  ال�شريعة يف املجتمعات 

امل�شمار، ميكن اأن تف�شي اإىل الفو�شى االإجتماعّية، واأّن جناح الدميقراطّية 

. ولو دّققنا يف ما 
)4((

قائم على اأن يكون لدى املجتمع �شخ�شّية دميقراطّية

ُنقل عن االإمام )ع( ويف م�شامني اأخرى م�شابهة، �شيّت�شح باأّن هذه امل�شامني 

للمواطنة، هي عوامل مهّمة  تاأتي يف �شياق تبيني احلقوق والواجبات  التي 

التي  املقتطعة  املختارات  وت�شتحّق  كما  الدميقراطّية.  ال�شخ�شّية  الإيجاد 

فقط  هنا  و�شنكتفي  والتو�شيح،  ال�شرح  )ع(  علي  االإمام  كالم  من  ذكرت 

ب�شرح عّدة موارد منها مراعاة لهذا املجال.

ال�شورى وامل�شورة

ظهر وجه الدميقراطّية اخلا�ّض باالإ�شالم يف اإحدى التعاليم االأخرى لهذا 

حقوق  من  االإ�شالم  يف  امل�شورة  تعترب  وال�شورى.  بامل�شورة  املتمّثل  الدين 

املواطنة ومّت التاأكيد عليها با�شتمرار وعلى نحٍو قوّي. ال يجب على احلاكم 

))4(   فرهنكـ واژه ها، م�شدر �شابق، ال�شفحة 276. 
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االإ�شالمّي العمل وفق القوانني ال�شرعّية فح�شب، بل يقع على عاتقه واجب 

ما  وهذا  امل�شورة،  خالل  من  القرارات  اّتخاذ  عملّية  يف  النا�ض  اإ�شراك 

اإحدى املو�شوعات ياأمر  ا. فالقراآن الكرمي يف  اأي�شً جاء يف القراآن الكرمي 

. ويف جمال اآخر، يذكر 
)44(

الر�شول )�ض( مب�شاورة النا�ض يف اإحدى امل�شائل

 ،
)4((

اإحدى امليزات والواجبات للموؤمنني اأال وهي امل�شورة يف الق�شايا واالأمور

جمال�ض  �شكل  على  ينفذ  اأن  ميكن  اجلامع،  ُبعده  يف  االأمر  هذا  اأّن  بحيث 

مكّونات  من  العديد  ا  فعلًيّ يتحّقق  اأن  وميكن  ومن�شجمة.  خمتلفة  �شورى 

امل�شاركة،  ومبداأ  النا�ض،  من  العاّمة  وقبول  ر�شى  كاأ�شل  الدميقراطّية، 

واحلرّية، واملواطنة، والتي يتّم التاأكيد عليها يف هذه االأّيام، بن�شبة جديرة 

باالهتمام يف ظّل هذه التعليمة الدينّية املتمّثلة بامل�شورة وال�شورى.

واملواقف  املوا�شع  تو�شيف  كيفّية  هو  عنده  بالوقوف  جدير  هو  فما 

التي تتّم فيها ال�شورى وامل�شورة يف نظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية. اإذ من 

لل�شيادة  العاملني  اأّن هناك عوامل عاّمة موؤّثرة يف حتديد هذين  البديهّي 

وعلى  االآخر.  قبل  من  منهما  اأّي  يت�شّرر  ال  نحٍو  على  واالإ�شالمّية  ال�شعبّية 

ة مبنطقة  هذا االأ�شا�ض، وحدها �شورة حمدثة عن ال�شورى وامل�شورة املخت�شّ

الفراغ واملباحات هي التي ميكنها اأن تكون �شامًنا حلفظ و�شالمة ال�شيادة 

ال�شعبّية واالإ�شالمّية الأّي نظام حكم. بعبارة اأخرى، ميكن للنا�ض واحلكومة 

�شّن قوانني تتعّلق باالأمور والق�شايا التي مل تتطّرق اإليها االأحكام ال�شرعّية، 

بل اأكرث من ذلك، حّتى يف جمال االأحكام ال�شرعّية، ميكن تبادل امل�شورة يف 

كيفّية تطبيق وتنفيذ القوانني االإلهّية يف املوارد وامل�شاديق.

�شاأل االإمام علي )ع( الر�شول )�ض( حول االأمور والق�شايا التي مل ياأِت 

الن�ّض ال�شرعّي فيها: »يا ر�شول اهلل اأراأيت اإذا نزل بنا اأمر لي�ض فيه كتاب 

ْل َعَلى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُتََوكِّلنَِي} �شورة اآل عمران،  ْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ )44( {َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَ

االآية 9)1.

َلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِمَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن}؛ �شورة ال�شورى، االآية 8). ِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ َِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرب ))4( {َوال
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وال �شّنة منك، ما نعمل فيه؟ قال النبّي )�ض(: اجعلوه �شورى بني املوؤمنني وال 

. بالطبع من خالل الرجوع اإىل العقل وال�شرية 
)46(

ة« تق�شرونه باأمر خا�شّ

العقالئّية، ميكن تو�شيح ما هي املوارد التي يجب امل�شاروة ب�شاأنها والعودة 

يجب  التي  املوارد  هي  وما  املبا�شرة(،  )الطريقة  العاّم  الراأي  اإىل  فيها 

امل�شاروة والرجوع فيها اإىل النخب واخلرباء وذوي االخت�شا�ض املنتخبني 

هذه  خالل  من  املقبولة،  غري  التعريفات  نقد  و�شي�شهل  ال�شعب.  قبل  من 

ال�شيادة  بامل�شورة يف  والنطاق اخلا�ّض  املعنى  �شياق فهم  التو�شيحات، يف 

ال�شعبّية الدينّية.

كتب جون ال. �شبوزيتو وجون اأو. وال:

امل�شورة  بنظرّية  يتعّلق  فيما  �شّيما  ال  اإ�شالمّية  حكومة  يف  النا�ض  خالفة  انعك�شت 

اهلل  قبل  من  ماأمورين  ب�شفتهم  امل�شلمني  جميع  فّو�ض  فقد  )ال�شورى(.  املتقابلة 

اأمرهم اإىل احلاكم، وبالتايل يجب عليه باملقابل اأن يراعي راأي ال�شعب واعتقاده 

.
)47(

يف اإدارة الدولة«

النا�ض« حتتاج  »اعتقاد  و  »راأي«  فاإّن كلمات  اأ�شا�ض ما قيل،  ولكن على 

اإىل رفع االإبهام عنها يف العبارات االآنفة الذكر، الأّنها وبهذا ال�شكل ال ميكن 

اإاّل اأن تكون مليئة بالتاأويالت التي تف�ّشر على اأكرث من �شعيد مّما يجعلها 

عر�شة لالأخذ والرّد.

الإ�شراف على ال�شلطة ال�شيا�شّية

يظهر من التعاليم الدينّية اأّن حقوق املواطنة ت�شتمل على اإمكانّية بل وجوب 

االإ�شراف على عمل احلّكام، اإاّل يف االأمور التي تكون على خالف ال�شالح 

)46( فرات بن ابراهيم الكويف، تف�شري فرات بن ابراهيم الكويف،  حتقيق حمّمد الكاظم)طهران: موؤ�ش�شة الطبع والن�شر 

التابعة لوزارة الثقافة واالر�شاد اال�شالمّي، الطبعة1، 1990(، ال�شفحة )61.

)47(  جمّلة كيان، العدد 22، م�شدر �شابق، ال�شفحة 4). 
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هذا  على  الداّلة  امل�شامني  بني  ومن  الع�شكرّية.  االأ�شرار  قبيل  من  العاّم، 

وتوجيه  االقرتاحات  تقدمي  �شاأنها  من  التي  االأمور  النا�ض  توكيل  املعنى: 

اأو  للحّكام،  والن�شيحة  املنكر  والنهي عن  باملعروف  واالأمر  البّناء  االنتقاد 

�شرورة قبول احلّكام للن�شائح مثل تلك العبارات القّيمة التي وردت يف نهج 

البالغة من قبل اأو مثل العبارة التالية: »ثالث ال يغّل عليها قلب امرئ م�شلم: 

.
)48(

اإخال�ض العمل هلل والن�شيحة الأئّمة امل�شلمني واللزوم جلماعتهم«

طلب وحّب اخلري املتقابل

من حقوق املواطنة االأخرى من وجهة نظر دينّية: طلب وحّب اخلري املتقابل. 

اأّن االمام علي )ع( ج�ّشد حّب اخلري من طرفه عرب هاج�ض التعليم  راأينا 

والرتبية ورفاه النا�ض، اإىل درجة اأّن فكرة البطون اجلائعة واالأكباد احلّرة 

اأّثرت يف نوم االإمام )ع( واأكله ولبا�شه، واأخذته اإىل الزهد واحلزن والغّم. 

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى دعا النا�ض يف غيبته وح�شوره بال�شّر والعلن 

الأن يكونوا من حمّبي اخلري له. فمن وجهة نظر االإمام )ع(، يتبنّي اأّنه ما دام 

امل�شّرعون واحلّكام يف احلكومة الدينّية متنّعمني بن�شب م�شاعفة عن اأولئك 

الذين يعي�شون حتت خّط الفقر، عندئٍذ ال ميكنهم اأن يعتربوا ر�شى النا�ض 

وحّب اخلري لهم ر�شيًدا لهم.

ال�شفافّية واملحا�شبة

املحا�شبة وال�شفافّية لعمل الدولة هي من حقوق املواطنة امل�شهودة يف كالم 

اإذا  عّما  النظر  بغ�ض  عمله  يف  مار�شه  املبداأ  هذا  )ع(.  علي  االإمام  وعمل 

كان قد اأّكد عليه  يف كالمه اأم ال. كان يحُدْث كثرًيا اأن يجل�ض االإمام )ع( 

وت�شبح  االأمور  تّت�شح  حّتى  ويتباحثوا  ويتناق�شوا  ومعار�شيه  خمالفيه  مع 

)48( العاّلمة املجل�شي، بحار الأنوار، )بريوت: موؤ�ّش�شة الوفاء، الطبعة 2، )198م(، اجلزء 21، ال�شفحة 9)1.
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�شّفافة، وتنتهي اأحياًنا اإىل االإن�شياع للعمل، اأو على االأقّل تكون قد األقيت 

احلّجة عليهم، وبالتايل ُتقفل الطريق على احلجج الواهية.

النتيجة

اأ�شبح معلوًما مّما تقّدم، على اأّي اأ�ش�ض تقوم ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية يف 

ا. وما هي املكّونات واالأو�شاف  اخلطاب االإ�شالمّي، وما هي حمتوياتها اأي�شً

التي �شاغتها يف نف�ض اإ�شالمّية ال�شيادة ال�شعبّية. 

ال  املقالة  هذه  املوجودة يف  والتخ�شي�شات  الت�شنيفات  وُت�شّخ�ض  كما 

�شّيما مع ما مّر معنا يف بحث العقل، كيف ميكن لل�شيادة االإلهّية وال�شيادة 

ال�شعبّية اأن يكونا تف�شريين وتعبريين منا�شبني ومتجاورين واأن يوجدا مًعا 

نظاًما من�شجًما بدون اأّي تناق�ض وت�شاّد. 

وجتدر االإ�شارة اإىل اأّن املقالة يف خمّططها اإىل حّد االإمكان، مل تتواَن عن 

االإ�شارة اإىل اأ�شباب �شّحة واأمن دفع ورفع الت�شّورات اخلاطئة عن ال�شيادة 

الدميقراطّية  االأنواع  يف  املوجودة  والثغرات  االآّفات  من  الدينّية  ال�شعبّية 

االأخرى.
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مقّدمة

اأ�شا�شّي  تاأثري  وم�شاعره  واإرادته  ال�شعب،  »لراأي  اخلامنئي:  اهلل  اآية  يقول 

ال�شعب  راأي  دون  من  يتحّقق  ال  االإ�شالمّي  والنظام  االإ�شالمّي،  النظام  يف 

    .
)1(

واإرادته«

اإّن البحث عن مكانة ال�شعب ودوره يف تاأ�شي�ض احلكومة وطريقة اإدارة 

يف  عميقة  تاريخّية  جذور  لها  التي  املهّمة  البحوث  جملة  من  هو  املجتمع، 

جمال ال�شيا�شة واحلكومة يف املجتمعات املختلفة. يف هذه االأثناء، ا�شتطاعت 

الربجمّيات  من  اال�شتفادة  خالل  من  الغرب،  يف  ال�شيا�شّي  الفكر  حركة 

ال�شيا�شّية،  واالجّتاهات  النُّظم  �شائر  على  روؤيتها  فر�ض  الكومبيوترّية، 

بحيث �شارت امل�شطلحات والتعاليم الغربّية ُت�شتخدم يف االأنظمة ال�شيا�شّية 

املختلفة. 

ي�شعى  الغرب  اأّن  وُيالحظ  امل�شري،  هذا  مثل  ا  اأي�شً للدميقراطّية 

 .
)2(

املعا�شر االإن�شان  من  مطلوبة  للحكم  وحيدة  كطريقة  فر�شها  اإىل 

تعاليم  على  والقائمة  »الليربالّية«  من  معنويًّا  تتغّذى  التي  »الدميقراطّية« 

العلمانّية واالأن�شنة، هي النموذج املطروح بل املفرو�ض من قبل الغرب على 

فوكوياما«  »فرن�شي�ض  بها  وعد  التي  ال�شيطرة  تتحّقق  لكي  االأنظمة،  جميع 

للليبريالّية الراأ�شمالّية. الدميقراطّية من هذه الناحية، ُتعّد منهًجا جامًعا 

لقيم العلمانّية الغربّية يف اإدارة املجتمع.

اال�شتبداد  بحربة  ُي�شَقط  واالنتقاد،  بالنقد  لها  تعّر�ض  اأّي  اإّن  لذا، 

الواحد  القرن  يف  لالإن�شان  جديد  كـمقّد�ض  اإظهارها  على  العمل  ويجري 

)1( �شحيفة اّطالعات، بتاريخ 10 �شهريور 79.

وزوال  التاريخ  نهاية  كح�شارة  الليربالّية  اعترب  الذي  فوكوياما  فرن�شي�ض  فكر  اإىل  االإ�شارة  املجال  هذا  يف  ميكن    )2(

احل�شارات االأخرى، وهذا بعد اأن تنهار احل�شارات ال�شرقّية فال ميكن بعدها اإيجاد مناف�ض لها. للمطالعة اأكرث 

حول هذا املو�شوع، انظر،

The National Interest, (Summer, 1999). 
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القيمّية  املباين  تنّوع  اإىل  وبااللتفات   - ينبغي  الذي  اأّن  مع   ،
)((

والع�شرين

والثقافّية لالأنظمة ال�شيا�شّية املختلفة يف مقام طرح النماذج العملّية - هو 

ة، واإيجاد النظام ال�شيا�شّي املطلوب بعيًدا عن التقليد  تغليب التقاليد اخلا�شّ

املباين  تنفي  اأّنها  بلحاظ  فالدميقراطّية  الثانية،  للروؤية  وطبًقا  االأعمى. 

ال�شيا�شّي  للعمل  اأ�شا�ًشا  تكون  اأن  ميكنها  ال  لل�شيا�شة،  وال�شماوّية  االإلهّية 

االإ�شالمّية. وهذا  دينّي ومن جملتها  اأ�شا�ض  تقوم على  التي  املجتمعات  يف 

بالطبع، ال يعني نفي مكانة ال�شعب ودوره يف احلكم، ذلك اأّنه ميكن العثور 

على منوذج ثالث، حُتفظ فيه اإىل جانب حفظ حقوق ال�شعب و�شاأنه ومكانته 

يف اإدارة املجتمع، حرمة القيم واالأ�شول الدينّية، ويوؤّدي اإىل نوع من حاكمّية 

ال�شعب تبًعا لالأ�شول والقوانني الدينّية.

اأّن  مبعنى  الواقع  يف  هو  الدينّية«  ال�شعبّية  »ال�شيادة  مفهوم  طرح  اإّن 

املجتمع االإ�شالمّي مل ير�شخ للنموذج اال�شتبدادّي، وال لنموذج الدميقراطّية 

ل اإىل منوذج بديل يتمّتع ب�شنخّية وتنا�شب اأكرث مع املجتمع  الغربّية وقد تو�شّ

ال�شعبّية  ال�شيادة  م�شمون  اإىل  االإ�شارة  �شتتّم  املقولة،  هذه  يف  االإ�شالمّي. 

الدينّية، ومبانيها واأ�شولها، من وجهة نظر قائد الثورة املعّظم، كتنظري لها، 

ولكي ت�شرح وجهة النظر االإ�شالمّية البديلة املقابلة لـلدميقراطّية الغربّية.

1. معرفة املنهج    

بناًء  والنا�ض.  احلّكام  حدود  فيه  ف  ُتعرَّ منهجٍ  على  يقوم  حكم  منوذج  كّل 

ا، اأن تكون ح�ّشا�شة بالن�شبة  على هذا، ينبغي على احلكومة االإ�شالمّية اأي�شً

منهج  كّل  من  اال�شتفادة  ميكنها  بنحٍو  تكون  اأن  ينبغي  وال  املنهج،  ملقولة 

))( للمطالعة حول الدميقراطّية وتعاليمها االأ�شا�شّية، راجع: كارل كوهن، الدميقراطّية، فريربز جميدي، )طهران: 

ل اإىل حتليل املباين، واالأ�شول، والنتائج املرتّتبة  اخلوارزمي، �شنة )7)1(. يف هذا االأثر عر�ض املوؤّلف ب�شكل مف�شّ

على الدميقراطّية، وهّياأ االأر�شّية الدرا�شّية املنا�شبة لنقد الدميقراطّية ودرا�شتها.
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الإدارة املجتمع االإ�شالمّي. وقد بنّي قائد الثورة االإ�شالمّية املعّظم، من خالل 

االإ�شارة اإىل حمورّية القيم، املناهج من وجهة النظر االإ�شالمّية:   

ينبغي للمناهج التي ُتّتبع للو�شول اإىل ال�شلطة واحلفاظ عليها، اأن تكون اأخالقّية. 

فاالإ�شالم يرف�ض الو�شول لل�شلطة ]اإىل ال�شلطة[ باأّي ثمن ]...[املناهج يف االإ�شالم 

اإ�شالمّية  تكون حكومتنا  اأن  اليوم،  اأردنا  فاإذا  كالقيم.  املناهج  االأهمّية.  غايًة يف 

.
)4(

باملعنى احلقيقّي للكلمة، علينا اأن ن�شري يف هذا الطريق من دون ترّيث

اإًذا، فقبول الدميقراطّية ينبغي اأن يح�شل من خالل االهتمام بروؤيتها 

اأن تت�شاهل يف املناهج، فال ميكن  القَيمّية، وال ينبغي للحكومة االإ�شالمّية 

اأّن حّق  للعمل. عالوًة على هذا، يرى �شماحته  اأ�شا�ًشا  اأن يكون  لكّل منهج 

، واأّن ال�شعب عمليًّا  ال�شعب يف الدميقراطّية الغربّية، وخالًفا ملا ُيقال، مل يوؤدَّ

. وي�شتنتج قائد الثورة، من 
)((

ال ي�شارك يف تقرير م�شريه كما ينبغي ويجب

االأعمال التزويرّية للموؤ�ش�شات الدعائّية للغرب و�شعيها احلثيث اإىل ت�شليل 

اّدعاء  اأّن  الغربّية عمليًّا،  الدميقراطّية  اأظهرت  »لقد  يلي:  العاّم ما  الراأي 

.
)6(

حاكمّية ال�شعب فيها لي�ض اأمًرا جّديًّا«

النهج  لهذا  املتزايدة  النقائ�ض  اإىل  االإ�شارة  و�شمن  الهدف،  وبهذا 

 - اأمريكا  الدميقراطّية يف  االإمام اخلامنئّي احلركة  ينتقد  ب�شكل حمّدد، 

مهد الدميقراطّية - من خالل االإ�شارة اإىل انتخابات رئا�شة اجلمهورّية يف 

هذا البلد وال�شعي العلنّي للموؤ�ّش�شات الر�شمّية وغري الر�شمّية حلرف راأي 

ال�شعب يقول:

النظام  م�شوؤويل  عنها  يتكّلم  التي  الدميقراطّية  هذه  اأّن  اليوم،  مبعرفته  امل�شّلم 

)4( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، )27 اإ�شفند 79)1(.

جي.  انظر:  الغربّيني  املفّكرين  نظر  وجهة  من  الغربّية  الدميقراطّية  جدوائّية  عدم  مو�شوع  حول  ))( للمطالعة 

اآ�شومبيرت الراأ�شمالّية، ال�شرتاكّية، والدميقراطّية، ح�شن من�شور، )طهران: جامعة طهران، 4))1(؛ اأنطوين 

ة  كوينتني )م�شّحح(، الفل�شفة ال�شيا�شّية، مرت�شى اأ�شعدي، )طهران: من�شورات املهدّي العاملّية، 71)1(، خا�شّ

ال�شفحتان 67 و)0).

)6(  �شحيفة كيهان، 28 اآبان 79)1. 
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اأّن  والدليل على ذلك  لها.  اإاّل، وال حقيقّية  لي�ض  اأ�شاطري  االأمريكّي، ما هي �شوى 

هذه الدميقراطّية ُتواَجه مبثل هذه املوانع، اأي بالتزويرات الكبرية واحلا�شمة التي 

.
(((

ال حّل وال عالج لها ]ال حّل لها وال عالج[ 

بناًء على هذا، ومبا اأّن النهج الدميقراطّي لي�ض ملتزًما عمليًّا ب�شعارات 

ال�شيادة ال�شعبّية، ال ميكنه اأن ُيعتمد يف احلكومة االإ�شالمّية. بعبارة اأخرى، 

يف  لل�شعب  الرفيعة  املكانة  مبراعاة  ملتزمة  االإ�شالمّية  احلكومة  اأّن  مبا 

اأمر احلكومة، ال ميكنها القبول بـالدميقراطّية الغربّية. وبالطبع، ال يعني 

اإىل  متيل  اأّنها  االإ�شالمّية  احلكومة  قبل  من  الغربّية  الدميقراطّية  رف�ض 

ا اأّن الدين االإ�شالمّي بذاته، ال يتما�شى  النماذج اال�شتبدادّية. وال�شبب اأي�شً

مع اال�شتبداد: »الدين ال يكون يف خدمة ال�شيا�شات اال�شتقوائّية، بل يعترب 

.
)8(

جمال ال�شيا�شة واإدارة اأمور املجتمعات جزًءا من وظائفه«

ه الأئّمة املذاهب، ورجال الدين من  اخلطاب يف العبارة ال�شابقة، موجَّ

يدّل  والذي  »الدين«،  العام  امل�شطلح  ا�شُتعمل  وقد  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

على اجلوهر غري االإجبارّي لعاّمة االأديان. من البديهّي، اأّن الدين االإلهّي 

يقت�شر  وال  االإجبارّية،  ا، يحفظ �شفته غري  اأي�شً ال�شيا�شة  ميدان  بدخوله 

راأ�ض  على  �شتكون حماربته  بل  واال�شتبداد،  الديكتاتورّية  رف�ض  على  اأمره 

قائمة ن�شاطاته ال�شيا�شّية. وعلى هذا االأ�شا�ض، مبا اأّن احلكومة االإ�شالمّية 

قائمة على خطاب �شيا�شّي خا�ّض، ومبا اأّنها ال تتوافق مع اخلطاب العلمايّن 

واالأن�شنّية للغرب، ال ميكنها القبول بالنهج الدميقراطّي، كذلك ال ميكنها 

احرتاف التع�ّشف واال�شتبداد. فالنظام االإ�شالمّي وخالًفا لالأنظمة االأخرى، 

.
)9(

لي�ض نظام ظلم وحتّكم وفر�ض للفكر والراأي على النا�ض

يوجد يف االإ�شالم منوذج حديث، ُيعربَّ عنه بـ »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية«. 

)7( �شحيفة كيهان، )2 اآبان 79)1.

)8( �شحيفة اإطالعات، 9 �شهريور 79)1.

)9( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 1 اآذر 79)1.
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»الدميقراطّية  ِقبل  من  تعريفه  عن  خمتلًفا  تعريفها  كان  ال�شبب  ولهذا 

الغربّية« ونعتقد اأّن م�شاواتها بالـ »دميقراطّية الغربّية« من حيث املعنى ال 

ي�شّح بوجه من الوجوه.

للحكومة االإ�شالمّية براأي القائد، نهجها اخلا�ّض يف اإدارة اأمور املجتمع، 

املناهج  اإعمال  خالل  من  املر�شومة  اأهدافها  حتّقق  اأن  باإمكانها  ولي�ض 

واأّن كّل  اإىل كون املناهج ذات قيم،  ال�شبب يف هذا االأمر  الغربّية. ويرجع 

نهج م�شتند اإىل قيم توؤّطر عمله. بناًء على هذا، مبا اأّن للحكومة االإ�شالمّية 

نهج حكم خا�ّض. هذا  لها  يكون  اأن  ا،  اأي�شً البديهّي  ة، فمن  قيمها اخلا�شّ

ي�شاّد  الغربّية،  الدميقراطّية  فيه  يخالف  الذي  عينه  الوقت  يف  النهج 

ال�شعبّية  بـال�شيادة  ا، وقد عرّب �شماحته عنه  اأي�شً والديكتاتورّية  اال�شتبداد 

الدينّية. فهو اأ�شلوب جديد وحديث ميكن و�شعه مو�شع االهتمام يف درا�شة 

النُّظم ال�شيا�شّية، كنهج م�شتقّل وجديد. 

االإ�شالمّية،  اإيران  جمهورّية  نظام  يف  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  »اإّن 

و�شخ�شّياته  العامل،  �شعوب  اأنظار  اإليها  جلبت  جديدة،  مقولة  اليوم  هي 

.
)10(

ومفّكريه«

2. اأبعاد ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية

اإىل  الدينّية  ال�شعبّية  بـال�شيادة  املرتبطة  التحليالت  يف  ُي�شار  ما  غالًبا 

عدد االنتخابات التي مّتت يف كياٍن �شيا�شّي ما. فمن خالل رجوع النظام 

ال�شيا�شّي الآراء عاّمة النا�ض، ُي�شتنتج قّوة حاكمّية ال�شعب يف ذلك النظام اأو 

�شعفها. واحلال اأّن ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية كما لوحظت يف كالم القائد، 

ا حتّقق االإرادة الواقعّية  هي �شيء اأعّم من اإقامة االنتخابات، وت�شمل اأي�شً

لل�شعب. وبعبارة اأخرى، حلاكمّية ال�شعب الدينّية ُبعدان:

)10( �شحيفة كيهان، 29 اآبان 79)1.
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2.اأ. البعد التاأ�شي�شّي: مبعنى اأّن ال�شعب من خالل احل�شور يف امليدان، 

تعيني  ويف  ال�شيا�شّي  النظام  بناء  يف  ي�شارك  االقرتاع،  �شناديق  واأمام 

�شكل  وامل�شوؤولّيات، ويف حتديد  املنا�شب  تويّل  لهم  اّلذين يحّق  االأ�شخا�ض 

.
)11(

االأمور االإجرائّية يف البالد

املوؤ�ّش�ض  ال�شيا�شّي  النظام  بني  يكون  اأن  مبعنى  التحليلّي:  البعد  2.ب. 

وال�شعب نوع من االرتباط املعنوّي بحيث يرى ال�شعب، يف ال�شلطاِت التنفيذّية 

فيحّبهما،  العليا،  واأهدافه  ومبادئه  الإرادته  املحّقَقنْي  احلاكم  والنظام 

 .
)12(

وي�شبحان حمّط ثقة ال�شعب

وال�شورة الوحيدة التي يح�شل فيها ارتباط وثيق بني احلكومة وال�شعب، 

بل  فح�شب،  النا�ض  اآراء  على  معتمًدا  ال�شيا�شّي  النظام  يكون  عندما  لي�ض 

اجلمع  لبالهم.  راحٍة  وم�شدر  حّبهم  مورد  يكون  حني  ذلك،  على  عالوًة 

بحيث  الدينّية،  ال�شعبّية  لل�شيادة  البارزة  امليزة  هو  البعَدين  هذين  بني 

عن  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  لتمييز  مفيد  كمعيار  ا�شتخدامهما  ميكن 

باملبادىء  وااللتزام  القيم  فاإذا جرى احلديث عن حمورّية  الدميقراطّية. 

هذه  يف  جذور  حتًما  لهما  فاإّن  الدينّية،  ال�شعب  حلاكمّية  كمباٍن  الدينّية 

احلقيقة، واإذا مل ُيدرك هذا املعنى، �شُيواجه فهم حاكمّية ال�شعب الدينّية 

بامل�شاكل. 

القلق  باب  من  يكن  مل  ال�شعب،  اإىل  االإ�شالمّية  احلكومة  رجوع  اإّن 

يف  اأ�شا�شّي  عن�شر  هي  بل  موؤّقًتا،  نهًجا  لي�شت  الدينّية  ال�شعبّية  وال�شيادة 

احلاكمّية التي لها جذر يف احلكومة النبوّية والعلوّية. ولهذا ال�شبب، ذكرها 

اأّن نف�ض القيام بهذا العمل ال ميكن  اأمام �شناديق االقرتاع، يجدر التذكري باأمر وهو  )11( بخ�شو�ض ح�شور ال�شعب 

اأن يكون ذا معًنى كبري، وميكن لهذه الواقعة اأن تقع بطرق خمتلفة. املهّم طريقة ح�شور ال�شعب، وهي هل عن�شر 

الوعي موجود اأم ال؟ طبًقا للتحقيقات املُعّدة، ب�شبب احلركة القوّية لتقييد الراأي العاّم وحرفه يف الدميقراطّية 

الغربّية، ال يح�شل هذا االأمر ب�شورة �شليمة، واإّننا دائًما ن�شهد نق�ض اأ�ش�ض الدميقراطّية من قبل مّدعيها. اأنظر 

يف هذا املجال: حّجت اهلل اأّيوبي، كيف حتكم االأكرثّية، )طهران: �شرو�ض، 79)1(.

)12(  �شحيفة اإّطالعات، 26 مرداد 79)1. 



((

قائد الثورة املعّظم كـاأف�شل نهج حكومّي يف االإ�شالم، يقول �شماحته: »نظام 

النظام  م�شوؤويل  ملعرفة  ونهج  اأف�شل عالمة  الدينّية، هو  ال�شعبّية  ال�شيادة 

.
)14(

»
)1((

االإ�شالمّي مل�شوؤولّياتهم

3. اأ�شول ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية

على  قائمة  االإ�شالمّي،  املجتمع  اإدارة  يف  كنهج  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة 

اأ�شول وردت متفّرقة يف خطابات قائد الثورة املعّظم:  

االإ�شالمّية قواًل وعماًل  اأّن احلكومة  الأ�شل الأّول: ر�شا ال�شعب، مبا 

تعمل مبا ]ما[ يوؤّدي اإىل ر�شا املواطنني، وهذا الر�شا هو الداعم للحكومة 

يف مواجهة امل�شكالت. يعترب النا�ض يف احلكومة االإ�شالمّية اأنف�شهم اأولياء 

متام  ير�شون  فاإّنهم  لذا،  لهم.  ملًكا  واحلكومة  البلد  ويعتربون  النعمة، 

الر�شا عن �شعي النظام لتحقيق االأهداف وال�شعارات املعَلنة والتي يرونها 

لل�شعب، واالأ�شل  االإ�شالمّي، هو ملك  النظام  »البلد يف  مطابقة الإرادتهم: 

.
)1((

هو ال�شعب«

و»الر�شا« يف هذا املقام، ي�شمل جمااًل وا�شًعا، اأبرز مناذجه مّما جرى 

التاأكيد عليه يف كالم القائد، وهو عبارة عن:

النا�ض  احتياجات  بتلبية  مكّلف  ال�شيا�شّي  النظام  ال�شعب:  خدمة   .1

العمل يف �شبيل اهلل  اأعماله  راأ�ض قائمة  امل�شروعة، وقد جعل على 

وخلدمة ال�شعب. اأهمّية »اخلدمة« كبرية اإىل حّد جعلت قائد الثورة 

»الأ�ش�س  جمّلد  الدويل،  )ره(  اخلميني  االإمام  موؤمتر  عن  ال�شادرة  املقاالت  جمموعة  املجال  هذا  يف  انظر    )1((

الدينّية«  ال�شعب  »حاكمّية  واأثبتت  فيهما  ُبّينت  التي  ال�شيا�شّية«  »الفل�شفة  وجملتي  املدنّية«  والأ�شول  ال�شيا�شّية 

من وجهة نظر االإمام )ره( من خالل اال�شتناد اإىل مباين احلكم عند الر�شول االأكرم �شّلى اهلل عليه واآله واالإمام 

علّي عليه ال�شالم. 

)14(  �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، )1 اآذر 79)1. 

))1(  �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 1 اآذر 79)1. 
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املعّظم يذكرها بو�شف كونها »عبادة«، حيث ينبغي على احلكومة اأن 

ت�شتنفر كّل طاقاتها يف حتقيقها وال ت�شمح باأدنى تق�شري يف ذلك: 

»مهّمة امل�شوؤولني يف نظام جمهورّية اإيران االإ�شالمّية وتكليفهم هو 

.
)16(

اإعمال جميع الطاقات خلدمة ال�شعب«

الإخال�س يف اخلدمة: العاملون يف النظام االإ�شالمّي، لي�شوا مكّلفني   .2

مكّلفون  هم  ذلك،  عن  ف�شاًل  بل  فح�شب،  النا�ض  حاجات  بق�شاء 

بالقيام بهذا العمل من دون اأّي مّنة. بعبارة اأخرى، اإّن نظاًما قائًما 

على حاكمّية ال�شعب الدينّية، هو الذي ُتق�شى فيه حوائج النا�ض من 

دون مّنة، واإذا مل يراِع العاملون يف النظام االإ�شالمّي هذا االأ�شل 

يف متابعة اأمور النا�ض، بالرغم من حّلهم مل�شاكلهم، فهم مل يدركوا 

حقيقة ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية.

يف  املبالغة  عدم  املنجزة،  االأعمال  مقابل  النا�ض  على  االمتنان  عدم 

حول  التمحور  اجتناب  العمل،  دون  الوعود  اإعطاء  جتّنب  االأعمال،  تقرير 

الذات واالأنانّية يف مقابل النا�ض، عدم اإطالق االأوامر والنواهي على النا�ض 

النا�ض  ر�شا  اكت�شاب  اإىل  ال�شعي  واملوقعّية،  املن�شب  من  اال�شتفادة  جّراء 

الوظائف  جملة  من  هي  والرثوة،  ال�شلطة  اأ�شحاب  ر�شا  اكت�شاب  وجتّنب 

.
)17(

املهّمة مل�شوؤويل النظام االإ�شالمّي

بناًء على هذا، فاالأ�شل االأّول التي ترتكز عليه ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية 

هو ك�شب ر�شا ال�شعب، ومن اأجل هذا، كان على النظام اأن يتمّكن من القيام 

مبتابعة اأمور النا�ض ب�شكل خال�ض، ويظهر من هذا الطريق، �شورة جميلة 

عن نظام خادم. لقد لفت قائد الثورة مراًرا اإىل هذا املعنى من اخلدمة 

ب�شفته اأ�شا�ًشا لـل�شيادة ال�شعبّية الدينّية.

)16(  �شحيفة كيهان، 28 اآبان 79)1. 

)17( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، )1 اآذر 79)1.



((

نظام  يف  النا�ض  اأمور  »متابعة  ب�شراحة:  املوا�شع  اأحد  يف  اأعلن  وقد 

حاكمّية ال�شعب الدينّية، تاأمني الّرفاه والراحة لهم، وحّل م�شاكلهم، ]...[ 

 .
)18(

هو اأ�شل مهّم«

هذا االأ�شل من االأهمّية مبكان جعلته يّتجه يف تق�شيم ال�شيادة ال�شعبّية 

والواقعّي  العينّي  التجّلي  اخلدمة   ،
)19(

وحتليلّية تاأ�شي�شّية  وجهتني:  الدينّية 

ال�شعب  بني  العالقة  توثيق  يف  مهّم  كعامل  ويذكرها  التحليلّي،  للوجه 

واحلكومة، حّتى اأّنه يعتربها راجعًة اإىل الوجه التاأ�شي�شّي: 

الوجه االآخر لنظام ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية تتمّثل يف الوظائف اجلّدّية للم�شوؤولني 

ورجال الدولة اأمام ال�شعب. فالدعاية وال�شخب االإعالمّي من اأجل ك�شب اأ�شوات 

ال�شعب  حاكمّية  مع  يتنا�شب  ال  مطالبهم،  تلبية  وعدم  ن�شيانهم  ثّم  ومن  النا�ض، 

 .
)20(

الدينّية

كما يظهر من العبارة ال�شابقة، فاإّن نظام ال�شيادة ال�شعبّية من وجهة 

نظر االإ�شالم، هو نظام، م�شاًفا اإىل اعتماده على اآراء النا�ض، يفي بوعوده 

ر�شا  يحّقق  النهج،  الوعود. مثل هذا  اإطالق  يكون مقبواًل ملجّرد  وال  لهم، 

ا. واجتماع هَذين االأمًرين - ر�شا اخلالق  النا�ض ويك�شب ر�شا اخلالق اأي�شً

واملخلوق - ي�شّكل جوهرة حاكمّية ال�شعب الدينّية الفريدة: »اإّن ر�شا اهلل، 

.
)21(

واأ�شا�ض عّزة نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية، هو العمل خلدمة ال�شعب«

ال�شعب،  اإرادة  بني  الت�شاّد  اإيجاد  اإّن  القيم،  حمورّية  الثاين:  الأ�شل 

واإرادة اهلل، هو من جملة املخّلفات امل�شوؤومة لع�شر التنوير والقرون الو�شطى 

يف الغرب، والذي �شرى ب�شورة غري مالئمة ل�شائر االأديان - ومن جملتها 

)18( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 1 اآذر 79)1.

)19(  انظر، خطاب قائد الثورة الإ�شالمّية املعّظم، بتاريخ 1 اآذر 79)1، والذي مّيز فيه بني الوجهني بنحو مّف�شل. 

)20(  امل�شدر نف�شه. 

)21( �شحيفة اإّطالعات، 6 مرداد 79)1.
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 - هذا واحلال اأّن ال�شيادة ال�شعبّية يف الروؤية االإ�شالمّية ال تعني 
)22(

االإ�شالم

النا�ض،  عاّمة  حقوق  تراعي  احلقيقة  يف  وهي  القيم«،  »حمورّية  نفي  اأبًدا 

اإىل  والذهاب  الدينّية،  ال�شعب  وقيم  باالإميان  اللعب  ميكن  باأّنه  والت�شّور 

حرب املباين القيمّية لنظام االإ�شالم ال�شيا�شّي من خالل طرح الدميقراطّية 

باطل، وال ين�شجم مع معنى ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية. لهذا ال�شبب، يعلن 

الدينّية،  ال�شعب  للمعنى احلقيقّي حلاكمّية  بيانه  الثورة �شراحًة، يف  قائد 

باأّن  اأحد  يت�شّورّن  »ال  فيها:  القيم  حمورّية  ُبعد  على  التاأكيد  خالل  ومن 

الراأي العاّم منطقة مباحة ميكن اخرتاقها من خالل التحليالت اخلاطئة، 

وبّث ال�شائعات، واإلقاء التهم والكذب واالإ�شرار باإميان النا�ض وم�شاعرهم، 

 .
)2((

ومعتقداتهم ومقّد�شاتهم«

من  االأعّم   - اجلميع  االإ�شالمّي،  ال�شيا�شّي  الفكر  يف  اأخرى،  بعبارة 

احلّكام والنا�ض- مكّلفون باالنقياد للقيم واالأحكام االإلهّية، وال ميكن الأحد 

اأو جماعة اأن يتجاوز احلدود االإلهّية. 

وعلى هذا االأ�شا�ض، لل�شيادة ال�شعبّية الدينّية معناها ومفهومها يف اإطار 

الدميقراطّية،  يف  ا  اأي�شً ي�شدق  االأمر  وهذا  االإ�شالمّية.  والقيم  االأ�شول 

ويالحظ اأّن القيم احلاكمة يف اخلطاب ال�شيا�شّي للغرب، تتجّلى متاًما يف 

النموذج الغربّي للدميقراطّية. لذا، مبا اأّن اخلطاب ال�شيا�شّي يتغرّي، كذلك 

اخلطاب  وم�شمون  باملحتوى  قائم  فاملعنى  ال�شعبّية،  ال�شيادة  معنى  يتغرّي 

يقّيم  نف�شه،  الفل�شفّي  املطلب  اإىل هذا  وبااللتفات  الكلمة.  منه  تنبع  الذي 

قائد الثورة اخلطاب االأ�شلّي للمجتمع على اأّنه خطاب اإ�شالمّي.

غري  االإرادات  ُتظّهر  اأ�شيلة،  االأ�شيلة  غري  امل�شائل  الإظهار  ال�شعي  يتّم 

اخلطاب  اأّنها  على  الثانية،  الدرجة  من  لكن  احلقيقّية،  اأو  احلقيقّية، 

)22( لالّطالع على اأ�ش�ض هذا التوّجه، اأنظر، اأ�شغر اإفتخاري وعلي اأكرب كمايل، الّتاه الديني للهجومني الثقافّيني 

)طهران: وزارة االإر�شاد االإ�شالمّي، �شنة 76)1(. 

))2( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 10 اإ�شفند 79)1.
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لي�ض عبارة عن هذه  ال�شعب  االأ�شلّي لهذا  لكّن اخلطاب  االأ�شيل.  الوطنّي 

االأمور. اخلطاب االأ�شلّي لهذا ال�شعب هو اأن يعرث اجلميع على طرق لتقوية 

النظام: اإ�شالح االأعمال واملناهج، حّل امل�شكالت، تبيني املبادىء واالأهداف 

لعاّمة اأفراد ال�شعب، اال�شتفادة من قّوة االبتكار والن�شاط واالإرادة والدافع 

واالإميان، العظيمة لدى هذا ال�شعب، والطريق نحو حتقيق االأهداف العالية 

.
)24(

لهذا النظام، والتي جميًعا تو�شل اإىل ال�شعادة

الذي حتكم فيه  النظام  االإ�شالمّي؛  النظام  ق  ال�شعب حتقُّ فاإرادة  اإًذا، 

ال�شعب  حاكمّية  دائرة  حتّدد  التي  هي  االإرادة  وهذه  االإ�شالمّية.  القيم 

واإرادة  االإ�شالمّي،  النظام  حتّقق  هو  االإ�شالمّية  الثورة  »هدف  وحدودها: 

.
)2((

ال�شعب، والطرح ال�شحيح للفكر االإ�شالمّي، وتعميقه يف املجتمع«

بناًء على هذا، ُيحفظ االإطار القيمّي، وال�شيادة ال�شعبّية الدينّية ال تتاأّتى 

اأبًدا من خالل التعار�ض مع الدين وقيمه واأ�شوله. هذا املعنى من ال�شيادة 

ال�شعبّية الدينّية على وجه اخل�شو�ض، هو الذي يف�شلها عن الدميقراطّية 

حتقيق  ناحية  ال�شعب  اإرادة  تّتجه  الدينّية،  ال�شعبّية  ال�شيادة  يف  الغربّية. 

املباين واالأهداف العليا للدين وحتكيمها، وال تهدف اإىل اإلغائها اأو ت�شعيفها، 

اإذ يف هذه ال�شورة، تفقد ال�شيادة ال�شعبّية م�شمونها القيمّي، وال ي�شّح بعُد 

�شرورة  على  املعّظم  الثورة  قائد  تاأكيد  واإّن  عليها.  الدينّية  و�شف  اإطالق 

احلفاظ على القيم الدينّية من قبل امل�شوؤولني وعموم اأفراد ال�شعب، يتحّقق 

من خالل التاأكيد على هذا الوجه عينه من ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، واأّنه 

ال مكان للت�شامح واملجاملة على �شعيد القيم:

على امل�شوؤولني اأن يتمو�شعوا، ويتكّلموا، ويعملوا ب�شجاعة، وقّوة، ومن دون مالحظة 

هذا وذاك، با�شم االإ�شالم، ومن اأجل االإ�شالم، ومن خالل ر�شالة االإ�شالم. وعلى 

)24( جمّلة �شما، )2 تري 79)1.

))2( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 0) اإ�شفند 79)1.
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الذي  الطريق  اأّن هذا  الغدير،  يعلموا بربكة  اأن  ال�شباب،  ة  العزيز، وخا�شّ �شعبنا 

حّدد معامله االإ�شالم والقراآن ونهج الغدير، هو طريق وا�شح. طريق ُحّددت معامله 

من خالل اال�شتدالل والفل�شفة القوّية، ووجد �شالكني عظماء وكبار �شاأن)26(.

والتاأ�شي�ض  االإلهّي  بالت�شديد  م�شّددة  االإ�شالمّية  احلكومة  اأّن  ومبا 

املجال  هذا  يف  وال�شعي  املجتمع،  هداية  على  بالعمل  مكّلفة  فهي  ال�شعبّي، 

وبعبارة  واملخلوق.  اخلالق  ر�شا  حتّقق  التي  اخلطرية  الر�شاالت  من  جزء 

اأخرى، ينبغي على الدولة وال�شعب مًعا اإجراء االأطر واملباين القيمّية حمّددة 

املعامل، والدولة الدينّية وال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، ميكن اأن ُتفهم وُتدرك 

يف ظّل هذه االأ�شول:

اإرادة  النور..  اإىل  الظلمات  من  النا�ض  تخرج  اأن  االإ�شالمّية  باحلكومة  املفرت�ض 

وال�شهوة، وح�شر  واال�شتبداد،  االأنانّية  االإن�شان من ظلمات  باإخراج  تتمّثل  الدين 

النور، نور االخال�ض، نور ال�شفاء، نور  اإىل  ال�شخ�شّية، ونقله  امل�شائل  النف�ض يف 

.
)27(

التقوى،]...[ اإذا ما ح�شل ذلك، �شوف ي�شبح املجتمع نورانيًّا

وال�شعي يف  ال�شعب،  راأي  اإىل  الرجوع  حمورّية احلّق،  الثالث:  الأ�شل 

تلبية حاجاته امل�شروعة، عن�شران ي�شّكالن بعَدين مهّمني لل�شيادة ال�شعبّية 

كال  يف  حّق  �شاحب  ال�شعب  جعل  اهلل  اأّن  بحيث  �شرورّيان  وهما  الدينّية، 

هذين املجالني. بناًء على هذا، فالنظام االإ�شالمّي تبّنى ال�شيادة ال�شعبّية 

»اإدارة  التكليف:  باب  من  بل  اللطف،  باب  من  ال  يطّبقها،  وهو  الدينّية، 

اأ�شخا�ض  اأو  �شخ�ض  حاكمّية  مبعنى  لي�شت  االإ�شالمّي،  النظام  يف  البالد 

على ال�شعب، وحقٍّ لطرف واحد، بل هي حّق لطرفني، وحّق ال�شعب فيها هو 

االأرجح يف كّفة امليزان«.

)26( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، )2 اإ�شفند 79)1.

)27( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 11 بهمن 79)1.
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تدّل العبارة ال�شالفة ب�شراحة على اأّن ال�شعب هو »ويّل النعمة«، واأّن حّق 

ال�شعب مقارنًة بحّق امل�شوؤولني هو اأكرث بدرجات. بناًء على هذا، فاالهتمام 

باإرادة ال�شعب ومتابعة اأمورهم واحتياجاتهم هو تكليف. وحاكمّية ال�شعب 

الدينّية بهذا املعنى، تدّل على كون ال�شعب »�شاحب احلّق«، والنظام مكّلف 

باأداء حّق ال�شعب، ويف غري هذه ال�شورة، عليه اأن يخ�شع للم�شاءلة من ِقبل 

ال�شعب واهلل تعاىل. 

رهًنا  ال�شعبّي  االن�شجام  كان  ملّا  القانون،  حمورّية  الرابع:  الأ�شل 

ا اأن ُتعّرف  بااللتزام بالقانون ورعاية حدوده، ال ميكن لل�شيادة ال�شعبّية اأي�شً

بنحٍو ُي�شتنتج منه نق�ض القانون واحلدود االأ�شا�شّية للنظام. لهذا ال�شبب، 

يقول القائد من خالل االإ�شارة اإىل اأهمّية القانون يف احلياة العاّمة، والتاأكيد 

على مبنائّية »اأ�شل االلتزام بالقانون« يف حتقيق �شعار »العدالة« االأ�شا�شّي: 

»التنمية العاّمة، وتطّور البلد غري ممكنني من دون العدالة، والعدالة تتحّقق 

 .
)28(

فقط من خالل التاأكيد على القانون«

مراعاة  اأي  ال�شعبّية،  لـل�شيادة  املهّمة  االأ�شول  اأحد  اإىل  ي�شري  بهذا، 

ـ االأعّم من تنظيم العالقات فيما بني النا�ض،  القانون يف وجوهه املختلفة 

وملَزم  الناحية، اجلميع مكّلف  ـ من هذه  باحلّكام  ال�شعب  وتنظيم عالقة 

ال�شعب. ويف  ال�شرع وممّثلي  بتاأييد  قّرت 
ُ
اأ التي  القانونّية،  االأ�شول  بتطبيق 

رّده على رغبة البع�ض اّلذين يرّددون معزوفة التغيري يف د�شتور جمهورّية 

اإيران االإ�شالمّية، طرح مو�شوع اال�شتفتاء ال�شعبّي قال: 

ما ُيطرح يف الد�شتور، واأكرث من اأّي �شيء اآخر، هو دور االإ�شالم ومنبعّيته ومن�شاأّيته 

للقوانني واملباين واخليارات، وينبغي احلفاظ على بنية الد�شتور ب�شكل دقيق ]...[ 

الد�شتور هو ميثاقنا الوطنّي والدينّي والثورّي الكبري. االإ�شالم الذي ميّثل كّل �شيء 

)28( �شحيفة كيهان، 29 اآبان 79)1.
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.
)29(

بالن�شبة لنا، قد جت�ّشد وتبلور يف الد�شتور

ال  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  باأّن  اال�شتنتاج  ميكن  تقّدم،  ما  على  بناًء 

التي  ومبانيه  الد�شتور  اأ�شول  مع  التعار�ض  باب  من  اأبًدا  تتاأّتى  اأن  ميكن 

ال�شيادة  اأخرى،  بعبارة  تغرّيها.  عدم  على  الد�شتور  يف  التاأكيد  جرى 

االأ�شول  هذه  �شلب  يف  وُتقبل  ُتفهم  االإ�شالمّية،  النظر  وجهة  من  ال�شعبّية 

�شالمة  ت�شمن  التي  القانونّية هي  االأ�شول  مراعاة هذه  اإّن  ورائها.  من  ال 

اإىل  توؤّدي  قد  خطرية  م�شاكل  يف  الوقوع  من  وت�شونها  ال�شعب،  حاكمّية 

االأ�شل،  بهذا  القائد  اهتمام  خالل  ومن  باأكمله.  ال�شيا�شّي  النظام  انهيار 

وال�شعي  والتالعب  التمييز،  واجتناب  القانونّية،  االأ�شول  اإىل مراعاة  لفت 

تاأييد ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية، فيقول  وراء امل�شالح، كر�شالة خطرية يف 

�شماحته: »اإيجاد الفر�ض واالإمكانات االإقت�شادّية لالأ�شدقاء واالأقارب هو 

.
)(0(

من االأعمال املنافية حلاكمّية ال�شعب الدينّية، وف�شاد ينبغي مواجهته«

النتيجة 

العاملّي،  ال�شيا�شّي  اخلطاب  يف  جديد  م�شطلح  الدينّية  ال�شعبّية  ال�شيادة 

والعلوّية.  النبوّية  بالتعاليم  وتاأّثر  لالإ�شالم  ال�شيا�شّية  املباين  مهد  يف  ن�شاأ 

تقوم م�شاًفا اإىل احلفاظ على حقوق النا�ض على ال�شعيد ال�شيا�شّي، واإدارة 

اأمور املجتمع واجتناب مناذج احلكومات اال�شتبدادّية، على مراعاة االأ�شول 

العلمانّية  مناذج  عن  االإ�شالمّي  النظام  يتمّيز  وبهذا،  القيمّية،  واملباين 

الغربّية. وبهذا الهدف، ُو�شع يف احلكومة االإ�شالمّية نهج جديد، لي�ض هو 

باال�شتبدادّي وال بالليربايّل. وقد عرّب قائد الثورة املعّظم عن نهج احلكم 

هذا بـ »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية«:

)29( جمّلة �شما، )2 تري 79)1.

)0)( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، )1 اآذر 79)1.
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ل�شيادة ال�شعب الدينّية وجهان: الوجه االأّول لها هو دور ال�شعب يف ت�شكيل احلكومة 

وانتخاب امل�شوؤولني، والوجه االآخر لها هو حّل م�شاكل ال�شعب، وعلى هذا االأ�شا�ض 

.
)(1(

ينبغي على امل�شوؤولني متابعة م�شاكل النا�ض بنحو جّدي وحّلها

خالل  من  فقط  النظام  يف  تتجّلى  ال  ال�شعبّية  ال�شيادة  اأخرى،  بعبارة 

ذلك،  اإىل  م�شاًفا  بل  االقرتاع،  �شناديق  عند  املليونّية  اجلماهري  ح�شور 

هذا  يف  ال�شعب.  خدمة  على  للنظام  الدوؤوب  العمل  يف  م�شاهدتها  ميكن 

التي  اأعلى من تلك  ب�شاأن ومنزلة  النا�ض  ال�شعب، يحظى  ل�شيادة  التعريف 

ال�شعب،  لل�شيادة  التعريف  هذا  يف  الغربّية.  الدميقراطّية  يف  بها  يحظون 

الدولة  يف  واأفكارها  باآرائها  االهتمام  والواعية  املثّقفة  ال�شعوب  ت�شتحّق 

والعناية بها. 

لذا ال ميكن للدولة االإ�شالمّية التي هي نتيجة ثورة �شعبّية واعية ل�شعٍب 

�شجاٍع وغيور، �شوى اأن تكون »دولة ال�شعب«. ولهذا متاًما، كان تاأكيد قائد 

الثورة املعّظم على عن�شر الوعي و�شرورة التفات امل�شوؤولني وحّتى املتنّورين، 

وامتثالهم الأهداف ال�شعب العليا: »ال�شعب االإيرايّن قوّي ومقتدر. ملاذا؟ الأّنه 

�شعب ميتلك الذكاء واال�شتعداد، وميتلك جياًل عظيًما من ال�شباب يف هذه 

 .
)(2(

ا... هو �شعب موؤمن« الفرتة املعا�شرة، والذي نف�شه، راأ�شمال عظيم جدًّ

يعمل العدّو، من خالل �شلب الثقة بدور اجلامعّيني، على تر�شيخ نظرّيات 

مرتجمة )غربّية( يف اأذهانهم، و�شلخهم عن ال�شعب، اإذ من اأهّم الطرق 

بني  الفكري  والتوا�شل  االرتباط  على  املحافظة  امل�شاعي،  هذه  ملواجهة 

الطلبة واالأ�شاتذة اجلامعّيني وبني ال�شعب، والتم�ّشك اأكرث فاأكرث مببادىء 

الثورة االإ�شالمّية واأ�شولها)))(.

بعاّمة  باالرتباط  املجتمع  وتو�شيته نخب  بال�شعب  القائد  اإهابة  اأّن  كما 

)1)( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 1 اآذر 79)1.

)2)( �شحيفة كيهان، )2 اآبان 79)1.

)))( �شحيفة اجلمهورّية الإ�شالمّية، 10 اإ�شفند 79)1.
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التاأكيد  ال�شعبّية.  ال�شيادة  ال�شعب والتقّرب منهم، هو وجه بارز من وجوه 

الواقع،  يف  هو  والنُّخب،  بامل�شوؤولني  مقارنًة  وريادته  ال�شعب  وعي  على 

مبنّي جلوهرة ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية التي هي لي�شت مقبولة كثرًيا لدى 

ة اأتباع االجّتاه النخبوّي: »ال�شعب مقّدم على جميع  املفّكرين الغربّينيـ  خا�شّ

.
)(4(

امل�شوؤولني، االأجنحة واالأحزاب«

وبالطبع، وكما �شبق واأو�شحنا، مع اأّن ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية تراعي 

ا ال تتعّدى حدود املباين واالأ�شول القانونّية  جانب ر�شا ال�شعب، فاإّنها اأي�شً

بتحّقق  املطالبة  امل�شلمة،  لل�شعوب  كاإرادة  الواقع،  يف  وتتجّلى  للمجتمع، 

مع  املن�شجمة  ال�شعب  حاكمّية  من  النوع  هذا  العليا.  االإ�شالمّية  االأهداف 

ُتعّد ال�شند القوّي للحكومة االإ�شالمّية، التي يرى �شماحته  حمورّية القيم، 

اأّنه باإمكانها رفع امل�شكالت والعيوب كاّفة يف ظّل حتّقق املجتمع االإ�شالمّي 

االأ�شيل: 

املنقطعة  ال�شعبّية  واحلماية  العظيم  ال�شند  خالل  من  قادر  االإ�شالمّي  النظام 

النظري، وا�شتحكامه البنائّي والتنظيمّي، واإح�شا�ض امل�شوؤولني بالتكليف اأمام اهلل، 

يف  جديًدا  عهًدا  ي�شّطر  واأن  جّيًدا،  املوجودة  والتحّديات  امل�شاكل  جميع  حّل  على 

.
)(((

تاريخ هذا البلد

وهذه احلقيقة، قد �شهدها نظام جمهورّية اإيران االإ�شالمّية كنظام يعترب 

ال�شيادة ال�شعبّية ع�شًدا موؤازًرا لـمحورّية القيم، مراًرا منذ بدايات انت�شار 

م�شاركة  �شّكلت  لقد  اليوم.  اإىل  االإ�شالمّية،  اجلمهورّية  وتاأ�شي�ض  الثورة 

واملظاهرات،  واحلرب،  واالنتخابات،  الثورة،  �شاحات  العظيمة يف  ال�شعب 

عاماًل موؤّثًرا يف حفظ هذه الثورة، وميكن م�شاهدة النموذج االأخري لها يف 

حادثة كوي دان�شكاه. هناك �شّد الظهري ال�شعبّي للحكومة طريق الفتنة على 

)4)( للمطالعة حول اأ�شول الدين ومبانيه ومكانة ال�شعب فيه، راجع: ح�شني ب�شرّية، علم الجتماع ال�شيا�شّي،  )طهران: 

ين، 74)1(.

)))( امل�شدر نف�شه.
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مثريي القالقل، و�شوهد مّرة اأخرى منوذج عن حاكمّية ال�شعب يف جمتمعنا: 

»على الرغم من جهود االأعداء احلثيثة الإحداث �شرخ و�شّك يف الراأي العاّم 

لل�شعب االإيرايّن، نزلت الطبقات املختلفة لل�شعب الرا�شخ، املوؤمن، والعازم، 

.
)(6(

ك�شيل هادر اإىل الطرقات، واأظهروا وحدتهم من جديد«

وبهذا، ُطرحت »ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية« كبديل منا�شب للدميقراطّية 

ال�شعب فيه  الذي يكون  العملّي  والنموذج  االإ�شالمّية،  الغربّية يف احلكومة 

املبنى واملحور، واحلكومة، والنخب، وامل�شوؤولون مكّلفون ب�شكر ويّل نعمتهم 

ا من خالل االلتزام باالأ�شول  وخدمته. يف الوقت عينه، ي�شعى ال�شعب اأي�شً

واملباين القيمّية، اإىل حتقيق االأهداف االإ�شالمّية وحاكمّية الفكر االإ�شالمّي. 

 

)6)( امل�شدر نف�شه.





السيــــادة الشـــعبيّـــة الدينيّـــة
الجــــــــمهوريّـــة اإلســـالمــــيّة

منوجهر محّمدي

ترجمة فاطمة شوربا
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الذي  7))1هـ.�ض،  العام  من  بهمن   22 يف  االإ�شالمّية  الثورة  انت�شار  فتح 

قام باالعتماد على اأركان ثالث: القيم االإ�شالمّية، والثورة ال�شعبّية، وقيادة 

اجلمهورّية  نظام  تاأ�شي�ض  اإىل  واأّدى  ال�شيعة.  للم�شلمني  التقليد  مرجع 

االإ�شالمّية بناًء على هذه االأركان الثالث، وفتح الباب على اأبحاث متعّددة 

احلكومات  ت�شنيف  �شعيد  على  ة  وخا�شّ والنظرّي،  الفكرّي  ال�شعيد  على 

واالأنظمة ال�شيا�شّية يف العامل.

 فمن جهة، يالَحظ اأّن احلكومات ذات ال�شيادة ال�شعبّية قامت يف الغرب 

كبديل للحكومات الثيوقراطّية، واأّن اجلمع يف نظر املفّكرين الغربّيني بني 

جهة  ومن  ممكن.  غري  اأمًرا  يبدو  والدميقراطّية  الثيوقراطّية  احلكومة 

اإغفاله عن الدين وال�شعب جنًبا  اإّن مالحظة الدور الذي ال ميكن  اأخرى، 

اإىل جنب يف اإ�شقاط النظام البهلوّي االأتوقراطّي وتاأ�شي�ض نظام اجلمهورّية 

والت�شاّد،  التناق�ض  من  نوع  يف  املفّكرين  اأوقع  قد  وا�شتمراره،  االإ�شالمّية 

لة اإىل اأن يعتربوا هذه الظاهرة غري ثابتة، ويتوّقعوا غلبة  واأّدى يف املح�شّ

اأحدهما على االآخر يف النهاية.

امل�شهد  من  ال�شعب  حذف  تكون  �شوف  النتيجة  اأّن  هوؤالء  توّقع  وي�شّب 

 .
)1(

الدين اأ�شا�ض  على  قائم  م�شتبّد  نظام  اإيجاد  اإىل  يوؤّدي  مبا  ال�شيا�شّي 

من  ونوًعا  �شكاًل  حّددت  االإ�شالمّية،  بالثورة  ة  اخلا�شّ االأيديولوجيا  اأّن  مع 

 ل�شّن 
ً
اأنواع اجلمهورّية تكون فيها االأوامر والنواهي واالأحكام االإلهّية، من�شاأ

القوانني، كما ُتلحظ فيها حقوق املواطنني.

اإّن امل�شاركة العاّمة جلميع ال�شرائح واجلماعات والطبقات االجتماعّية 

املختلفة، اأّدت اإىل اأن تتمّتع »اجلمهورّية« بقبول عاّم كقاعدة قانونّية للتنظيم 

ال�شيا�شّي. و�شاأن احلكومة ومكانتها يف هذا النظام، كما يف اأ�شل االإمامة 

الإ�شالمّية«  والثورة   « كتاب  راجع  الت�شّور.  هذا  مثل  بالغرب  املتاأّثرين  الكّتاب  بع�ض  ت�شّور  اإيران،  يف  موؤّخًرا،    )1(

)جمموعة املقاالت( مقالة »اجلمهورّية، الوالية وامل�شروعّية« بقلم ال�شّيد اآقاجري، ال�شفحة )29.
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والوالية، يقت�شي اأكرث بكثري مّما قاله منّظرو الفكر ال�شيا�شّي ومفّكروه يف 

ة من  ال�شوؤون اخلا�شّ اأخرجت نظرّية »توما�ض هان�ض«  الدولة. فقد  م�شاألة 

وحاكمّيته يف  االإمام  �شلطة  اأّن  ولكّننا جند  احلكومة،  �شلطة  �شمول  نطاق 

الفكر االإ�شالمّي تدخل يف اأدّق زوايا احلياة الفردّية. لهذا، فاإّن اّت�شاع دائرة 

بع�ض  جعل  واالجتماعّية،  الفردّية  ال�شوؤون  لت�شمل  و�شلطته  واليته  �شمول 

االأفراد واجلماعات ، بعد ا�شتقرار نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية ، يعتقدون 

– اجلمهورّية - واحلاكمّية  ال�شعبّية  ال�شيادة  املواءمة بني  بالت�شاّد وعدم 

االإلهّية »االإ�شالمّية«. 

ويعتقدون اأّن هَذين املفهوَمني ينظران اإىل �شكَلني خمتلَفني من احلكومة. 

اأّن كلمة اجلمهورّية وال�شيادة  فالبع�ض جعل االأهّمّية لعن�شر الدين، وراأى 

ال�شعبّية هي مفهوم م�شتوَرد، وغريب عن روح الدين، والبع�ض االآخر اختار 

مبا�شرًة اجلمهورّية وراأى اأّن اإلغاء الدين هو احلّل. فبالن�شبة لهوؤالء االأفراد 

واجلماعات، تبّدل حّق احلاكمّية اإىل اأمر جديّل )Polemic( بحيث ُجعلت 

)حكم  االأتوقراطّية  قراءتان:  الفقيه،  والية  اأ�شل  مقابل  يف  الد�شتور  يف 

الفرد( والكهنوتّية-االأر�شتقراطّية )حكومة رجال الدين-حكم االأ�شراف( 

اأ�شا�ض  اأّن  ذلك  اجلمهورّية،  وموؤّيدي  الدميقراطّية  القراءة  مقابل  يف 

ا اأ�شا�شيًّا مع اأ�شول  اإعمال ال�شلطة يف القراءة االأوىل واآلّيته تتعار�ض تعار�شً

اجلمهورّية وماهّيتها.

اأّن  فاعترب  الظاهرَتني؛  هاَتني  بني  التوفيق  اإىل  ا  اأي�شً بع�شهم  و�شعى 

كجناَحي  اأو  النظام  دعامَتي  ومثل  مت�شاويتان،  واالإ�شالمّية  اجلمهورّية 

طائر، بحيث ميكن لكّل منهما ومن دون االآخر اأن ي�شلب من النظام اإمكانّية 

وا�شتند  االإ�شالمّية،  على  اآخر اجلمهورّية  اجّتاه  وقّدم   .
)2(

والبقاء احلركة 

ذلك  اأّن  على  تعتمد  باأّنها  االإ�شالمّية  ووّجه  ال�شعبّية،  ال�شيادة  نظام  على 

)2(  حمّمد علي اأّياري، »املوانع وامل�شاكل النظرّية لتحّقق اجلمهورّية يف املجتمع الديني«، اجلمهورّية والثورة الإ�شالمّية، 

ال�شفحة 9)2.
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اأّن اجلمهورّية حتت �شلطة  اآخر  واإرادته. كما يرى اجّتاه  ال�شعب  هو رغبة 

اإ�شالمّية النظام، ويف الواقع، يعتربها و�شيلًة الإقامة هذا النظام.

اليوم، ومع قيام الدولة الدينّية يف اإيران، ان�شّب �شعي البع�ض على اّتهام 

اإ�شالمّيتها،  تقوية  مقابل  يف  اجلمهورّية  باإ�شعاف  االإ�شالمّية  اجلمهورّية 

من خالل التم�ّشك بذلك التعار�ض نف�شه بني حّق احلاكمّية الكن�شّية وحّق 

ا، عن علم، ومن خالل احلفاظ على معاين  ال�شيادة ال�شعبّية. والبع�ض اأي�شً

النتيجة  تلك  اإىل  ي�شل  وحّقانّيتها،  ال�شعبّية  واملقبولّية  االإلهّية  امل�شروعّية 

املطلقة  الوالية  يجعل  وبهذا،   .
)((

االأوىل املجموعة  والتي هي هدف  نف�شها 

للفقيه يف مقابل حّق ال�شيادة ال�شعبّية، ويف�ّشرونها يف هذا املجال ويوؤّولونها 

وكاأّنها م�شداق للحكومة اال�شتبدادّية.

واأ�شا�شّيان  م�شتقاّلن  وجهان  واالإ�شالمّية،  اجلمهورّية  باأّن  احلكم  اإّن 

للجمهورّية االإ�شالمّية، اأو اأّن االأ�شالة هي لالإ�شالمّية اأو للجمهورّية، هو من 

د اأّن اإطالق اجلمهورّية االإ�شالمّية  ا. فما هو م�شلَّم وموؤكَّ االأبحاث املعّمقة جدًّ

على نظام نابع من الثورة االإ�شالمّية يجعلها، من الناحية العلمّية، متمايزة 

اأو  الثيوقراطّية  االأنظمة  �شواًء  االأخرى،  العاملّية  االأنظمة  عن  وخمتلفة 

ظاهر  هو  وكما  ملاهّيته،  تبًعا  ا  اأي�شً النظام  هذا  فلد�شتور  الدميقراطّية. 

من عنوانه و�شفان: االأّول اأّنه مو�شوف بو�شف اجلمهورّية، والثاين بو�شف 

االإ�شالمّية. االآن ُيطرح ال�شوؤال التايل: ما هي مكانة كّل واحدة منها ونطاقها 

وجمالها، وهل االأولوّية للجمهورّية اأو لالإ�شالمّية؟ وبعبارة اأخرى، َمن الذي 

يغّطي نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية، حاكمّية اهلل اأم حاكمّية ال�شعب؟ 

يرى بع�شهم اأّن االعتقاد باأ�شالة الوجَهني: اجلمهورّية واالإ�شالمّية، غري 

ممكن على االإطالق. اأي ال ميكن االعتقاد بنحٍو مت�شاوق بحاكمّية ال�شعب 

))(  اإحدى االأمور املوجبة لالنحراف وبروز التعار�ض والتناق�ض يف البحوث املتعّلقة بجمهورّية النظام واإ�شالمّيته، هو 

ا�شتخدام م�شطلح امل�شروعّية يف مقابل الكلمة الالتينّية Legitimacy، يف حال اأّن املعنى االأ�شلّي لها يف اللغة هو 

»القانوين واملُجاز« ال »امل�شروع«. »امل�شروع« عبارة عن االأمر املعروف يف ال�شريعة الدينّية باأّنه جُماز.
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وحاكمّية االإ�شالم. ويرى هوؤالء اأّن هذان الوجهان اأو الركنان، ال ميكنهما 

بت�شاوي  االعتقاد  اأّن  ذلك  بع�شهما،  وبعر�ض  جنب  اإىل  جنًبا  يكونا  اأن 

اجلمهورّية واالإ�شالمّية وتوازيهما، بناًء على هذه الروؤية، يوؤّدي اإىل اإيجاد 

الثنائّية الذاتّية يف ال�شلطة وم�شروعّيتها. لكن من ناحية اأخرى، جند مبا ال 

يقبل ال�شّك جتّلي الثنائّية يف د�شتور جمهورّية اإيران االإ�شالمّية ويف ال�شرية 

.
)4(

العملّية الإدارة اأمور البالد م�شهود

اإّن ال�شلطة النابعة من جمهورّية النظام تتجّلى، ويف خمتلف االأ�شعدة، 

ورئا�شة اجلمهورّية،  القيادة،  انتخابات جمل�ض خرباء  البالد يف  اإدارة  يف 

وجمل�ض ال�شورى االإ�شالمّي، واملجال�ض املحّلّية البلدّية، يف حال اأّن ال�شلطة 

النابعة من اإ�شالمّية النظام تتجّلى يف مقام والية االأمر واملوؤ�ّش�شات النا�شئة 

عنها، من جملتها جمل�ض اأمناء الد�شتور. 

فعن�شر اجلمهورّية يتجّلى يف املوؤ�ّش�شات املدنّية، من جملتها االأحزاب 

واملطبوعات.  وال�شيا�شّية  والثقافّية،  واالقت�شادّية،  االجتماعّية،  والهيئات 

االخت�شا�ض  اأ�شحاب  يف  فيتجّلى  الفقيه،  والية  اأو  االإ�شالمّية  عن�شر  اأّما 

باملعرفة الدينّية االإ�شالمّية اأي الفقهاء ورجال الدين واحلوزات العلمّية.

اإّن م�شروعّية عنوان اجلمهورّية يف النظام يعتمد على اأ�شا�ض اال�شتنباط 

احلا�شل من اآيات القراآن الكرمي، وال�شرية النبوّية و�شرية االأئّمة االأطهار 

ال�شعب  عاّمة  اآراء  تتوافق  اأن  املمكن  ومن  الدين.  واأعالم  ال�شالم،  عليهم 

مع م�شمون ال�شرع املقّد�ض، ولكن حتًما، لي�ض كّل ما يريده النا�ض يتوافق 

عن�شَري  بني  احلتمّي  الرتابط  عدم  عن  اآخر  تعبري  وهذا  االإ�شالم  مع 

اجلمهورّية واالإ�شالمّية.

واجلمهورّية  العهد،  حديث  النظام،  هذا  تاأ�شي�ض  على  عقدان  مّر  لقد 

االإ�شالمّية حتّقق يوًما بعد يوم اال�شتمرار والواقعّية يف نهجها االأّول ذاك. 

)4(  �شنيعي فرد، حمّمد علي، »الواو املنطقّية بني اجلمهورّية واالإ�شالمّية«، جمموعة املقالت، ال�شفحة 4))
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هذه،  عاًما  والع�شرين  االثنني  جتربة  اإىل  بااللتفات  ال�شرورّي،  ملن  اإّنه 

والوقائع احلقوقّية واخلارجّية فيها، اأن ُتقّدم نظرّية جديدة للنظام وحتّدد 

نظام  يف  واالإ�شالمّية  اجلمهورّية  اأخرى  بعبارة  اأو  وال�شعب،  الدين  مكانة 

اجلمهورّية االإ�شالمّية.

ى من خالل البحث يف هذه النظرّيات  و�شنحاول يف هذه املقالة اأن نتق�شّ

االأهلّية،  ميتلك  من  و�شيادة  ال�شعبّية،  وال�شيادة  االإلهّية،  ال�شيادة  الثالثة: 

ون�شعى لبيان مكانة كّل منها يف القراآن، ويف اآراء االإمام والد�شتور، ونبنّي 

والنُّظم  احلكومات  اأنواع  بني  اجلديدة  الظاهرة  لهذه  املنا�شبة  املكانة 

ال�شيا�شّية املعروفة.

فف�شاًل عن عدم وجود اأّي ت�شاّد بني اأ�شَلي االإ�شالمّية واجلمهورّية، ومع 

ففي  البع�ض،  بع�شهما  طول  يف  فاإّنهما  خمتلفة،  ووظيفتهما  ر�شالتهما  اأّن 

الوقت عينه الذي تكون فيه احلاكمّية هلل، يكون حتّقق مثل تلك احلاكمّية 

ومقبولّية النظام وقّوته بيد ال�شعب. 

1. احلاكمّية الإلهّية اأم الثيوقراطّية

خذت من 
ُ
من وجهة نظر املفّكرين الغربّيني، حاكمّية اهلل اأو الثيوقراطّية اأ

االأ�شل اليوناين، Theos مبعنى اهلل وkratia مبعنى احلكومة، وتعني حكومة 

الثيوقراطّية  الو�شطى،  القرون  يف  امل�شيحّيني  املفّكرين  عرف  ويف  اهلل. 

حكومة، احلاكمّية فيها هلل وحده، بل هي حكومة ُتدار من قبل رجال الدين 

النوع من  ِقبل اهلل. يف هذا  ال�شلطة من  الذين يّدعون امتالك  امل�شيحّيني 

.
)((

احلكومة، املتوّلون االأ�شلّيون هم القادة الدينّيون

وعلى هذا، فالثيوقراطّية نوع من احلكومات التي ي�شّكل النظام الدينّي 

اأ�شا�شها، والبناء فيها على اأّن احلاكمّية هلل، والقوانني امل�شّرعة هي من ِقبله. 

 Noah Webster, Webster in New Twenhieth Century Dictionary.                                           )((
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ا واملرّوجون الأوامر اهلل واملف�ّشرون  اأي�شً اأّما رجال الدين،  فهم احلاكمون 

النظرّية  هذه  اأن�شار  يعتقد   .
)6(

الالمرئّي احلاكم  لذلك  واملمّثلون  لها، 

واملت�شّدون  االإلهّية،  واالإرادة  احلكمة  عن  نا�شىء  احلكومة  ت�شكيل  باأّن 

لالأمور ُيبعثون من قبل اهلل، ويديرون املجتمع من ِقبله وكممّثلني له. كانت 

واالآ�شورّيني  وال�شني  كم�شر  القدمية  املمالك  يف  �شائدة  النظرّية  هذه 

ا ا�شتثنائيًّا. واّدعى معظم كّتاب  والكلدانّيني، ومنت بعد ظهور امل�شيحّية منوًّ

القرون الو�شطى مع القّدي�ض اأوغ�شطني، باأّن احلكومة نا�شئة عن اهلل، واأّن 

اإدارة احلكومة ينبغي اأن تكون بيد رجال الدين وممّثلي الدين امل�شيحّي.

ويالَحظ مع ذلك اأّن هوؤالء الكّتاب اأنف�شهم خ�شعوا حلكومة ال�شالطني 

ا، وكانوا يعتقدون اأّنهم ُكلِّفوا من ِقبل اهلل مبهّمة اإدارة النا�ض  واالأمراء اأي�شً

با�شمه وبالنيابة عنه. ويعتقد الكّتاب، اآنفو الذكر، اأّن ال�شالطني م�شوؤولون 

فقط اأمام اهلل تعاىل، وال ميكنهم نقل �شلطاتهم املطلقة والالحمدودة كالًّ 

اأو جزًءا ل�شخ�ض اآخر، اأو جلماعة من النا�ض اأو بالنهاية، اإىل كّل ال�شعب. 

والأّن ال�شالطني ممّثلو اهلل على االأر�ض، ويحكمون النا�ض با�شمه، فاالأفراد 

.
)7(

ملَزمون ومكلَّفون باإطاعتهم من دون قيد اأو �شرط

الناحية  من  �شواًء  املبني  االإ�شالم  دين  يف  وجود  ال  اأّنه  يف  �شّك  وال 

النظرّية اأم من الناحية التاريخّية، لفكرة الف�شل بني ال�شيا�شة والدين، بل 

اإّن احلكومة هي من اأحكام االإ�شالم االأ�شيلة واالأ�شا�شّية، والر�شول االأكرم 

�شّلى اهلل عليه واآله منذ اليوم االأّول لهجرته اإىل املدينة املنّورة، جعل من 

ت�شكيل احلكومة االإ�شالمّية القائمة على حاكمّية اهلل تعاىل اأوىل اأولوّياته. 

غالب  للم�شلمني،  ال�شماوّي  الكتاب  ب�شفته  الكرمي،  القراآن  �ض  خ�شّ وقد 

اآياته مل�شائل ترتبط بالدولة. 

)6( اآ�شوري داريو�ض، دان�س نامه �شيا�شى )من�شورات مرواريد، )4)1هـ. �ض(، ال�شفحة 61.

)7( قا�شم زاده، احلقوق الأ�شا�شّية، )من�شورات ابن �شينا، �شنة 44)1(، ال�شفحتان )1 و16.
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عملها،  حيث  ومن  فكرها  حيث  من  التي  املتَّبعة،  للم�شيحّية  وخالًفا 

كانت تتبّنى يف عهدها الكن�شّي نوًعا من الثنوّية يف احلاكمّية، قامت الدولة 

االإ�شالمّية على اأ�شا�ض اأحكام الوحدانّية هلل، ومن خالل االعتقاد بالتوحيد، 

بل  الب�شرّية،  الثنوّية يف احلكومة ويف احلياة  اأ�شكال  �شكل من  اأّي  تقبل  ال 

تعترب اأّن اهلل القادر القّهار حاكم على جميع زوايا احلياة الب�شرّية. وبهذا، 

تعترب حكومة اهلل وحاكمّيته حمرزة وثابتة يف جميع عهود التاريخ الب�شرّي، 

ويطلب من العباد االمتثال واالّتباع لهذا االأ�شل، اأي حاكمّية اهلل. 

لقد وردت يف هذا الكتاب ال�شماوّي، �شواًء ب�شورة مبا�شرة، اأو ب�شورة 

اإىل  فقط  هنا  ن�شري  االأ�شل؛  هذا  اإىل  ومتعّددة  كثرية  اإ�شارات  �شمنّية، 

بع�شها. وقد اعُتربت احلاكمّية يف هذه االآيات هلل، واأُنكرت وُرف�شت حاكمّية 

غري اهلل.

.
1.{إن احلكُم إّل للّه})))

.
{ومن لم  يحكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون})))  .2

.
{ومن لم يحكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون})11)  .3
.
{ومن لم يحكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم الظالون})11)  .4

يف هذه االآيات الثالثة، ُو�شف الذين يحكمون بغري ما اأنزل اهلل بالكفر 

ال�شرك واخلروج عن  نوع من  ربوبّية اهلل  اإنكار  اأّن  والظلم، ذلك  والف�شق 

ا كفر وظلم وف�شق.  طاعة اهلل هو دخول يف طاعة ال�شيطان، وهذا اأي�شً

{وما اختلفتـم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه})12).  .5

)8( �شورة الأنعام، االآية 7)؛ �شورة يو�شف، االآية 40.

)9(  �شورة املائدة، االآية 4.

)10(  �شورة املائدة، االآية 47.

)11(  �شورة املائدة، االآية )4.

)12(  �شورة ال�شورى، االآية 10.
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، ففي هذه 
{وما لهم من دونه من ولّي ول يشرك في حكمه أحًدا})13)  .6

االآية نفي لوجود �شريك هلل يف م�شاألة و�شع القوانني واحلكومة. اإًذا، 

فقبول القانون غري االإلهّي هو بحكم اّتخاذ �شريك له يف مقام و�شع 

القوانني واحلكم.

       .
{إنّا أنزلنا إليك الكتاب باحلّق لتحكم بني الناس مبا أراك اللّه})14)  .7

الثورة  قائد  يكن  مل  الذي  ه  �شرُّ �ض  ُقدِّ اخلميني  االإمام  لراأي  وِطبًقا 

االإ�شالمّية وموؤ�ّش�ض نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية فح�شب، بل كان يف الواقع 

�شعيد  على  احلكومة  م�شروعّية  مالك  فاإّن  النظام،  لهذا  االأ�شلّي  املنّظر 

الت�شريع، اأو التنفيذ، اأو الق�شاء، هو وحده اإرادة اهلل تعاىل، وال ميكن الأّي 

احلكومة.  م�شروعّية  مالك  يكون  اأن  الب�شر،  جميع  اإرادة  حّتى  اآخر  �شيء 

يقول االإمام اخلميني يف هذا املجال:

احلكومة،  اأ�شكال  من  ال�شكل  هذا  ويف  القانون،  حكومة  هي  االإ�شالم  حكومة  اإّن 

اهلل  اأمر  هو  والقانون  باهلل،  منح�شرة  احلاكمّية  بالقانون.  منح�شرة  احلاكمّية 

جميع  على  املطلقة  احلاكمّية  اهلل،  اأمر  اأو   ] ]االإ�شالم  اال�شالم  لقانون  وحكمه. 

االأفراد وعلى احلكومة االإ�شالمّية. واإّن جميع االأفراد ابتداًء من ر�شول اهلل )�ض(

.
)1((

وانتهاًء بخلفائه )ع( و�شائر االأفراد هم تابعون للقانون اإىل االأبد

ويقول يف مو�شع اآخر: 

بالطبع،  م�شروطة.  بل  وال مطلقة،  ا�شتبدادّية  لي�شت حكومة  االإ�شالمّية  احلكومة 

لي�شت م�شروطة مبعناها املتعارف، حيث تكون امل�شادقة على القانون تابعة الآراء 

واالإدارة  التنفيذ  يف  ملتزمون  احلّكام  اأّن  بلحاظ  م�شروطة  االأكرثّية،  اأ�شخا�ض 

مبجموعة من ال�شروط التي ُحّددت يف القراآن الكرمي و�شّنة الر�شول االأكرم )�ض(، 

))1(  �شورة الكهف، االآية 26.

)14(  �شورة الن�شاء، االآية )10.

))1( االمام اخلميني )ره(، �شحيفة النور، املجّلد 6، ال�شفحة 7)1.
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وجمموعة ال�شروط هي اأحكام اال�شالم ] االإ�شالم [ وقوانينه نف�شها التي ينبغي 

االلهّي  القانون  حكومة  االإ�شالمّية  احلكومة  تكون  الناحية،  هذه  مــن  رعــايتها. 

.
)16(

]االإلهّي [ على النا�ض

ال�شلطوّية  واحلكومات  االإ�شالمّية  احلكومة  بني  االأ�شا�شي  الفارق  اإّن 

مثل هكذا  امللك يف  اأو  ال�شعب  اأّن ممّثلي  يتمّثل يف  واجلمهورّية  امل�شروطة 

الت�شريع  واختيار  الت�شريعّية  ال�شلطة  اأّن  بالتقنني، يف حال  يقومون  اأنظمة 

ال�شلطة  هو  املقّد�ض  االإ�شالمّي  فال�شارع  تعاىل.  باهلل  االإ�شالم خمت�ّض  يف 

ُينّفذ �شوى  اأن  ولي�ض حلكم  التقنني،  ولي�ض الأحد حّق  الوحيدة،  الت�شريعّية 

حكم ال�شارع. ويقول االإمام يف حتديد مكانة الويّل الفقيه الذي يتوىّل قيادة 

هذا النظام وزعامته اأّن »الفقهاء اجلامعون لل�شرائط نّواب عن املع�شومني 

الَغيبة  يف جميع االأمور ال�شرعّية وال�شيا�شّية واالجتماعّية ووالية االأمور يف 

. ويبنّي يف مو�شع اآخر اأّن » مفهوم القيادة الدينّية 
)17(

الكربى موكولة لهم«

.
)18(

هو قيادة علماء الدين جلميع �شوؤون املجتمع«

اأّن  يالحظ  واأ�ش�شه،  الد�شتور  ملقّدمة  عاّمة  درا�شة  اإىل  وبالرجوع 

احلاكمّية املطلقة يف جميع ال�شوؤون ال�شيا�شّية واالجتماعّية كانت هلل، وكان 

ا، يف اأن تكون املراعاة التاّمة لالأحكام  ملدّوين القانون دوًما، اهتماٌم كبري جدًّ

االلهّية وال�شرعّية ملحوظة، يف ت�شكيل نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية واإدارته.

اإّن االأ�شل االأّول يف التحليل البنيوّي الأّي حكومة هو من اأين اأخذ احلّكام 

ال�شيا�شّيون �شلطاتهم؟ هل اأّن م�شروعّيتهم م�شتندة اإىل االإرادة ال�شعبّية اأو 

اأّنهم اأخذوها اأنف�شهم من م�شادر اأخرى.

  يف االأ�شَلني االأّول والثاين للد�شتور، ُتعترب حكومة اجلمهورّية االإ�شالمّية 

)16(  االمام اخلميني )ره(، �شحيفة النور، املجّلد 4، ال�شفحة 168.

)17(  االإمام اخلميني )ره(، �شحيفة النور، املجّلد 19، ال�شفحة 7)2. 

)18(  االإمام اخلميني )ره(، �شحيفة النور، املجّلد 18، ال�شفحة 42.
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ان  حكومًة قائمة على االإميان باهلل الواحد واأّن احلاكمّية والت�شريع خمت�شّ

لهَذين  االأخرى  البنود  يف  االأمور  هذه  و�شعت  وقد  له،  الت�شليم  ولزوم  به، 

العامل  على  املطَلقة  احلاكمّية  باأّن  ي�شّرح   (6 فاالأ�شل  نف�شيهما.  االأ�شَلني 

على  حاكًما  اأ�شبح  االإن�شان  اإّن  يقول  عينه،  الوقت  ويف  هلل،  هي  واالإن�شان 

م�شريه االجتماعّي باإرادة اهلل تعاىل. 

االأحكام  رعاية  و�شرورة  االإلهّية  احلاكمّية  اإعمال  اآلّيات  عاجلت  كما 

االلهّية، وهذه االآلّيات حمكمة اأهّمها اإدارة النظام على اأ�شا�ض والية الفقيه 

�شّلى  ور�شوله  تعاىل  اهلل  حاكمّية  عن  نيابة  الواقع  يف  هي  التي  املطلقة 

الفقيه م�شوؤول عن  ال�شالم. فالويّل  واآله واالأئّمة االأطهار عليهم  اهلل عليه 

االإ�شراف على اإجراء املوازين ال�شرعّية، ومن خالل تن�شيب فقهاء جمل�ض 

�شيانة الد�شتور، الذي ي�شتمّر يف تنفيذ هذه املهّمة، فلمجل�ض �شيانة الد�شتور 

الأّي  بنحٍو ال ميكن  البالد،  قوانني  على  امل�شادقة  على  القانويّن  االإ�شراف 

قانون اأن ُيطّبق من دون موافقة جمل�ض �شيانة الد�شتور.

وا�شح  ب�شكٍل  ي�شريان  الد�شتور  من  واخلام�ض  الرابع  االأ�شالن  اأّن  كما 

و�شريح اإىل اأ�شالة حاكمّية اهلل يف اجلمهورّية االإ�شالمّية.

يف  الدينّية  االأحكام  نظر  وجهة  من  �شواًء  �شّك،  فال  هذا،  على  بناًء 

وموؤ�ّش�ض  االإ�شالمّية  الثورة  قائد  نظر  وجهة  من  اأم  والقراآن،  االإ�شالم 

اجلمهورّية االإ�شالمّية، اأو من وجهة نظر الد�شتور، اأّن احلاكمّية االإلهّية هي 

اأ�شا�شّي وركن ال ميكن الت�شكيك به يف نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية،  اأ�شل 

وهذه احلاكمّية غري قابلة للتق�شيم والتجزئة اأو التفوي�ض اإىل الغري. وبعبارة 

اأخرى، م�شروعّية النظام م�شروطة بالتبعّية للحاكمّية االإلهّية وقبولها. 

ولكن ال�شوؤال املطروح هنا هو: بااللتفات اإىل اإطالق ت�شمية اجلمهورّية 

على هذا النظام، كيف ُتبنّي وُتربز مكانة ال�شعب فيه؟
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2. الدميقراطّية اأو ال�شيادة ال�شعبّية 

اليونانّيتني،  الكلمتني  من  مرّكب  قدمي،  �شيا�شّي  م�شطلح  الدميقراطّية 

يكون  ومعناها احلريّف  وkratia  مبعنى حاكمّية،  ال�شعب،  demos مبعنى 

الدميقراطّية،  مل�شطلح  الكثري  اال�شتعمال  من  الرغم  على  ال�شعب.  حكم 

تعريف حمّدد  له  لي�ض  اأّن  اإاّل  يومّي،  بنحٍو  االأفراد  قبل عموم  وتداوله من 

على  يحتوي  والب�شاطة،  باجلاذبّية  فيه  يتمّتع  الذي  الوقت  ويف  ووا�شح، 

فكّل  تعريًفا جامًعا.  ال�شيا�شّية  العلوم  يعّرف يف  االآن مل  واإىل  اإبهاٍم كبري، 

خمتلفة  ومبعاٍن  لت�شّوره،  ِطبًقا  امل�شطلح  هذا  ي�شتعمل  ونظام  جمتمع 

الدميقراطّية  لكلمة  احلايّل  اال�شتعمال  يف  ميكن  جزئيًّا.  ومت�شاّدة  ن�شبيًّا 

ا�شتعمالها مبعنى احلكومة ال�شعبّية، اأو حاكمّية ال�شعب اأو حكومة النّواب، 

وكذلك احلكومة القائمة على اأ�شا�ض امل�شاركة املبا�شرة لل�شعب.

بالن�شبة  الفر�ض  تكافوؤ  فهو  للدميقراطّية  تداواًل  االأكرث  التعريف  اأّما 

الأفراد جمتمٍع ما بهدف ممار�شة احلرّيات والقيم االجتماعّية. ويف املعنى 

االأخ�ّض، هو امل�شاركة احلّرة لالأفراد يف اّتخاذ القرارات املوؤّثرة يف حياة 

الفرد واجلماعة. 

اليوم،  ُت�شتعمل  وهي  ف�شيًئا،  �شيًئا  التاريخ  امتداد  على  الدميقراطّية  اّت�شعت  لقد 

والدميقراطّية  االجتماعّية  الدميقراطّية  �شورة  على  ال�شيا�شة  حدود  عن  خارًجا 

الدميقراطّية؟  هي  ما  املطروح،  ال�شوؤال  عن  جيب 
ُ
اأ وقد  ا.  اأي�شً االقت�شادّية 

باإجابتني: االأوىل، اأّن ]اإّن[ الدميقراطّية، كعنوان لنظام خا�ّض، �شكل من اأ�شكال 

احلكومة، اأو منهج حمّدد ميكن من خالله للنا�ض اأو اأكرثّية ال�شعب اإعمال نفوذهم 

.
)19(

ال�شيا�شّي

اأّما االإجابة الثانية، فتذهب اأبعد من هذا املفهوم االآيّل ل�شكل احلكومة، 

لتف�ّشرها مبنهج حياة. هذه االإجابة، ت�شف الدميقراطّية كمبداأ اأو روحّية 

)19( بازاركاد، تاريخ الفل�شفة ال�شيا�شّية، املجّلد االأّول، )من�شورات زّوار، 9))1(.
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ترتك  قّوة  اأيديولوجّية،  كقّوة  تظهرها  الأن  وت�شعى  فل�شفّية،  مفاهيم  ذات 

تاأثرًيا عميًقا على م�شرٍي ما، حيث ي�شري النا�ض فيه يف م�شار واحد وحمّدد.

اأمٌر  لهو  اللغوّي،  االإطار  الدميقراطّية يف حالة حمدودة ويف  نعّرف  اأن 

ب�شيط. ففي هذه احلالة، تكون الدميقراطّية مبعنى حكم االأكرثّية. ِطبًقا 

ال�شعب  اأكرثّية  اإرادة  لراأي لورد براي�ض، »الدميقراطّية حكومة تكون فيها 

.
)20(

الواجدين لل�شرائط هي احلاكمة«

»الن�شف  اأو  االأكرثّية  حكومة  مبعنى  عمليًّا  ال�شيا�شّية  والدميقراطّية 

باأّنها  اأبراهام لنكولن  الناخبني، ويعّرفها  اأ�شوات  زائد واحد« من جمموع 

. الدميقراطّية بعنوان كونها فل�شفة 
)21(

»حكم ال�شعب، بيد ال�شعب، ولل�شعب«

ا يف اإدارة اأمور نف�شه ومراقبة  �شيا�شّية، تعترب ال�شعب الئًقا وجديًرا وحمقًّ

احلكومة، وتعّد وجود احلكومة نا�شًئا عن اإرادة ال�شعب. 

عمليًّا؛  مت�شاّدان  اأمران  الدميقراطّية  مفهوم  من  ُي�شتنبط  كما 

اجلميع،  على  وفر�شها  مطلقة  االأكرثّية  اإرادة  اعتبار  عن  عبارة  اأحدهما 

االإرادة  تلك  اإظهار  يف  لالأفراد  احلّرة  امل�شاركة  لزوم  عن  عبارة  وثانيهما 

ومتكني »االأقّلّية« من اأن ي�شبحوا »االأكرثّية«. ال�شكل االأّول غالًبا ما يحدث 

يف  وتتمّثل  املجتمع،  اأكرثّية  ت�شّكل  طبقات  اأو  طبقة  اإرادة  اإظهار  ب�شورة 

عينه،  الوقت  يف  الطبقة.  تلك  عن  كممّثل  نف�شه  يعّرف  طالئعّي،  حزب 

ا هذا النوع من اال�شتنباط،  »الديكتاتورّية الربوليتارّية« نف�شها، َتعترب اأي�شً

�شكاًل من اأ�شكال الدميقراطّية.

يف الع�شور القدمية، ُفهمت الدميقراطّية كواحدة من االأنظمة التي كانت 

احلكومات  هذه  القدمية.  اليونان  يف  احلكومات  اأنواع  ت�شنيف  يف  ُتطرح 

عبارة عن احلكومة الفردّية – امللكّية، وحكومة االأقّلّية – االأر�شتقراطّية، 

J.R.Lewis, “Democracy”,  Allman & Son  (London, 1966), p. 13 .                                        )20(

)21( اآ�شوري داريو�ض، دان�س نامه �شيا�شى، م�شدر �شابق، ال�شفحة 88.
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.
)22(

وحكومة االأكرثّية- الدميقراطّية

املختلطة  احلكومة  واأن�شار  ك�شقراط  االأر�شتقراطّيون  الفال�شفة  كان 

القدمية  اليونان  ففي  �شّيئًة.  نظرًة  الدميقراطّية  اإىل  ينظرون  كاأر�شطو 

مقابل  يف  مقبولّية  اأكرث  كانت  اأّنها  ُيرى  كان  ما  غالًبا  روما،  وجمهورّية 

وال�شعبّية  واالأ�شرافّية،  امللكّية،  العنا�شر  كانت  التي  املختلطة  االأنظمة 

دخيلة فيها. فالدميقراطّية ال�شيا�شّية املبا�شرة هي �شكل متقّدم من اأ�شكال 

الدميقراطّية التي ظهرت يف البدء يف مدن اليونان احلاكمة وعلى االأخ�ّض 

يف اأثينا يف القرن اخلام�ض قبل امليالد، والتي كان اأفراد ال�شعب عاّمة فيها 

.
)2((

فيما عدا الن�شاء والعبيد ي�شاركون مبا�شرة يف و�شع القوانني

ا، فقد اأ�شبح النا�ض يتوّلون املنا�شب  اأّما بالن�شبة لالأمور التنفيذّية اأي�شً

مداورًة، وينتخبون الق�شاة من خالل القرعة. رف�ض اأفالطون هذا النوع من 

ا مطلًقا، وقبلها اأر�شطو بكونها اأهون ال�شّر. لقد عرفت روما  احلكومة رف�شً

ا بع�ض مظاهر الدميقراطّية، وُعمل مبنهج التمثيل الأّول مّرة  القدمية اأي�شً

ا مظاهر  َفَلْت اأي�شً
َ
فيها، لكن مع ظهور عهد االمرباطورّية ونفوذ الكني�شة، اأ

هذا النوع من الدميقراطّية. يقول كارل بوبر، اأحد املنّظرين الغربّيني، اإّن 

الدميقراطّية مل تكن يوًما حكومة اأكرثّية ال�شعب، وال ينبغي اأن تكون كذلك. 

فالدميقراطّيات من وجهة نظر بوبر

عن  عبارة  �شيء،  اأّي  من  اأكرث  هي  بل  ال�شعب،  عاّمة  حاكمّية  عن  عبارة  لي�شت 

موؤ�ّش�شات ُجّهزت لتحمي نف�شها من خطر الديكتاتورّية. اأولئك ال ي�شمحون للحكومة 

الديكتاتورّية ولتجميع القّوة يف �شخ�ض واحد اأو جماعة اأن تنمو، بل ي�شعون جلعل 

 .
)24(

قّوة احلكومة حمدودة

 David Miller, The Black Well Encyclopedia of Political Thought (Oxford    )22(

     Publishing Center, 1987), p. 116.
))2( حم�شن عزيزي، تاريخ العقائد ال�شيا�شّية، املجّلد االأّول، )طهران: من�شورات اجلامعة، )4)1(، ال�شفحة 62.

)24( علي بايا، در�س هذا القرن، حوار جيانكر لوبوزتي مع كارل بوبر، )الطبعة9، �شنة 67)1(، ال�شفحات 114 اإىل 118.
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اإّن التقنني يف النظام الدميقراطّي هو لل�شعب وملنتخبيه حيث ال ُيَقّيدوا 

فيه بوجه من الوجوه، وال يلزم اأن ُتلحظ فيه االأوامر والنواهي االإلهّية، بل 

اإّن اجلهود الب�شرّية تتمحور �شرًفا لتحقيق �شل�شلة من االأهداف العقالئّية. 

وعادًة ما ُتقا�ض درجة حتّقق الدميقراطّية يف املجتمع من خالل حجم 

م�شاركة ال�شعب يف امل�شهد ال�شيا�شّي، لكن ميكن االّدعاء اأّن م�شاركة ال�شعب 

بحث  يف  لذا  الواقعي.  املعيار  ُتعّد  اأن  وحدها  ميكنها  ال  العددّية  والن�شبة 

احلّر،  واالنتخاب  وامل�شاواة،  العدل  ملراعاة  هو  االأ�شا�شّي  الدور  امل�شاركة، 

على  القدرة  النا�ض  مينح  ما  اإّن  والكرثة.  والتنّوع  احلّرة  الرقابة  ووجود 

االختيار هو الوعي والب�شرية التي توّفر اإمكانّية متييز احلّق من الباطل، 

الوعي هنا، مف�شليٌّ  اإّن عن�شر  القبيح واحلقيقة من املجاز.  احل�شن من 

اأّن من دونه لن يكون هناك معنى الآراء االأكرثّية وتفوي�ض حّق  ا، ذلك  جدًّ

احلاكمّية والقدرة ال�شيا�شّية. 

حاكمّية  قيل،  كما  واأهّمها،  الدميقراطّية  ملفهوم  خمتلفة  اآراء  فهناك 

عندما  دميقراطّيًة  احلكومة  املارك�شّيون  يعترب  عينه،  الوقت  يف  االأكرثّية. 

لة لهم. واأفالطون  تكون يف خدمة ال�شعب، ولي�ض من ال�شرورّي اأن تكون ممثِّ

اأع�شاء  الذي كان يعّد نف�شه من معار�شي الدميقراطّية، كان ينتقد جهل 

ال�شعب.  عاّمة  اأنف�شهم  كانوا  والذين  واأنانيّتهم،  الدميقراطّي  النظام 

وعدم  الدميقراطّية  االأنظمة  يف  االإدارّيني  امل�شوؤولني  ف�شاد  يبنّي  كان  كما 

املاّدي على اجلّو  والتفكري  الفردّية  النزعة  �شيطرة  ينتقد  وكان  كفاءتهم، 

والنظام الدميقراطّي. 

مل�شاركة  دائًما  مرهونة  دميقراطّيًة  االأحزاب  اأكرث  يف  القرارات  اأهّم 

ال�شيا�شّي  االهتمام  وعدم   ]...[ االأع�شاء  اليد من  اأ�شابع  يتجاوز  ال  عدد 

االإح�شا�ض  والقيادة، وعامل  االإر�شاد  اإىل  النا�ض، وحاجتهم  من قبل عاّمة 

بحّق ال�شعب يف معرفة االأ�شخا�ض الذين يتكّلمون با�شمهم والذين ي�شّخرون 

اأقالمهم يف خدمتهم، ي�شاعد يف ارتقاء القادة. 
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اأّدت  وقد  ال�شعب،  دور  على  لتاأكيدها  ترجع  الدميقراطّية  جاذبّية  اإّن 

اإىل ت�شّور مفاهيم خمتلفة لدى املفّكرين، وجعلت عمل االأنظمة احلكومّية 

مورًدا للدرا�شة والتحليل، وبهذا اللحاظ تختلف مكانة الت�شكيالت ال�شيا�شّية 

بح�شب اختالف النظرات اإىل هذا املو�شوع. 

وبعبارة اأخرى، ين�شىء االأفراد واجلماعات يف الدميقراطّيات الغربّية 

من  وغريها  والنقابّية  الطبقّية،  ة  اخلا�شّ وعقائدهم  اأفكارهم  خالل  من 

ال�شلطة  واكت�شاب  ودوافعهم  اأهدافهم  حتقيق  بهدف  �شيا�شّية  تنظيمات 

العادل  للتوزيع  مت�شّمنة  لها،  املثايّل  املفهوم  يف  والدميقراطّية  الالزمة. 

لفر�ض املجتمع واإمكانّياته بني االأفراد، واجلماعات والطبقات االجتماعّية 

للو�شول اإىل ال�شلطة. لكن يف الواقع االجتماعّي، يرتبط معيار النجاح يف 

على  احلاكمة  والثقافة  والقيم  باالأ�شول  مبا�شًرا  ارتباًطا  االإ�شراف  جمال 

املجتمعات. يف البلدان الراأ�شمالّية واملتقّدمة، مع حاكمّية املال وراأ�ض املال 

وبعد ظهور االأزمات االأخالقّية، تعترب هذه االإمكانّية عمليًّا ل�شالح االأفراد 

ة املجتمع االإ�شالمّي.  واجلماعات الذين ال يوؤمنون بالقيم الدينّية خا�شّ

اال�شتفادة  اإمكانّية  توفري  خالل  من  الدميقراطّية،  توؤّمن  الواقع،  يف 

من اأدوات ملناهج �شيا�شّية وت�شغيل العملّيات الدعائّية على اأ�شا�ض االأفكار 

اجلماعات  منافع  حتقيق  اأجل  من  الالزمة  والفر�شة  احلّرّية  املختلفة، 

ة وم�شاحلها.  اخلا�شّ

عالوًة على هذا، اإّن خ�شو�شية عدم اكرتاث النا�ض من جهة، وميلهم 

ت�شاعد  ا،  اأي�شً املعروفني  القادة  اإىل  اأمورهم  اإيالء  اإىل  اأخرى  جهة  من 

االأحزاب واجلماعات ال�شيا�شّية للو�شول اإىل ال�شلطة. فحاكمّية ال�شعب يف 

َن�ِشّية، 
َ
الثقافة ال�شيا�شّية للغرب عالوًة على الدميقراطّية هي تواأم لكلمة االأ

وعليه، من اأجل الفهم الواقعّي لها، ينبغي االلتفات اإىل هذا املفهوم. فمن 

»لي�ض  اأو  االإن�شان«.  رّب  »االإن�شان  فويرباخ:  يقول  االأن�شّيني كما  وجهة نظر 

اهلل �شوى االإن�شان يف نظر االإن�شان نف�شه«. بعبارة اأخرى، بداًل من دين اهلل 
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ُيحكى عن دين االإن�شانّية.

يقول اأوغ�شت كونت:

اأّن االأمر يرتبط بالب�شر، يكون التعاي�ض االجتماعّي واالأخالقّي يف عامل من  طاملا 

النوع  لتكامل  كنتيجة  اأنف�شهم  هم   - م�شادرهم  على  �شرًفا  معتمًدا  اهلل،  دون 

االن�شايّن - اأي التعاطف مع اأفراد النوع االإن�شايّن.

اأو كما كتب جورج اإليوت »ال ملجاأ لنوع الب�شر اإاّل اإىل نوع الب�شر«. يقرتح 

تاأ�شي�ض   )18(1-4( الإيجابّي  ال�سيا�سّي  النظام  كتاب  يف  كونت  اأوغ�شت 

. وقد ُطرح 
)2((

نوع من املذاهب اجلاحدة والتي تعتمد على االأ�ش�ض االأن�شّية

هذا االقرتاح يف الواقع، لكي يكون حمّل امل�شيحّية التي اأ�شبحت مهّم�شة يف 

اأوروبا املعا�شرة، وهذا هو دين االإن�شانّية نف�شه. بعبارة اأخرى، بدل حاكمّية 

اهلل �شُنواَجه بحاكمّية ال�شعب اأو األوهّية الب�شر، مبعنى حاكمّية ال�شعب بدل 

حاكمّية اهلل، واإنكار حاكمّية اهلل �شيًئا ف�شيًئا.

ولكن يف االإ�شالم، وعلى الرغم من االهتمام الكبري يف ن�شو�ض القراآن 

احلّكام  ِقبل  من  النا�ض  راأي  مراعاة  ب�شرورة  الدين  هذا  وتعاليم  الكرمي 

وجتّلي ذلك باحلّث على اأخذ البيعة منهم، جند اأّن دائرة هذا االأمر تتقّيد 

هلل،  هي  االأحوال  كّل  يف  احلاكمّية  االإلهّية.  االأحكام  يخالف  ال  ما  بحدود 

ا يف هذا االإطار، ومن ناحية اأخرى، احلاكمّية  دون جتاهل لدور ال�شعب اأي�شً

من  واالأهّم  ال�شعب.  مع  ُتتقا�شم  وال  ال�شعب،  لر�شا  موكولة  لي�شت  االإلهّية 

ال�شعب  حاكمّية  نظرّية  اأ�شا�ض  هي  التي  واإرادتها  االأكرثّية  راأي  اأّن  ذلك 

والدميقراطّيات الغربّية، هي من املذمومات يف القراآن الكرمي. وتوجد يف 

هذا املجال اآيات متعّددة، ن�شري اإىل بع�شها فقط: 

))2( للمطالعة اأكرث يف هذا املجال راجع كتاب االأن�شّية، تاأليف طوين ديفي�ض، ترجمة عّبا�ض خمرب، )من�شورات مركز(، 

ال�شفحات 8) وما بعدها، نقاًل عن اجلمهورّية والإ�شالمّية، ال�شفحة )64.
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{فمنهم مهتٍد وكثير منهم فاسقون})26)
{وكثيًرا من الناس عن آياتنا لغافلون})27)

{وإن تطع أكثر من في الرض يضلّوك عن سبيل اللّه}))2)
{ولكّن أكثر الناس ل يعلمون}))2) {ولكّن أكثر الناس ل يؤمنون})31) 

.
{ولكّن أكثر الناس ل يشكرون})31)

 وكما قال االإمام علّي )ع( يف نهج البالغة يف باب كرثة اأن�شار الباطل 

اأن�شار احلّق: »حّق وباطل ولكلٍّ اأهل، فلئن اأمر الباطل لقدمًيا فعل،  وقّلة 

.
)(2(

ولئن قّل احلّق فلرمّبا ولعّل ]...[«

ال ت�شري التجربة الدميقراطّية يف الغرب على اأ�شا�ض اآراء االأكرثّية اإىل 

اأّن اإرادتهم هي دوًما للحفاظ على احلرّيات املطروحة من املذهب الليربايّل 

الراأي  على  ال�شيطرة  اأ�شكال  من  �شكل  انعدام  اأّدى  ولرمّبا  عنها،  والدفاع 

العاّم اإىل احلكومات الفا�شّية، والنازّية اأو ال�شيوعّية، واإىل وجود �شكل من 

الدميقراطّية  عن  اليوم  ُيدافع  ال�شبب،  لهذا  التوتاليتاريا.  حكومة  اأ�شكال 

االأحزاب  فيه  ت�شتطيع  بنحٍو  االأكرثّية،  دميقراطّية  من  بداًل  النخبوّية 

ال�شيا�شّية القادرة على التاأثري على قرار االأكرثّية، احلوؤول دون انحرافاتهم 

املحتَملة. هذا هو يف الواقع االأ�شلوب املّتَبع يف د�شتور اجلمهورّية االإ�شالمّية، 

وقد ُحّدد تدّخل ال�شعب يف اأمر احلاكمّية من خالل اإيجاد اآلّيات الرقابة، 

)26(  �شورة احلديد، االآية 26. 

)27(  �شورة يون�س، االآية 92. 

)28(  �شورة الأنعام، االآية 116. 

)29( �شورة الأعراف، االآية 187.

)0)( �شورة هود، االآية 17.

)1)( �شورة يو�شف، االآية 8).

)2)( خطب االإمام علي )ع(، نهج البالغة )قم: دار الذخائر، الطبعة1، 1412هـ/70)1هـ. �ض( ، اجلزء 1، ال�شفحة 

.49
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لكي ال يخرجوا عن املوازين واحلدود االإلهّية. كما مّتت االإ�شارة يف بداية 

هذه املقالة اإىل دور ال�شعب العظيم غري القابل لالإنكار واملاليني من اأفراد 

ال�شعب االإيرايّن يف انت�شار الثورة االإ�شالمّية. وقد مّت، بال �شّك، االلتفات 

ا اإىل دور ذلك الركن االأ�شا�شّي، يف اإيجاد بنية النظام  الكايف والوايف اأي�شً

املنبعث من الثورة، بحيث اأُلقي اأ�شا�ض ت�شكيل هذا النظام احلديث العهد 

وقّوته على عاتق ال�شعب. 

جميع  فاإّن  نف�شه،  الثورة  لقائد  اال�شتثنائّي  النفوذ  من  الرغم  وعلى 

ى �شعبّي ب�شبب حتّليها بثقة عموم اأفراد ال�شعب، ولذا  قراراته ُتواَجه بر�شً

و�شع  يخطوها يف  كان  كّل خطوة  ففي  ال�شالفة،  املهّمة  امل�شاألة  اإىل  التفت 

اأ�ش�ض النظام، كان ُيدخل م�شاركة ال�شعب، ولهذا ال�شبب، اأرجع نوع النظام 

ت�شكيل نظام  ال�شعب  اأفراد  98% من  اأكرث من  اأّيد  ال�شعب، حيث  راأي  اإىل 

اجلمهورّية االإ�شالمّية، ومهروا الد�شتور مبهر موافقتهم من خالل انتخاب 

يف  القانون  هذا  على  واملوافقة  الد�شتور،  اأمناء  جمل�ض  يف  عنهم  ممّثلني 

اأ�شا�ض  هو  الذي  القانون  و�شع  وقد  املبا�شر.  ت�شويتهم  خالل  من  النهاية 

اأمور  الئحة  راأ�ض  على  االإ�شالمّي  الدين  اأ�شا�ض  على  والقائم  اهلل  حاكمّية 

املجتمع. 

اإىل  الالزم  توّجهه  عني  يف  االإ�شالمّية،  اجلمهورّية  د�شتور  اهتّم  كما 

من�شاأ احلاكمّية االإلهّية للنظام، اهتماًما فائًقا بدور ال�شعب يف تعيني القادة 

النظام من  ُينتخب جميع م�شوؤويل  النظام، بحيث  والنّواب وم�شوؤويل هذا 

القائد اإىل املجال�ض االإ�شالمّية للمدن والقرى، من خالل ت�شويت ال�شعب 

املبا�شر اأو غري املبا�شر. ويف الواقع، ميكن القول اإّن اجلمهورّية االإ�شالمّية 

االأنظمة  بني  ودميقراطّية من  �شعبّية  االأكرث  النظام  الناحية هي  من هذه 

ي�شارك  الثورة،  انت�شار  من  عاًما  وع�شرين  اثنني  امتداد  فعلى  املعا�شرة. 

جمل�ض  انتخاب  يف  عام  كّل  واحدًة  مّرة  متو�ّشط  ب�شكٍل  االإيرايّن  ال�شعب 

االإ�شالمّي،  ال�شورى  جمل�ض  ونّواب  اجلمهورّية،  ورئا�شة  القيادة،  خرباء 
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واأع�شاء املجال�ض االإ�شالمّية يف املدن والقرى وغريها، وهذا ي�شري اإىل دور 

ال�شعب الذي ال يقبل االإنكار يف تقرير م�شريه. 

م�شاركة  فيه  تظهر  ال  بنحٍو  عّد 
ُ
واأ الد�شتور  ُدّون  نف�شه،  الوقت  يف 

ال�شعب وتدّخله يف تقرير م�شريه مبعنى حاكمّية ال�شعب باملعايري االأن�شّية 

يف  �شواًء  ملحوظًة  االإلهّية  احلاكمّية  كانت  بل  االجتماعّية،  والتعاقدات 

اأو يف تعيني قادة النظام. فمثاًل، لو ا�شُتعمل على �شبيل امل�شاحمة  التقنني 

م�شطلح االنتخاب يف تعيني القائد، لكّنه يف الواقع مبعنى الك�شف عن الويّل 

ب من قبل اهلل، اأو اأّنه طاملا مل مُتنح الثقة لرئي�ض اجلمهورّية،  الفقيه املن�شّ

من ِقبل الويّل الفقيه، ال يح�شل على القانونّية ال�شرعّية بانتخاب ال�شعب. 

ويف مقارنة اإجمالّية لهذا النظام بالدميقراطّيات الغربّية، ميكن القول 

اإّن الدميقراطّيات القائمة على اأ�شا�ض القيم الليربالّية واالأن�شّية، مرفو�شة 

ُقبلت  عينه،  الوقت  ويف  االإ�شالمّية.  اجلمهورّية  نظر  وجهة  من  باملطلق 

ة، يف د�شتور اجلمهورّية االإ�شالمّية كاأ�شلوب  الدميقراطّية بقيودها اخلا�شّ

يف انتخاب املوؤّهلني والنُّخب. 

من خالل االلتفات اإىل املطالب االآنفة، ويف مقام حتديد منزلة جمهورّية 

النظام واإ�شالمّيته، ميكن االّدعاء باأّن م�شروعّية النظام نا�شئة �شرًفا من 

وقّوته  النظام  مقبولّية  تكون  عينه  الوقت  ويف  اهلل،  وحاكمّية  االإ�شالمّية 

نا�شئة من ال�شعب. وبهذا يّت�شح معنى ال�شيادة ال�شعبّية الدينّية وي�شبح لها 

معًنى بّيًنا. 

لني 3. حاكمّية املوؤهَّ

يف جميع اأنظمة العامل، من دون االلتفات اإىل االأهداف واملبادىء احلاكمة 

وقادته،  املجتمع  م�شوؤويل  انتخاب  على  ا  من�شبًّ العاّم  ال�شعي  يكون  عليها، 

املطلوب.  بالنحو  النظام  اأهداف  يحّققوا  لكي  املوؤّهلني،  االأفراد  بني  من 
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النخبوّية،  لعن�شر  جّيًدا  االلتفات  يتّم  احلديثة،  الدميقراطّيات  يف  حّتى 

الدميقراطّية  اإىل  باالنتقال  اإ�شكالّيتها  من  االأكرثّية  دميقراطّية  وتخرج 

النخبوّية Elitismdemet sccey. يف العامل املعا�شر، النظرة االإيجابّية اإىل 

االأكرثّية  انتخاب  اأّن  يت�شّور  اأحد  يعد  باملطلق. مل  مرفو�شة  الدميقراطّية 

االإ�شارة  مّتت  كما  االإنتخاب.  اأنواع  اأف�شل  واأّنه  املجتمع  خري  دائًما  يعني 

بناًء  ال�شلطة  اإىل  اإيطاليا، و�شلتا  والفا�شّية يف  اأملانيا  النازّية يف  اأّن  �شابًقا 

على راأي االأكرثّية ووّلدت القمع والفجائع االإن�شانّية الكثرية. 

اأّن املقرتعني الذين هم عبارة  فنظرّية دميقراطّية النخبة قائمة على 

عن عموم اأفراد ال�شعب، والأ�شباب متعّددة من جملتها عدم املعرفة العميقة، 

وعدم التعّلم الكايف، والتاأّثر بالدعايات امل�شّللة، ال ي�شتطيعون يف كثرٍي من 

هذه االأمور اأن يّتخذوا القرارات املفيدة. لهذا ال�شبب، ينبغي مل�شاركاتهم اأن 

تكون يف اإطار تعيني املجموعة احلاكمة املنتَخبة من بني النُّخب وحدودها. 

وبهذا، �شيوؤّثر راأي ال�شعب يف حتديد من هو الفرد اأو اجلماعة من النُّخبة 

التي �شتكون احلاكمة. ودميقراطّية النُّخبة ترجع اإىل االعتقاد باأّن النا�ض 

جمال  وجتعل  امل�شريّية،  واالجتماعّية  ال�شيا�شّية  القرارات  يف  تت�شاهل 

.
)(((

تدّخلهم يف تعيني النُّخب حمدوًدا

اأهّمّية كربى لل�شالحّية واالأهلّية، واأ�شا�ًشا، يالحظ  كما يويّل االإ�شالم 

مقوالت الوالية، والوراثة واحلاكمّية يف ظّل االأهلّية وال�شالحّية، وال ي�شّلم 

اأّي من�شب عن طريق الوراثة اأو ملدى العمر، ويعترب اأّن اأف�شلّية اأفراد الب�شر 

ورجحانهم هو يف تلك ال�شالحّية واالأهلّية نف�شها. وقد اأ�شار القراآن الكرمي 

يف كثري من االآيات اإىل عدم جواز هذا االأمر: 

.
{ ]...[ أّن الرَض يرثها عبادَي الصاحلون})34)  .1

)))(  نقاًل عن �شل�شلة اجلمهورّية والإ�شالمّية، ال�شفحة 218.

)4)(  �شورة الأنبياء، االآية )10. 
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.
{إّن أكَرمكم عند اللّه أتقاكم})35)  .2

وينهون  بالعروف  يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  والؤمنات  {والؤمنون   .3
أولئك  ورسوله  اللّه  ويطيعون  الزكاة  ويؤتون  الصلة  ويقيـمون  النكر  عن 

.
سيرحمهم اللّه إّن اللّه عزيز حكيـم})36)

كما ورد عن الر�شول االأكرم )�ض( قوله:

اأّمتي  خوا�ّض  فقال:  اأّمتك؟  خوا�ّض  ما  قيل:  ها.  بخوا�شّ اإاّل  اأّمتي  عواّم  ت�شلح  ال 

رعاة  امللوك  قال:  ذلك؟  كيف  قيل:  والتّجار.  والعّباد،  والعلماء،  امللوك،  اأربعة: 

اخللق، فاإذا كان الراعي ذئًبا؛ فمن يرعى الغنم؟ والعلماء اأطّباء اخللق، فاإذا كان 

 ، ا، فمن يداوي املري�ض؟ والعّباد دليل اخللق، فاإذا كان الدليل �شاالًّ الطبيب مري�شً

االأمني خائًنا، فمن  فاإذا كان  اأمناء اهلل يف اخللق،  والتّجار  ال�شالك؟  فمن يهدي 

.
)(7(

يعتمد عليه؟

ويلحظ يف د�شتور اجلمهورّية االإ�شالمّية اأّن االهتمام ان�شّب باالإ�شافة 

لني.  اإىل حاكمّية اهلل وم�شاركة ال�شعب على مو�شوع انتخاب النخب واملوؤهَّ

فِطبًقا لالأ�شل الثاين من الد�شتور، وبالرغم من اأّن امل�شوؤولني رفيعي امل�شتوى 

يف اإدارتهم للموؤ�ّش�شات احلكومّية املختلفة، ينالون ال�شالحّية وامل�شروعّية 

االإميان،  فاإّن  النا�ض؛  اآراء  اأو غري مبا�شرة، من  مبا�شرة  املكت�َشبة ب�شورة 

.
)(8(

ا �شرًطا معترًبا و�شّحة العمل، ولياقتهم �شتكون اأي�شً

)))(  �شورة احُلُجرات، االآية )1. 

)6)(  �شورة التوبة، االآية 71 

)7)( اجلمهورّية والثورة الإ�شالمّية، »امل�شاركة ال�شيا�شّية والت�شّكل«؛ عبد الر�شا فا�شلي، احليثّيات النظرّية واملكانة، 

ال�شفحة 81).

االقرتاع  خالل  من  ُينتخبون  الذين  اجلمهورّية  ورئي�ض  االإ�شالمّي،  ال�شورى  جمل�ض  نّواب  اأّن  يخفى  ال  )8)( بالطبع، 

لتاأييد  الالزمة  امل�شايف  على  مرورهم  من  الرغم  على  اأ�شيلة،  ُنخًبا  بال�شرورة  لي�شوا  ال�شعب،  الأفراد  املبا�شر 

ال�شالحّية. ذلك اأّن عدم املعرفة الدقيقة لعاّمة ال�شعب والدعايات التي ُتنَفق عليها االأموال الطائلة، توؤّثر على 

االنتخاب غري  اال�شتفادة من طريقة  رفعها من خالل  التي ميكن  الوحيدة  ال�شعف  نقطة  النا�ض. هذه هي  اآراء 

املبا�شر كطريقة انتخاب القائد.
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للحاكمّية  اأ�شا�شّي  املجتمع كمحور  ُعرف يف  ما  الثالث،  لالأ�شل  فِطبًقا 

هو م�شاألة القيادة. ذلك اأّن اآلّية احلكم يف املذهب ال�شيعّي، جماريًة الأ�شل 

النبّوة يف ع�شر النبّي �شّلى اهلل عليه واآله، واأ�شل االإمامة يف ع�شر غيبة 

االأئّمة عليهم ال�شالم، واأ�شل الوالية العاّم يف ع�شر الَغيبة. ومبا اأّن التقنني 

فاإّن  لذا،  للزمان.  املتغرّية  املقت�شيات  على  بناًء  يت�شّكل  االأحكام  و�شدور 

�شكاًل من اأ�شكال التفكري يف امل�شلحة يف قالب االأحكام الثانوّية، مع االأخذ 

ا  بعني االإعتبار الروح العاّمة لالإ�شالم واالأحكام االإلهّية الثابتة، يبدو �شروريًّ

عّجل  الع�شر  ويّل  املع�شوم،  نخبة  ظهور  حّتى  واالأمكنة  االأزمنة  جميع  يف 

اهلل فرجه. وبناًء عليه، فالفقهاء، وعلى راأ�شهم الويّل الفقيه، م�شاًفا اإىل 

وكيفّية تطبيق  ال�شورى  امل�شاَدق عليها يف جمل�ض  القوانني  االإ�شراف على 

ع�شر،  كّل  يف  امل�شتجّدة  وامل�شائل  االأحكام  با�شتنباط  مكّلفون  القوانني، 

باال�شتناد اإىل القراآن، وال�شّنة، واالإجماع، والعقل.

اإّن حاكمّية الفقهاء الواجدين لل�شرائط، وب�شبب احلّرّية التي تنطلق من 

م�شوؤولّية االإن�شان اأمام اهلل، �شتكون منبعثة من الراأي العاّم. وكذلك، ِطبًقا 

لالأ�شل 107 من الد�شتور، �شيكون القائد منتخَب النُّخبة من النا�ض، وذلك 

عن طريق جمل�ض اخلرباء. وبهذا النحو، ينتخب ال�شعب القائد ب�شورة غري 

مبا�شرة. وال ميكن �شلب هذا احلّق من الب�شر، اإذ اأّن اخلالق املتعال جعل 

االإن�شان حاكًما على م�شريه االجتماعّي. 

وقبول  الفقيه  الويّل  معرفة  ال�شعب  على  ينبغي  املنطلق،  هذا  من 

بامل�شروعّية  تتحّلى  التي  الطريق حّق حاكمّيته  ليتجّلى عرب هذا  حاكمّيته، 

ا م�شاواة  االإلهّية. كما اأّن عزل القائد ورد يف االأ�شل 111 من الد�شتور، واأي�شً

112 من  القوانني، قد ورد يف االأ�شل  اأمام  ال�شعب  اأفراد  القائد مع جميع 

ر�شمّي  من�شب  اأعلى  اجلمهورّية  رئي�ض  ُيعّد  القيادة،  ركن  وبعد  الد�شتور. 

اأ�شول مت�شاوقة: امل�شاركة ال�شعبّية،  يف البالد. وُي�شرتط يف انتخابه ثالثة 

االأهلّية واخلربة، وتاأييد الويّل الفقيه.
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النتيجة

مبالحظة ما تقّدم يف هذه املقالة، التي ُطرحت يف اأق�شام ثالث: حاكمّية 

لني، اأمكننا ذلك من و�شع اليد على  اهلل، وحاكمّية ال�شعب، وحاكمّية املوؤهَّ

مكانة كّل واحد من العنا�شر ال�شالفة وحدودها ونطاقها، ودور كّل منها يف 

االإ�شالم ونظام اجلمهورّية االإ�شالمّية:

1.   احلاكمّية املطَلقة يف نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية هلل، الذي بيده وله 

ال�شيا�شّية-االجتماعّية للمجتمع االإ�شالمّي، وال ميكن الأّي  تفا�شيل احلياة 

قانون وقرار اأن ي�شّرع اأو ُيطّبق خالًفا الأوامر االإ�شالم واأحكامه االإلهّية. بناًء 

على هذا، م�شروعّية النظام هي فقط باحلاكمّية االإلهّية، اأو بعبارة اأخرى، 

مرتبطة باإ�شالمّيته ال غري.      

2.   على الرغم من اأّن والية النظام وقيادته تتحّدد عن طريق جمل�ض 

ب من  خرباء القيادة املنتَخب من ِقبل ال�شعب، لكّنه يف الوقت عينه من�شّ

ِقبل اهلل، ويبقى يف من�شبه طاملا يتمّتع باالأهلّية وال�شالحّية لهذه امل�شوؤولّية 

ا بنف�شه.  اخلطرية، ويف حال فقدانه لهذه االأهلّية ينعزل تلقائًيّ

).   توجيه النظام ومراقبة اإ�شالمّيته هي يف عهدة الويّل الفقيه وفقهاء 

جمل�ض �شيانة الد�شتور وجممع ت�شخي�ض م�شلحة النظام، حيث كّل ع�شو 

ب بالنهاية من ِقبل القائد.        من اأع�شاء هاَتني املوؤ�ّش�شَتني من�شّ

4.   لقد مّت القبول واالهتمام بالدميقراطّية وحاكمّية ال�شعب كطريقة 

ة، ودور ال�شعب لي�ض باإعطاء ال�شرعّية للنظام  ال كمذهب، بقيودها اخلا�شّ

بل له دور اأ�شا�شّي ومف�شلّي لناحية عينّية النظام، ومقبولّيته، وقّوته، واإّن 

بعبارة  ودائرتها.  النظام  اإ�شالمّية  اإطار  يف  تتحّدد  و�شالحّياته  حدوده 

اأخرى، اإّن جمهورّية النظام حُماطة باإ�شالمّيته.

).   لقد و�شعت حاكمّية املوؤّهلني مو�شع اهتمام جّدّي يف انتخاب م�شوؤويل 

النظام وقادته. وُتراعى هذه اجلدارة تبًعا لالأ�شول الثالث التالية: االلتزام 
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االإ�شالمّي اأي االعتقاد واالإميان باإ�شالمّية النظام، املقبولّية ال�شعبّية التي 

تظهر من خالل االنتخابات العاّمة، والكفاءة واالأهلّية. وبهذا تكون حاكمّية 

ا مورد مالحظة يف جمهورّية النظام واإ�شالمّيته.  املوؤّهلني اأي�شً

ر، اأّن نظام اجلمهورّية  6.   بعبارة اأخرى، ميكن اال�شتنتاج وب�شكل خمت�شَ

االإ�شالمّية وخالًفا لالأنظمة الثيوقراطّية يف القرون الو�شطى، لي�ض نظاًما 

ا�شتبداديًّا، ذلك اأّنه ي�شتمّد �شالبته من م�شدر هاّم اآخر. ويف الوقت عينه، 

ا  اأي�شً ال�شعب  اإرادة  تكون  م�شروعّيته،  م�شدر  االإلهّية  االإرادة  تكون  الذي 

م�شدر قّوته. وبعبارة اأخرى، تتمّتع بركَني احلكومة العقليَّني اأي امل�شروعّية 

يف  ترتكز  ال  اال�شتبدادّية  احلكومات  اأّن  حال  يف  ال�شعبّية،  والقّوة  االإلهّية 

القّوة اإىل قّوة اإرادة ال�شعب، وال هي مرتَكزة يف امل�شروعّية بال�شرورة، اإىل 

اإرادة اهلل.

من ناحية اأخرى، يختلف هذا النظام اختالًفا جوهريًّا عن الدميقراطّيات 

ال�شائدة يف الغرب، ذلك اأّن الدميقراطّية تعاين اأزمة امل�شروعّية، وال متتلك 

اأّن الدميقراطّية تعطي  يوؤّمن لها امل�شروعّية، ومع  اأن  امل�شدر الذي ميكن 

الدولة ال�شلطة، وت�شمن قدرة احلكومة يف ميدان التنفيذ، ولكن ال ميكنها 

تاأمني امل�شروعّية لنف�شها، ذلك اأّن اإرادة ال�شعب نف�شها بحاجة اإىل مرجعّية 

الإرادة  الالمنفّكة  الالزمة  لي�شتا  واالأهلّية  فالعدالة  امل�شروعّية.  لها  توؤّمن 

ال�شعب، وخطر االنحراف وال�شالل موجود دائًما.  

وعليه، اإرادة اهلل يف نظام اجلمهورّية االإ�شالمّية هي م�شدر امل�شروعّية، 

واإرادة ال�شعب م�شدر قّوة النظام، مقبولّيته وعينّيته. يف مثل هكذا نظام 

واحدة  لكّل  بل  فح�شب،  مت�شاّدتني  غري  واالإ�شالمّية  اجلمهورّية  تكون  ال 

منها مكانتها املنطقّية والعقلّية، وهما متالزمتان. بعبارة اأخرى، اإّن نظام 

وكما  دميقراطيًّا  وال  ثيوقراطيًّا  نظاًما  لي�ض  االإ�شالمّية  اإيران  جمهورّية 

ُيتداول املفهوم يف الغرب، بل ميكن اعتباره نوًعا من اأنواع الثيو دميقراطّية. 

وعلى هذا، ُتعّرف يف هذا املجال حاكمّية ال�شعب الدينّية وتتحّقق.
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