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اإلهداء

 ،الشهداء إلمام  السامية  الروح  إلى  الُمْزَجاة  البضاعة  هذه  ُنهدي 

بجهادهم،  والمعنوّية  المادّية  حياتنا  ارتبطت  الذين  العظام  والشهداء 

واألمل يحدونا بأن تليق بالساحة المقّدسة لولّي العصر أرواحنا وأرواح 

الخامنئّي  القائد  اإلمــام  سماحة  بالحّق  ونائبه  الفداء،  له  العالمين 

.المعّظم

7





مقّدمة المؤلِّف

الله  ومعرفة  المعرفة،  نظرّية  مباني  عن  اإلسالم  في  السياسة  تنفك  ال 

تعالى، واإلنسان، والقيمة، والحّق، بل هي جزء من منظومة فكرّية. وال 

لهذا  المنظومة.  هذه  مفردات  بتحليل  إال  وتحديدها  معرفتها  تمكن 

الفكر اإلسالمّي«  السابقة من سلسلة »دروس في مباني  الكتب  وّفرت 

أبعادها،  ومعرفة  صحيح،  بشكل  اإلسالم  في  السياسة  لفهم  أرضّيًة 

وزواياها المختلفة انطالًقا من موقعها في منظومة اإلسالم الفكرّية.

السياسة  ميدان  منها   - الدين  ميادين  من  الكثيُر  ويواجه  هذا، 

تلبية  الضرورّي  من  أّن  كما  وبالتالي  مختلفة.  تحّديات  اليوم   - الدينّية 

المنظومة  هذه  ميادين  مختلف  في  والنظرّية  العلمّية  الحاجات 

الفكرّية، فإّن من الضرورّي أيًضا تلبيتها في مجال السياسة، ال سّيما أّن 

الدينّية المختلفة  دائرة فلسفة السياسة هي - من بين دوائر السياسة 
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- ال سيما اإلسالمّية  المجتمعات  األكثر مواجهًة على مستوى  الدائرة   -

الكتاُب  هذا  حّدد  هنا،  ومن  وعملّية.  نظرّية  فكرّية  لتحّديات   - منها 

جواًبا  ليكون  السياسة؛  فلسفة  دائرة  في  اإلسالم  مباني  بتقديم  هدفه 

الحواضر  في  اليوم  ُتطرح  التي  والشبهات  التحّديات  من  الكثير  على 

العلمّية بأشكال مختلفة.

وألهمّية البحث حول العالقة بين الدين والسياسة، والبحث بتبعها 

حاكمّية  وإثبات  الحكم،  وشرعّية  اإلسالمّي،  الحكم  إقامة  ضرورة  حول 

 ،- حيث يمكن لألّمة الوصول إليهم - الله تعالى، والمعصومين

الوصول  لها  يمكن  ال  حيث   - للشرائط  الجامع  الفقيه  وحاكمّية 

عصَري  في  اإلسالمّي  الحاكم  صالحّيات  دائرة  وتحديد   ،-  إليهم

حضور المعصوم وغيابه، وكيفّية إعمال الوالية، وغيرها من مباحث 

فلسفة السياسة من قبيل الكفاءة العملّية للنظام اإلسالمّي، فقد وقعت 

تقديمها  على  وُعمل  الكتاب.  هذا  في  لالهتمام  محالًّ  المواضيع  هذه 

بمالحظة أحدث الشبهات المطروحة في المجتمعات اإلسالمّية.

قابلًة  لتكون  الكتاب قد ُنظّمت  أّن مطالب هذا  الجدير ذكره  ومن 

عباراته  لصياغة  جهدنا  بذلنا  وقد  دراسّيَتين))).  وحدَتين  في  للتقديم 

تعادل  دراسيّة  وحدة  وكّل  األسبوع؛  يف  الدراسيّة  الساعات  معّدل  تبّي  الدراسيّة  الوحدة    (((

ساعة دراسيّة يف األسبوع؛ فإذا احتاج الدرس إىل وحدة دراسيّة فإّن معنى هذا أنّه بحاجة 

إىل ساعة يف األسبوع، وإذا احتاج إىل وحدتَي دراسيّتَي فمعنى هذا أنّه بحاجة إىل ساعتَي 

يف األسبوع، وهكذا. وبرضب عدد الوحدات الدراسيّة بعدد األسابيع الدراسيّة يف السنة يُعلم 

عدد الساعات التي يحتاجها الدرس خالل العام الدرايّس كلّه؛ فلو فرضنا درًسا ثاليّث الوحدات، 

وفرضنا أّن العام الدرايّس عبارة عن 32 أسبوًعا، فهذا يعني أنّه يحتاج إىل 96 ساعًة دراسيًّة. 
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االستفادة  والحوزّيين  للجامعّيين   - الممكن  بالمقدار   - يتيح  بنحو 

اجتناب  مع  استداللّي،  بأسلوب  لتحريره  وسعينا  سواء.  حد  على  منه 

االضطرار  هذا  يرفع  أن  دون  والمعّقدة،  المغلقة،  العبارات  استعمال 

أحياًنا استعمال بعض األلفاظ غير المألوفة للذهن التي يحتاج شرحها 

فلسفة  في  الرائجة  المصطلحات  استعمال  على  حفاًظا  أستاذ؛  إلى 

السياسة والفقه.

جميًعا  المختّصين  إلى  الشكر  وافر  تقديم  علّي  لزاًما  وأرى  هذا، 

الذين مّدوا يد العون إلى هذا العبد الحقير منذ مرحلة تدوين الفصول 

حّتى االنتهاء من تأليف الكتاب الحاضر بين يَدي القارئ الكريم؛ إذ لو 

ُوجدت فيه نقاط قّوة فإّنها مدينة لما قّدموه لي من استشارات، وآراء 

قّيمة.

اليزدّي  الشيخ مصباح  الله  آية  العاّلمة  لسماحة  أيًضا  الشكر  وأقّدم 

الخطوط  إذ حّدد  له؛  الخاّص  تقديرّي  وأعرب عن  تعالى)  الله  )حفظه 

خالل  من  وذلك  الكتب،  هذه  لتدوين  األساسّية  واألهــداف  العاّمة 

تقديمه منظومًة فكرّيًة منسجمًة في مجال مباني الفكر اإلسالمّي. وقد 

قّدمت توجيهاته حلواًل لمؤّلفي هذه السلسلة في مقاطع مختلفة من 

تدوين فصولها، امتداًدا إلى الرقابة النهائّية لها.

وهذا يعني أّن كّل درس من دروس هذا الكتاب يحتاج إىل ساعتَي دراسيّتَي يف األسبوع. 

املصطلحات  طهران،  لجامعة  التابعة  العلميّة  املجالت  موقع  عن  بترصّف  نقاًل  ]املرتِجم، 

الجامعيّة[. 
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واألساتذة،  للباحثين،  الشكر  تقديم  علّي  الواجب  من  أرى  كما 

في  طرحوها  التي  القّيمة  المطالب  ساهمت  الذين  األعّزاء  والطاّلب 

وطباعة  الكتاب،  هذا  تدريس  من  سنوات  مدى  على  مختلفة  فترات 

نسخ جديدة منه، في إغناء محتواه أكثر، والتقليل أكثر فأكثر من نقاط 

ضعفه في طبعاته المختلفة.

الذين  الكتاب،  على  المحترمين  بالمشرفين  اإلشادة  من  لي  بّد  وال 

لوال آراؤهم القّيمة رّبما لم يكن قاباًل للتدريس، وأخّص منهم األساتذة 

واعظي،  وأحمد  علي،  فتح  محمود  الدكاترة:  اإلســالم  حجج  األجــالء 

ومهدي أميدي. 

الدكتور مجتبى  المقام عن فائق تقديري لحّجة اإلسالم  وأعرب في 

مصباح اليزدّي، الذي أخذ على عاتقه تدوين »خاتمة سلسلة دروس في 

آراء صائبة  إلى ما قّدمه من  الفكر اإلسالمّي« وتحريرها، مضاًفا  مباني 

وقّيمة في إطار الرقابة على الكتاب.

وال بّد لي في النهاية من شكر الله تعالى على النعمة التي تجّلت 

شّكل  إذ  نوروزّي؛  جواد  محّمد  الدكتور  اإلسالم  حّجة  الجليل  بأستاذي 

كتابه في فلسفة السياسة - الذي كان ُيدرّس في دورات الوالية السابقة 

- ُملهًما لهذا العبد الحقير في عرض الكثير من مباحث الكتاب الحاضر.

قاسم شبان نيا
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