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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة

اذا جتاوزان الرؤية املثالية لدى السلفيني ازاء الرتاث واحلضارة االسالمية يف املاضي البعيد 
اسة النموذج وما تتضمنه من انغالق فكري جتاه احلضارة البشرية اجلديدة, وحتركنا لدر 

احلضاري الذي أفرزته التجارب احلديثة بلغة واقعية وأدوات عقلية, أمكننا التوصل اىل قناعة 
فيما متثله عن انسجام مع مباديء الدين وحقوق  ((اجملتمع املدين))نظرية وعملية ابطروحة 

طروحة االنسان والقيم االنسانية العليا, ويرتكز موضوع هذا الكتاب ابحلديث عن هذه اال
احلضارية وما تتضمنه من مفاهيم ومباديء, وما تقوم عليه من أسس ومرتكزات فكرية 
وفلسفية من قبيل: الدميقراطية, حقوق االنسان, الفردية, دور املؤسسات واالحزاب, الليربالية 

 وامثال ذلك...
دين حيث بدراسة املباين النظرية للمجتمع الديين واجملتمع امل(( املقالة االوىل))وختتص 

حتدثت فيها عن ماهية اجملتمع البدوي اىل اجملتمع األهلي الذي تفصله مسافات شاسعة عن 
اجملتمع املدين احلديث, ومن هنا كان النموذج الذي يطرحه االسالميون للمجتمع الديين أقرب 
اىل اجملتمع االهلي يف كثري من اخلصائص واملميزات من قبيل : احلكومة املركزية, نفي 

لدميقراطية, نفي التعددية, التمييز يف احلقوق على أساس الدين والتوجه االيديولوجي ا
ألصحاب السلطة ورجال احلكم وما اىل ذلك. بينما ال جند مثل هذه االمور يف اطروحة 
اجملتمع املدين بل حّلت حملها احلرية السياسية واالجتماعية والدميقراطية والعلمانية وحقوق 

رتاف ابألصالة لالنسان وعقله وفسح اجملال للمشاركة السياسية ألفراد اجملتمع يف االنسان واالع
تقرير مصريهم وممارسة حقوقهم املشروعة كمواطنني وأصحاب حق يف دائرة السلطة التشريعية 

 والتنفيذية على السواء.
ه من مقولة فينطلق فيها البحث عن مفهوم اجملتمع املدين فيما جيسد(( املقالة الثانية))أما 

اليت طرحت يف العقود االخرية من قبل هيئة االمم املتحدة, فيدور احلديث  ((حقوق االنسان))
اوال عن املباين الفلسفية حلقوق االنسان مث عن حقوق االنسان من منظور اسالمي وما 
تتضمنه هذه الرؤية الدينية لدى أصحاب التيار االصويل من اشكاليات على املستوى 
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واحلقوقي مت استعراضها يف مناقشة ألحد أبرز املفكرين االسالميني ودعاة االسالم  الفلسفي
السياسي وهو مساحة الشيخ جوادي اآلملي, وقد اخرتان اخريا حقوق أهل الكتاب كنموذج 
ابرز يف اختالف الرؤية الفقهية بني االسالم التقليدي واالسالم التجديدي, أو االسالم 

عتبة الرتاث, واالسالم املتحرك واملنسجم مع تطور اآلفاق احلضارية املاضوي املتحنط على 
 للبشرية.

اىل احلرايت السياسية يف اجملتمع املدين وأهنا من املسائل  ((املقالة الثالثة))وتطرقنا يف 
املستحدثة اليت مل ترد هبذه الصورة يف الفقه االسالمي, فاملذكور يف طيات الرتاث يشري اىل 

القية يف مقابل االنفالت االخالقي واتباع الشهوات. أو احلرية الفقهية يف مقابل احلرية االخ
حالة الرقية يف نظام العبيد, أو احلرية الفلسفية وهي ما يسمى مبقولة االختيار يف مقابل اجلرب, 
مث فصلنا الكالم يف مقولة احلرية السياسية بوصفها حقا اترة, ومنهجا اترة اخرى, وأن هذا 

من احلرية من مالزمات اسالم االميان ال اسالم اهلوية الذي ميثل قراءة انقصة للدين  النوع
االسالمي ال تنسجم مع متطلبات احلياة املعاصرة, وكمثال على ذلك اخذان املوقف الفقهي 

 من املرتد كنموذج لبيان موقف اسالم اهلوية من احلرايت السياسية وحقوق االنسان.
فيدور احلديث فيها عن موقف االسالم من الدميقراطية من خالل (( عةاملقالة الراب))أما 

الرؤية التقليدية أو ما يسمى ابالسالم االصويل وكذلك يف منظار دعاة التجديد الديين واثبتنا 
من خالل بيان االسس الفلسفية واالصول املوضوعة للنظام الدميقراطي أن الدميقراطية ال 

ليس ذلك فحسب, بل ال ميكن للنظام االسالمي اال أن يكون  تتقاطع مع مباديء االسالم,
دميقراطيا, مث استعرضنا حسنات النظام الدميقراطي يف احراز املشروعية السياسية ومشاركة أكرب 
عدد من افراد اجملتمع يف تقرير مصريهم ومعاجلة املشاكل السياسية واالقتصادية بطريقة سلمية 

ورة على النظام احلاكم وما يالزم ذلك من سلبيات كثرية وخسائر ال حيتاج الناس معها اىل الث
فادحة على مجيع املستوايت, وأجبنا عما يتومهه خصوم الدميقراطية من اشكاليات نظرية 

 وعملية يف هذه املقولة احلضارية.
الذي يقع يف مقابل ما يسمى  ((االسالم املدين))تبحث عن مقولة  ((املقالة اخلامسة))

فبعد أن ذكرت فيها خصائص كّل من االسالم  ((االسالم السياسي))و ((سالم التقليدياال))بـ
التقليدي )السلفي( واالسالم السياسي شرعت ابستعراض خصائص االسالم املدين ومقوماته 
من حمورية العالقة القلبية مع هللا تعاىل )أي التجربة الدينية(, وما يرتتب على ذلك من قبول 
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الدينية وصالحية العقل البشري للتشريع مبا ينسجم مع مباديء حقوق االنسان  مبدأ التعددية
واحلضارة اجلديدة, ومن خالل هذا البحث يتبني بطالن ادعاءات انصار االسالم السلفي 
واالسالم السياسي وعدم انسجام مدعياهتم مع العقل البشري املعاصر وما أفرزه التطور 

 ة انسانية.احلضاري من قيم ومباديء وثقاف
اطروحة مهمة يف بيان اشكالية الثابت واملتغري يف االسالم على  ((املقالة السادسة)) ونقرأ يف

أساس أن الثوابت هي املباديء الكلية واالصول العامة اليت متثل الدين االسالمي, واملتغري هو 
جاءت لتحل  احكام الشريعة يف دائرة املعامالت واحلدود والدايت وامثال ذلك, فالشريعة

مشاكل وعقبات يواجهها جمتمع خاص )وهو جمتمع صدر االسالم( وليس هلا صالحية 
لالستمرار والشمول, فاالحكام التشريعية متغرية ذاات بتغري الزمان واملكان والعرف والثقافة وما 

 اىل ذلك, ويبقى الدين الذي ميثل الكليات هو الثابت.
خرية حبثًا حول السجال الدائر بني اإلسالميني والعلمانيني واآل(( املقالة السابعة)) ونقرأ يف

يف حق احلكومة ملن؟ هلل أم للناس، أي أن احلكومة هل تكون ابحلق اإلهلي أم ابحلق املدين، 
 فسوف تطلع يف هذه املقالة على جممل األدلة اليت ساقها الطرفان إلثبات املطلوب.

ت احلضارة البشرية املعاصرة ويساهم يف أرجو أن يفتح هذا الكتاب انفذة على معطيا
تفعيل العقل الفقهي واذكاء حالة االجتهاد بعيدا عن اجلمود على املاضي يف الفقه التقليدي, 
أو االستغراق يف احلضارة الغربية من موقع االنبهار والتجرد عن االصالة كما يف حاالت 

ر إىل أخي العزيز الشيخ مدلول االستالب احلضاري لدى املستغربني. وأتقدم ابلشكر الواف
)أبو زيد( وزوجته املؤمنة الواعية )أم زيد( على دعمهما املعنوي هلذا املشروع الثقايف الديين 
الذي ميثل حركة اصالح ديين يف عاملنا اإلسالمي. وأسال هللا تعاىل يل وللقاريء الكرمي الرمحة 

 والرضوان ومزيد العلم والعمل الصاحل...
 

 جنيأمحد القبا
 م2005قم
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 املباين النظرية 

 للمجتمع الديين واملدين

 

 





 
 

 من البداوة إىل التحّضر

قبل الدخول يف تفاصيل املباين وااُلسس اليت يقوم عليها صرح اجملتمع املدين احلديث 
هلي. فكما هو معلوم حيسن بنا اإلشارة إىل منشأ هذا املصطلح والفرق بينه وبني اجملتمع األ

اليت يقطنها مجاعة كبرية من الناس وتربط بينهم  «املدينة » مأخوذة من  «املدين » أّن كلمة 
روابط اجتماعية واُسرية وثقافيـة متنوعـة، وهذا املعىن ال يقع يف مقابل اجملتمع البـدوي الـذي 

الذي يعيش  «اجملتمع األهلي  »يسكـن الباديـة كمـا يتومّهـه البعـض، بـل يقـع فـي مقابـل 
سكانه منطاً معيناً يف واقع الثقافة السياسية والعالقات االجتماعية بني افراده, وهكذا يتحصل 

 لدينا ثالثة مفردات أو ثالث مصطلحات سياسية يف أجواء هذا املفهوم:
ألبسط ـ اجملتمع البدوي, وال يطلق عليه اسم اجملتمع إاّل من ابب املساحمة الفتقاده  1

مقومات اجملتمع البشري، فاحلالة البدوية يُقصد منها أن يعيش األفراد على شكل جمموعات 
من دون أن يكون هلا  «كما هو احلال يف القبائل العربية يف العصر اجلاهلي » متناثرة وبدائية 

 وطن أو حكومة واحدة أو معيشة مستقرة وقانون اثبت.
مام جمموعات بشرية يف مدينة واحدة ووطن اثبت يرتبط ـ اجملتمع األهلي، ويراد به انض 2

فيه األفراد فيما بينهم بروابط الدين والثقافة والدم واللغة وما إىل ذلك، ولكن مثل هذا اجملتمع 
ال يعين ابلضرورة أنّه من مصاديق اجملتمع املدين بل قد تنتظم فيه قبائل عديدة تستقر يف مدينة 

ستقر، ومع ذلك يفتقد مثل هذا التجمع اإلنساين إىل أبسط واحدة وختضع لنظام سياسي م
قواعد اجملتمع املدين، إذ يفتقد فيه الفرد حريته السياسية أو العقائدية وخيضع حلكومة مستبدة 

 ال يكون له دور يف تكوينها أو تغيريها أو املشاركة فيها.
عندما  « تمع املديناجمل اشكالية مفهوم» وقد أجاد الدكتور كرمي أبو حالوة يف كتابه 

رسم معامل اجملتمع األهلي وخصائصه يف مقابل اجملتمع املدين، من حيث أن عالقات اجملتمع 
األهلي تشتمل على السمات اليت متّيز اجملتمعات التقليدية، من طائفية وعشائرية وقبلية 

القة بني البشر،  وعائلية، كما تنطوي على الرتاتبات االجتماعية الكالسيكية واليت تنّظم الع
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كعالقة السيد والعبد، الرجل واملرأة، املؤمن وغري املؤمن... اخل، وهي عالقات اجتماعية تراتبية 
قرابية تستند إىل القرابة واجلوار، حتتل فيه األسرة مبعىن العائلة املمتدة دورًا مركزايً، فسكن 

تشكل محاية للناس يف  «احلي  احلارة ـ» االسرة وروابط القرابة بينها والعالقات املكانية 
مواجهة الغرابء ورموز الدولة آنذاك. كما أن العالقات احلميمة اليت كانت قائمة ابألساس 
على بساطة املعاش، هي اليت تفّسر احلنني اىل تلك العالقات وتعرّب يف الوقت نفسه عن 

اليد واألخالقيات التضامن االجتماعي القوي نسبيًا والفعال املستند اىل جمموعة من التق
االجتماعية اليت تستمد فاعليتها من أصوهلا الدينية ومن رسوخها يف حياة اجلماعة، اليت تعيد 

 إنتاجها عرب عملية الرتبية ونقل اإلرث الثقايف املخزون يف الذاكرة االجتماعية.
وليست الروابط القرابية سوى شكل من أشكال التماسك االجتماعي اضافة اىل روابط 

رى كانت تشّكل جمتمع أهل احلرف واملهن وتنّظم العمل والعالقات داخل قطاع االنتاج أخ
القاهرة، فاس، » احلريف الذي عرف ازدهارًا يف فرتات عديدة من اتريخ املدن العربية الكربى 

 .(1) «دمشق، بغداد 
كن يسية فيملتأسانته اكوّ ـ اجملتمع املدين: وأما ابلنسبة إىل معامل اجملتمع املدين وم 3

 رية الفرديةبدأ احلمبـ  «دينرسالة اثنية يف احلكم امل»يف كتابه  «جون لوك»حتديدها ـ كما يرى 
اللبنة  ي يشكلالذ والذي ينطوي على حّق امللكية أّواًل، اعتمادًا على مفهوم املواطن

اقد التع»فهو قه ل لسابملكماألساسية يف تكوين اجملتمع املدين. أّما ما يشكل املبدأ الثاين ا
 . « لقانونيادة اس »بني مواطنني أحرار بغية تنظيم شؤون جمتمعهم، يف ظل  «االجتماعي 

وسيادة القانون هو الركن الثالث، واملبدأ الذي ال غىن عنه عند االستمرار املتقّوم 
ليضمن عدم إساءة استخدام السلطة من  «فصل السلطات  »ابجلماعة. وأخريًا أييت مبدأ 

فرد أو أقلية، وليؤّمن املشروعية اجملتمعية للسلطة القائمة على االختيار الطوعي للجماعة ِقبل 
 .(2)جون لوك احلكم املدين الصحيح»لينتج عن املبادئ السابقة ما يسميه 

ولكي يكون هناك جمتمع مدين ـ كما يقول سعيد البزاز ـ البّد أوال من االنتقال من 
 ميثلها االنتماء القبلي وحسب.. اىل اآلخرة النفعية واملادية اليت ميثلها اآلخرة املعنوية اجملردة اليت

                                 
ـ د. كريم أبو حالوة، إشكالية مفهوم المجتمع المدني، 1

 .  1998ـ 1ط 109ص 

 .37ـ المصدر السابق ـ ص 2
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التكامل والتضامن االجتماعي الذي تنتجه املدنية حاضنة كل العصبيات وحاويتها القادرة 
على اذابتها وحتييدها تدرجييا, فاآلخرة املعنوية قد تدع اجملموع متشبثا أبذايل الوهم, سواء كان 

أم وهم النصر, أم وهم التفوق, أم وهم النقاء. يف حني أن اآلصرة املادية ونتائجها وهم القوة, 
النفعية واملصلحية تفرض نظاما كامال للحياة, تتأسس فيه عالقات انتاج تتجاوز النمط 
البدائي الذي خيرج من الريف اىل ما هو مؤهل لتكوين جمتمع مركب تتقابل فيه املنافع 

واحلقوق, وهو أمر حيّفز الدافع الفردي يف األداء, وخيلق مقاسات واحلاجات, والواجبات 
للتفوق تتناسب مع الكفاءة ونوع اخلدمة العامة ودرجتها فينصف الذكاء واجلهد بدال من أن 

 .(1)جيري املنح اجملاين للمراتب على أساس النسب والنقاء القبلي املزعوم
ة يف العصور السالفة وكذلك غري على هذا االساس يتبنّي أن اجملتمعات االسالمي

اإلسالمية من قبيل امرباطورية الروم والفرس، مل تكن جمتمعات مدنية رغم التطور احلضاري 
واإلزدهار االقتصادي والتوسع اجلغرايف الذي ساد أجواء هذه اجملتمعات، بل هي يف حقيقتها 

املدين، ومتثل مفرداته: الدين، جمتمعات أهلية تعيش مرحلة وسطية بني اجملتمع البدوي واجملتمع 
اللغة، الِعرق، الثقافة و.. عناصر أساسية تقوم عليها دعائم هذه اجملتمعات. وهذا هو ابلضبط 
ما حققه اإلسالم يف الصدر األول حيث نقل العرب من حالة البداوة إىل حالة التمّدن 

إىل  «ون وال أّمة واحدة حيث ال حكومة وال قان» والتأهل، وعمَل على حتويل جمتمع البداوة 
ابلنسبة إىل الرجل،  «األهل »جمتمع أهلي، أي املؤّهل لالنتقال إىل جمتمع مدين. متاماً كما أن 

وهم الزوجة واألبناء جيعلونه مؤهاًل لسلوك طريق الكمال املعنوي واألخالقي يف حركة احلياة 
ة التغيري اجملتمعي من أجواء جمتمع الفردية واالجتماعية. وهذا يعين عدم إمكانية القفز يف عملي

البداوة إىل أجواء اجملتمع املدين يف صدر اإلسالم مهما كان عامل التغيري عظيمًا ومقدساً 
وإهلياً، حيث يبقى اإلنسان حيتفظ أبنساق فكرية وثقافية تتحكم ابلعقل وتكّبل عناصر التغيري 

أمامه  «النيب األكرم » ة اإلصالحية يف إطار اإلذعان لألمر الواقع. فال جيد صاحب األطروح
سوى إجراء بعض التعديالت على منظومة القيم واألعراف والتقاليد السائدة جلعلها تقرتب 
أكثر فأكثر من املثل العليا للرسالة السماوية وتطهريها من شوائب الظلم والشرك واخلرافة 

واملسؤولية واالنفتاح على هللا ليتسىّن لإلنسان سلوك طريق اإلميان والتحرك يف خط الرسالة 

                                 
ـ د. علي الوردي, في الطبيعة البشرية, المقدمة بقلم  1

 .12سعيد البزاز, ص 
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 بصورة أفضل. 
ومن هنا ميكن معرفة اخلطأ الذي وقع فيه بعض اإلسالميني حيث تصّوروا أن جمتمع 

هو النموذج األول للمجتمع املدين يف الثقافة املعاصرة. حيث املدينة الذي اسسه رسول هللا
ء إىل اجلماعة ال يعين انتماًء إىل دولة إن املدينة هي املكان الذي تتبلور فيه اجلماعة. واالنتما

 «اجملتمع املدين »ما نسميه بلغتنا املعاصرة  «اجلماعة  »و «األمة  »حيث ميكن أن جند يف 
(1). 

 ماهية اجملتمع االسالمي األول

النصوص  وع إىللرجاوتنكشف لنا مما تقدم حقيقة يف غاية األمهية على مستوى إمكانية 
 أنصار التياريته، فمكانمات اليت تواجه اجملتمعات املعاصرة أو عدم إيف إجياد احللول لألز 

لبشرية واجه اتضية األصويل من اإلسالميني يصّرون على البحث عن النموذج األعلى لكل ق
اإلسالمي  الدين كون  يف اجملتمعات احلديثة يف طيات النصوص وثنااي الرتاث ظنًا منهم أن

مي األول اإلسال تمعأفضل األنبياء يستدعي أن يكون اجمل أفضل األداين وكون نيب اإلسالم
ض كل منـوذج تّم رفيل يأفضل اجملتمعات على طول التاريخ البشري وإىل يوم القيامة، وابلتا

 .مجـتمع الديينلى للـعــجمتـمعي أفـرزته التـجربة البشـرية ال يتواصل مع ذلك النمـوذج األ
يتمتع  إلنسانن ااع االصولية االسالمية  إن كو هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى أتب

أحكام   الشريعة منورد يف ل مابغرائز بدنية وميول نفسية اثبتة تقريبًا حيّتم علينا االلتزام بك
الديين  نمية املوروثولة لتحما وتعاليم يف دائرة احلقوق السياسية واالجتماعية لالٌفراد ورْفض أي

 تطور اآلفاق احلضارية لإلنسان. وختّطي بعض حقوله مبا ينسجم مع
ولكن الكالم املتقّدم عن التقابل بني اجملتمع األهلي واملدين كفيل إبسقاط هذا الوهم أمام 
احلقيقة الشاخصة، ذلك أن وجود رغبات وغرائز اثبتة يف اإلنسان ال تتأثر ابملؤثرات الزمكانية 

اد اجملتمع. وهذا يعين أن اجملتمع املدين ال يعين ابلضرورة ثبات منط العالقات والروابط بني أفر 
خيتلف ماهوايً عن اجملتمع األهلي، وكذلك اجملتمع األهلي عن البدوي أو اجملتمع الرأمسايل عن 
الشيوعي، مما يستدعي البحث عن أدوات جديدة لتشخيص الواقع وصياغة قوانني ومقررات 

                                 
ثراني في ندوة بيروت: خالد زيادة: تعقيب على بحث وجيه كوـ  1

   .111ص ـ، المصدر السابق   132، ص 1992
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لى أرض الواقع االجتماعي. فما وجد جديدة تنسجم مع القيم واملفاهيم والعالقات املتغرية ع
يف الشريعة املقدسة من قوانني وتوصيات حقوقية أو تعاليم سياسية واقتصادية فهي انظرة إىل 

وكان مبثابة  ذلك اجملتمع األهلي الذي أّسسه املسلمون األوائل بقيادة الرسول األكرم
عه االجتماعي. وال ميكن عالجات ملشاكل حاضرة يف وعي اإلنسان املسلم ويف ثقافته وواق

حبال تطبيق تلكم القوانني والتوصيات على مجيع اجملتمعات البشرية فضاًل عن اجملتمع املدين 
احلديث، وكذلك ال ميكن الصعود ابجملتمع االسالمي األول إىل مستوى اجملتمع املدين يف 

 غضون أعوام قليلة. 
ساس األول الذي قامت عليه ركائز   على سبيل املثال نرى أن عنصر الدين كان ميّثل األ

اجملتمع االسالمي األول يف حني أن الدين يف اجملتمع املدين ال ميثل هذا احلجم من الرصيد 
االجتماعي والثقايف وال يُعّد مصدرًا للتشريع والتقنني، وحّل حمله العقل واملواطنة والدميقراطية 

هذه املفاهيم واملعايري األساسية يف اجملتمع املدين واملساواة والتعددية الدينية وأمثال ذلك. فمثل 
لو أريد غرسها يف ذلك اجملتمع الديين ألّدى إىل انفراط عقده وزعزعة أركانه، ولعاش الناس 
التخبط الفكري والصراع السياسي واملذهيب، مما يهدد أصل وجود الدين السماوي والدعوة 

 اإلهلية اجلديدة.
احلكم امللكي الذي أقّره بنو أمية وبنو العباس ابسم اخلالفة وأتسيسًا على ذلك نرى أن 

إمنا هو امتداد طبيعي وحتمي لنظام اخلالفة الراشدة يف الصدر األول لإلسالم وال ميكن ملسرية 
اجملتمع اإلسالمي أْن تنتهي بغري ذلك، السبب: هو انسجام النظام امللكي أو نظام السلطة 

أراد إقرار مشروع االنتخاب يف ماته رغم أن اإلمام عليامع تداعيات ذلك اجملتمع ومقوّ 
النظام السياسي وحتويله إىل واقع حّي يف نفوس املسلمني وفسح اجملال للمعارضة السياسية 
ألْن تقول كلمتها حبرية كاملة. إاّل أن حركة الواقع الثقايف واالجتماعي مل تستوعب هذه 

رب ما تكون إىل مبادئ اجملتمع املدين احلديث. وكانت املبادئ اإلنسانية العظيمة اليت هي أق
النتيجة عدم موفقية هذا املشروع السياسي وجناح معاوية يف فرض نظامه امللكي االستبدادي 
على واقع اجملتمع االسالمي يف مسريته احلضارية، مؤّكدًا أن منصب اخلالفة ليس مساحة 

يس من شأن عامة الناس بل هو من مفتوحة للجميع وأن التدّخل يف أمور السياسة ل
 صالحيات املقّربني و اخلاصة املتواجدين يف البالط.
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 املباين النظرية للمجتمع املدين

 أّما املباين الفلسفية والنظرية اليت يقوم على أساسها صرح اجملتمع املدين فهي:

 ـ الفردية وحقوق اإلنسان 1

ّثل احلجر األساس للثقافة املدنية احلديثةإّن االعتقاد مبحورية اإلنسان وأصالة الفرد مي
 

يف 
مقابل حمورية هللا ىف النظم الثيوقراطية أو حمورية الدولة يف املاركسية والنظم التواتليتارية، وهذا 
االعتقاد انشيء من رؤية فلسفية خاصة تتناغم مع ما يشعر به كّل  إنسان من أصالة وجوده 

جملتمع، أي أّن اجملتمع ليس سوى جتمع اعتباري لألفراد ال وحريته الذاتية يف مقابل اعتبارية ا
أكثر، واألفراد مبا هم أفراد يف اجملتمع هلم رغبات وحقوق فطرية البّد من أخذها بنظر 
االعتبار، فاملعيار وامليزان ملعرفة الصواب واخلطأ يف دائرة األخالق والعقائد والرغبات هو 

ه ومعتقداته وما يراه صاحلًا له، وليس ألحد حّق اإلنسان نفسه، وهو املسؤول عن سلوك
القوامة عليه أو حتميله منطا خاصًا من األفكار واألخالق والسلوك. وهذا يعين استقالل كل 
فرد من أفراد اجملتمع يف انتخاب ما يريده من قيم أخالقية ومعتقدات دينية واجتاه سياسي، 

فع املوانع اليت تعرتض هذه احلقوق واحلرايت يف ووظيفة الدولة محاية حق األفراد وحرايهتم ور 
 الوسط االجتماعي.

 ـ الدميقراطية  2

ويرتتب على ذلك، أي أصالة الفرد وحريته، أن يكون النظام السياسي هو النظام 
الدميقراطي، وكما هو معلوم فاّن الدميقراطية تعين حكومة الشعب وأن يكون الشعب رقيباً 

س الربملان واإلعالم احلر وأجهزة الضغط ااُلخرى، مضافًا إىل على احلكومة من خالل جمل
تقليص دور احلكومة يف اجلانب التنفيذي فقط بعد عملية فصل السلطات الثالث: 
التشريعية، والتنفيذية والقضائية، فتيّسر للشعب مراقبة أعمال احلكام بواسطة الربملان 

انون، ومن جهة اُخرى فإن احلكومة تتكّفل وتسليمهم للقضاء يف حالة الزيغ واخلروج على الق
ضمان حقوق األفراد وحرايهتم وعدم األخذ ابلظنة والتهمة وعدم التدخل يف اُمورهم اخلاصة  

 كما كان سائداً يف األنظمة االستبدادية السابقة.
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 ـ العلمانية 3

أبّن  ومقولة فصل الدين عن السياسة واالعتقاد «العلمانية » والبّد هنا من استحضار 
احلكومة بشرية وزمنية، وأّن الدين ليس من شأنه التدخل فيما هو دنيوي من حياة اإلنسان 
ألّن االُمور الدنيوية من االقتصاد والسياسة تعود ألفراد البشر مبا هم بشر عقالء يتحركون يف 

اد من دائرة إشباع رغباهتم وحاجاهتم الدنيوية أبدوات العقل والعلم بال حاجة اىل  االستمد
 الدين والوحي.

وليس فقط أن االنسان املعاصر ال حيتاج إىل تعليمات الدين والشريعة يف إطار التقنني 
والتشريع، بل إّن ذلك غري ممكن إطالقاً، ألّن الدين يتضمن أموراً اثبتة ويهتم حباجات الناس 

اجات اإلنسان املشرتكة والفطرية واليت ترتفع فوق مستوى الزمان واملكان, يف حني أّن ح
الدنيوية وروابطه االجتماعية واالقتصادية ـ اليت ُتسّن القوانني على ضوئها ـ متغرّية ابستمرار 
وداخلة يف أجواء الزمان واملكان. وهلذا البّد من االعتماد على أدوات العقل والعلم يف 

تحركة تشخيص هذه احلاجات والعمل على مواجهة املشكالت ومعاجلة املتغرّيات بروح م
تنطلق من دارسة الواقع املتغرّي وحاجات الفرد واجملتمع الدنيوية، وصياغة قوانني ومقررات 

 تتواءم مع هذه احلاجات وتنسجم وهذه املتغرّيات يف حركة احلياة.

 ـ التعددية 4

وال نعين ابلتعددية هنا، التعدديةالسياسية واالعرتاف بتعّدد االحزاب وضرورة تعدد 
اسية يف اجملتمع املدين، وحسب بل  التعددية على مستوى األداين واملذاهب الواجهات السي

والثقافات واألخالق وما إىل ذلك، فال ينبغي أن تنفرد رؤية معينة يف جمال السياسة أو الدين 
أو األخالق يف تنظيم اُمور اجملتمع وتوجيه أفراده ورسم مسريته السياسية واالجتماعية، وإمنا 

ابلتعددية يف هذه االُمور انطالقًا من حق اإلنسان يف ممارسة حريته يف اختيار  جيب االعرتاف
الدين الذي يرغب يف اعتناقه، واحلزب الذي يريد االنضمام إليه، والسلوك األخالقي الذي 
جيب أن يسلكه ويلتزم به. بعبارة اُخرى، إّن احلكومة ال ينبغي أن تتخذ لنفسها أيدولوجية 

يم دينية وأخالقية يف مقابل املذاهب املتّعددة يف اجملتمع املدين، ألّن ذلك يعين معينة وتلتزم بق
 ممارسة احلكومة لنوع من الضغط على األفراد لدفعهم يف اجتاه خاص.
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 املباين النظرية للمجتمع الديين

ذه يف قبال أطروحة اجملتمع املدين الغربية تتبىن احلركات واألحزاب اإلسالمية رؤية خمالفة هل
األطروحة األرضية من خالل عملية اكتشاف البىن التحتية جملتمع ديين يقوم على قاعدة 
متماسكة من ااُلسس واملباين النظرية املستوحاة من الشريعة املقدسة، وتكون منظومة القيم 
والقوانني وشبكة الروابط السياسية واإلجتماعية يف مثل هذا اجملتمع خاضعة للتعاليم الدينية 

 . «القرآن والسنة» دساتري الوحيانية املستقاة من النصوص املقدسة وال
هذه الرؤية كما هو معلوم تبتين على بعض املسبوقات الفكرية واملسّلمات الدينية من 
قبيل أّن اإلسالم أو الشريعة اإلسالمية ال تقتصر على االُمور العبادية من الصالة والصوم 

دية من األمر ابلصدق والوفاء ابلعهد واألمانة وما إىل ذلك، واحلج، وال تتحدد ابألخالق الفر 
بل تستوعب كافة مرافق احلياة الدنيوية لإلنسان، فاإلسالم جاء إلعمار الدنيا واآلخرة، وهلذا 
فمن البديهي أن يكون له يف كل واقعة حكمًا شرعيًا ال جيوز ختطّيه وجتاوزه إاّل يف حاالت 

مور هو أمر احلكومة واحلقوق املتقابلة بني احلاكم واحملكومني استثنائية، ومن مجلة هذه االُ 
والقوانني واملقررات اليت حيتاجها اجملتمع البشري يف حركة الواقع االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي حبيث ال تبقى حاجة إطالقًا للتوّجه إىل مصادر معرفية اُخرى كالعقل والتجربة 

 والعلم وانتزاع القوانني منها.
ومعلوم أّن هذه الرؤية تتقاطع حتمًا مع ما ورد يف احلديث عن مباين اجملتمع املدين كما 
سنرى، ولكن هذا ال يعين إطالقًا أّن اإلسالم هو الذي يتعارض مع اجملتمع املدين، بل إن 

هلا أن تتعارض « يُراد » هذه الرؤية اخلاصة عن اإلسالم أو هذه القراءة هي اليت تتعارض أو 
« إسالم الشريعة»أو« اإلسالم ااُلصويل»أو« اإلسالم الفقاهيت» ، وهي اليت نعرّب عنها بـ معه

 «.اإلسالم العقالين»أو « اإلسالم الوجداين»يف مقابل ما نراه من 
أّما املباين النظرية اليت يقوم عليها اجملتمع الديين ذو احلكومة اإلسالمية من وجهة نظر 

 :هؤالء اإلسالميني فكما يلي

 ـ اإلنسان بوصفه خليفة هللا  1

خالفاً ملا رأينا يف الرؤية األرضية لإلنسان، فاّن الرؤية الدينية تقوم على أساس األصالة هلل 
تعاىل، وليس اإلنسان سوى خليفة هلل على األرض، ولذلك فإن شخصية اإلنسان تتقوم 
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ن تسخري البدن وغرائزه بروحه ال ببدنه. فهو كائن مزدوج ومرّكب من بدن وروح، والبّد م
وميوله للروح اإلهلية اليت تتحرك حنو الكمال اإلنساين واألخالقي يف حركة احلياة الدنيوية، 
فسعادة اإلنسان تكمن يف استجابته ملتطلبات الروح واحلاجات الفطرية الثابتة على حساب 

ي واملعقول للغرائز البدنية األهواء والشهوات والنوازع الدنيوية املادية إىل جانب اإلرضاء الطبيع
 واحلاجات الطبيعية.

ا صويل ـ مع مار االُ لتياهذه الرؤية الدينية لإلنسان تتقاطع ـ حسب إدعاء اإلسالميني من 
د يف ألصالة الفر   معىنالساس تقدم من الرؤية الغربية لإلنسان يف اجملتمع املدين، فعلى هذا األ

ق، بل إّن األخالون و ان الدنيوية يف صياغة القاناإلسالم وال معىن حملورية حاجات اإلنس
ة بدورها احلكومس، و اإلنسان مأمور بسلوك طريق احلق واخلري الذي يرمسه له الشرع املقد

تمع سعادة ان واجملإلنسلمأمورة بتنفيذ ما ورد يف الشريعة املقدسة من أحكام وقوانني تكفل 
  نوي.لتقدم املادي واملعالدارين وتضمن له مسريته يف خط العدل واحلق وا

 ما نّصه: «مذاهب فكرية معاصرة »يقول حممد قطب يف كتابه 
ري ده بغته وحكل ما يف الكون غريه سبحانه هم خلقه وعباده، واجبهم عباد» 

ة دة والفاعلياإلراو راك شريك، واإلنسان واحد من خلقه.. ولقد كّرمه هللا ابلوعي واإلد
سري لطاعة وأن يريق اطيف  رفاته اإلرادية ميلك به أن يسريوأعطاه قدرًا من احلرية يف تص

 يف طريق العصيان، ولكنه ال يرضى من عباده إالّ أن يعبدوه..
والذي يقرر العبادة املفروضة على كل كائن من الكائنات هو خالق الكائنات مجيعاً 

أال له اخللق » الذي خلقها وحده بغري شريك، ومن تفّرده ابخللق ينشأ انفراده ابحلاكمية 
. وحبق احلاكمية الناشيء من التفرد ابخللق أمر اإلنسان أن يعبده وحده (1) «واألمر

وخيلص يف العبادة له.. وإخالص العبادة يقتضي االعتقاد بوحدانية هللا سبحانه وتعاىل، 
ويقتضي توجيه الشعائر التعبدية له وحده، ويقتضي كذلك التصديق بكل ما جاء من 

لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم واالحتكام إىل الشريعة وحدها دون الشرائع عنده على 
اجلاهلية اليت يصنعها البشر من عند أنفسهم دون سلطان من هللا. واإلخالل أبي واحدة 

                                 
 .54ـ  سورة األعراف، اآلية 1



 اإلسالم المدني  ..................................................................................................  18

 .(1) «من هذه الثالثة يوقع اإلنسان يف الشرك وخيرجه من دائرة اإلميان 

 ـ ال للدميقراطية 2

ّن ي اإلسالم العـة فـبد صويل أّن الدميقراطية واحلكم الدميقراطييرى أصحاب االجتاه االُ 
كومة كل احلرسم ش، وهو الذي ي«إن احلكـم إاّل هلل» حق احلكومة منحصر ابهلل تعالـى 

صر عو بعد  «عية حسب الرؤية الشي»للناس وينّصب احلاكم عليهم، وهو النيب أو الوصي 
د  ل، يقول السيالعاد و للفقيهاحلق يف تويّل أمر احلكومة هف «النيب واألئمة املعصومني » النّص 

 كاظم احلائري :
إمنا  ـتشّيع س الفاجملال الطبيعي للبحث عن أساس احلكم االسالمي ـ بعد فرض أسا» 

ه مجلة بعية، والذي أفىت وما ميكن استفادته من املصادر الشي هو ابلنسبة لعصر غيبة االمام
والية  »ة، هو لغيبا ت  كأطروحة لنظام احلكم االسالمي يف زمن من فقهاء مدرسة أهل البي

كم يف ام احل نظالفقية  ضمن شروط معينة جيب أن تتوفر فيه، وهذا ما قام عليه فعالً 
   .«اجلمهورية االسالمية االيرانية... 

كّفلت اإلسالمية ت لشريعةفا هذا ابلنسبة إىل تعيني احلاكم، وأّما ابلنسبة إىل سّن القوانني
د كما ور  «ش  اخلدرش يفحىت األ» أمر التشريع والتقنني يف كل أمر من اُمور الفرد واجملتمع 

اديق  املصيف بعض الرواايت، وعلى فرض عدم وجود أحكام شرعية لبعض اجلزئيات و 
 ن قبيل قاعدةملكلية اهية املستحدثة واملستجّدة فيتّم استنباط هذه األحكام من القواعد الفق

 ىل ذلك. إوما  «الضرورات تبيح احملظورات» و «األهّم واملهم » و «رر ال ض»
السلطة  و مصدرن هوأّن الشعب أو الربملا ،وحينئذ فال معىن للدميقراطية التشريعية

لطة سبوأي اعرتاف  طات،التشريعية مع وجود السلطة التشريعية اإلهلية، فاهلل هو مصدر السل
، لسلفي الوهايبتيار اب ال وإحلادًا كما يؤّكد على ذلك أصحاغري سلطة هللا تعاىل يكون كفراً 

 ء الشيعة. ض فقهال بعأو على أقّل تقدير تكون الدميقراطية من قبيل الشرك ابهلل كما يقو 
أّما االجتاه اإلسالمي السيّن فريى أّن اإلسالم يقّر نظام الشورى يف احلكم، وذلك أبن 

احلكومة وجيعلونه حاكمًا عليهم، فاألمر إىل االُّمة يف خيتار املسلمون من هو األجدر أبمر 

                                 
ـ ط  498ـ  497ـ محمد قطب ـ مذاهب فكرية معاصرة ـ ص1

 دار الكتاب اإلسالمي.
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تعيني احلاكم وال حاجة للتنصيب اإلهلي، وبذلك يقرتبون من النظام الدميقراطي من هذه 
الناحية، إاّل أّن علماء السّنة خيتلفون يف مسألة تعيني احلاكم وإن كانوا يتفقون على أصل 

يف دائرة النظام السياسي يف اإلسالم، وهذا االختالف  الشورى ابعتباره أصاًل قرآنيًا حمورايً 
مصدره ما كان عليه املسلمون يف الصدر األول وخاصة عصر اخللفاء الراشدين. فاذا كان أبو 
بكر، قد اكتسب مشروعية حكمه من انتخاب أهل احلل والعقد من املسلمني فإّن عمر بن 

ا وجد هؤالء العلماء أنفسهم مضطّرين اخلطاب قد استلم زمام احلكم بوصية أيب بكر، ولذ
إلدخال عنصر الوصية يف عملية تويّل السلطة وصياغة النظام السياسي يف اإلسالم، وبذلك 
ابتعدوا كثرياً عن مضمون النظام الدميقراطي وحق الشعب يف تعيني القائد، بل ذهب بعضهم 

احلكم اإلسالمي وذلك  يف عناصر املشروعية لنظام « الغَلبة والقوة» إىل إدخال عنصر 
 لتصحيح خالفة احلكومات الالحقة من بين اُمية وبين العباس.

النظام  لى رفضن عوكيف كان، فالشيعة وأهل السنة من التيار األصويل يكادون يّتفقو 
يف  «فقيه الية الو » س الدميقراطي يف رسم معامل النظام السياسي يف اإلسالم، إْن على أسا

 يف الفكر السين. «الشورى » لـى أسـاس الفكر الشيعي، أو ع

 ـ ال للعلمانية 3

اليت تعيش  لغربيةب ايرى اإلسالميون أّن العلمانية قد تكون صحيحة ابلنسبة إىل الشعو 
جنيل ا ورد يف اإلنيا كمالد الداينة املسيحية، ألّن املسيحية يف األصل تفصل بني الدين واُمور

ىل اإلسالم، نسبة إّح ابل، ولكن هذا املعىن ال يص« اعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل» 
د جاءت رة، وقاآلخألنّه دين شامل وكامل يستوعب يف مضامينه وتعاليمه اُمور الدنيا و 

وىّل يت  األكرمن النيبث كاالتجربة النبوية لتؤّكد هذا االجتاه وأّن اإلسالم دين وشريعة، حي
ما  سلمني أتباعأن امل على القرآن الكرمي بدوره يؤكدالسلطة الدينية والسياسية يف آن واحد، و 

ىل ذلك من إة وما شخصيأنزل هللا تعاىل يف جمال السياسية والقضاء واالقتصاد واألحوال ال
عامالت ار امل إطالقضااي اليت متّس واقعهم الدنيوي وما حيتاجونه من أحكام شرعية يف

 الدنيوية، ويقول:
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َا َأنَزَل هللاُ فَُأْولَئمَك ُهْم الظَّالمُمونَ  َوَمْن ََلْ ََيُْكْم ِبم
 (1). 

..نَ ُهْم ُنوَن َحىتَّ َُيَكّمُموَك فميَما َشَجَر بَ ي ْ َفالَ َورَبّمَك الَ يُ ْؤمم
(2). 

اإلسالمي  جملتمعا اوعليه فال جمال للتحاكم إىل العقل يف سّن القوانني اليت حيتاجه
ي إيصالنا هنا ه لعقلارآن والسنة. وتبقى مهّمة مادامت األحكام الوحيانية موجودة يف الق

العقل أداة فشرعي. م الفقط إىل املراد احلقيقي من النصوص الدينية يف عملية استنباط احلك
 ـ  عرض الوحي اته ويفّد ذووسيلة لتحصيل أو استنباط القانون اإلهلي وليس مصدراً للتقنني حب

 كما يقولون ـ .

 ـ أيديولوجية احلكومة 4

امة حكم هو إق ميأّن الغرض من احلكومة اإلسالمية حسب رؤية هذا التيار اإلسال مبا
طلوب من ّن املأعين يهللا يف األرض وتطبيق الشريعة ونشر اإلسالم ومكافحة الكفر، فهذا 

صلحة الشعب مفق مع يتّ  احلكومة أن تتخذ اجتاهاً معيناً يف السلوك السياسي واالجتماعي قد
حة يف رة واضبصو  ا هو املراد من أيديولوجية احلكومة واليت جتّسدتوقد ال يتفق، وهذ

ناك إىل هلسلطة عت ااحلكومات االشرتاكية كاالحتاد السوفيايت والصني الشيوعية، حيث خض
قافتها دها وثقتصاأيديولوجية ورؤية فلسفية تفرض عليها ممارسات خاصة يف سياساهتا وا

 قادة املعسكركام و ى احل املدرسة املاركسية، فكان عللتحقيق األهداف املثالية املرسومة يف
 ايت.الغاو االشرتاكي التضحية مبصاحل الناس الفعلية لغرض حتقيق تلك األهداف 

وهكذا احلال يف احلكومة اإلسالمية اليت يُراد منها إقامة حكم هللا يف األرض وتطبيق 
لوم أّن كل هذه االُمور ال الشريعة ومكافحة الكفر والشرك ونشر الدين اإلسالمي. ومع

تتضمن مصلحة أفراد الشعب الدنيوية، بل قد تنفق املاليني من بيت املال يف موارد التبليغ 
لإلسالم خارج حدود الدولة اإلسالمية، وقد ختوض الدولة اإلسالمية حروابً ابهظة التكاليف 

أحكام الشريعة يف احلدود وطويلة املّدة لغرض القضاء على الكفر مثاًل، وقد تسعى إىل تنفيذ 
والتعزيرات من دون دراسة فاحصة وحتقيق علمي يف معرفة اآلاثر السلبية وردود الفعل املخرّبة 
ملثل هذه األعمال يف الذهنية الفردية واالجتماعية املعاصرة مما يؤّدي إىل نقض الغرض وتربّم 

                                 
 .45ـ  سورة المائدة، اآلية 1

 .65ـ  سورة النساء، اآلية 2
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 الناس من هذه األحكام ومن هذه احلكومة. 
د والتعليم القتصاوا أبّن اإلسالم يقتضي منطًا خاصًا من السياسة على أية حال فالقول

ولب سلوكيات ليت تقاجية والروابط مع الدول ااُلخرى يستلزم دون شك الوقوع يف فّخ االيدولو 
 مع اآلخر. لتعاطيسة االقادة واحلكام بقوالبها الشرعية اجلامدة بعيداً عن املرونة وسيا

 جذور املشكلة

ل يف واقعها  متثّ الاسة قدم أّن هذه الرؤية اإلسالمية لنظام السلطة والسيقلنا يف ما ت 
مجع عليها أي مما ست هحقيقة مسّلمة من حقائق الدين اإلسالمي اليت ال يطاهلا النقد، ولي
ستوحاة من مضوعية ل مو علماء اإلسالم قاطبًة، بل هناك رؤية إسالمية اُخرى تنطلق من ُاصو 

ّن املسألة لقول أباكن ل ختالف ما قرأانه يف الرؤية السابقة حبيث ميالكتاب والسّنة والعق
ة بني هللا العالقن، و خاضعة الجتهادات املفكرين اإلسالميني وطريقة فهمهم للدين واإلنسا

إلسالم ميتد ي يف اسياسوعباده. واخلالف بني هذين النمطني من االجتهاد والرؤية للنظام ال
ثـََره أما مبا يعكس يق منهكل فر املسّبقات الفكرية واملرتكزات النظرية لجبذوره إىل املسبوقات أو 

 على اللبنات الفوقية واملعطيات الفقهية املرتتّبة عليها.

 ـ االختالف يف تعريف الدين1

بارة عن: لدين عاىل أّن وتعريفه، يرى أصحاب الرؤية ااُلو  «الدين » فبالنسبة إىل مفهوم 
  اة الناس يفيم حيض تنظنزل هبا الوحي اإلهلي على النيب لغر  جمموعة قوانني ومقررات» 

 .« كل ما َيتاجونه من اُمور الدنيا واآلخرة
صحاب ستدل أييث حوهلذه الرؤية يف تعريف الدين مربراهتا من الكتاب والسنة أيضًا 

 هذا االجتاه بقوله تعاىل:
..ْن َشْيء َما فَ رَّْطَنا يفم اْلكمَتابم مم

(1). 
 ََّياانً لمُكلّم َشْيء...َونَ ز ْلَنا َعَلْيَك اْلكمَتاَب تمب ْ

(2). 
 ومن السّنة قول اإلمام الصادق:

                                 
 .38ـ  سورة األنعام، اآلية  1

 .89حل، اآلية ـ  سورة الن 2
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 .(1) «وكل شئ َيتاج الناس إليه حىت األرش يف اخلدش..»
 ريف.لتعوغري ذلك من النصوص اليت تقّرر يف مضموهنا املعىن املذكور يف ا

 إلنسان ابهللاو ربط ها ض من الدين إمنّ أّما على أساس االجّتاه اآلخر الذي يرى أّن الغر 
مال املعنوي رج الكمدا تعاىل وتعميق العالقة القلبية بعامل الغيب واالرتفاع ابإلنسان يف

 القليب حساساإل» واألخالقي، فيكون تعريف الدين على أساس هذه الرؤية عبارة عن: 
االعتماد و  والتوّكل احلبّ  القةبوجود قوة غيبية تعتين ابُمور اإلنسان ويرتبط هبا اإلنسان بع

 .« املطلق
يعين حْصر  ، وهذااىلومعلوم أّن هذا التعريف للدين إمّنا هو تعريف لإلميان ابهلل تع

 املذكورة يف قواننيوال املفهوم من الدين ابإلميان واإلحساس القليب حبيث ال يشمل الشريعة
ارجة خلعبادات فهي أّما ا, )رة املعامالتالنصوص الدينية لتنظيم اُمور اجملتمع اإلسالمي يف دائ

املكان و لزمان ارّي عن حمل البحث(, ألّن الشريعة جاءت لتحّل مشكلة مؤقتة متغرّية بتغ
دخل ترية اليت ال ت الفطاجاوالظروف االجتماعية والثقافية، والدين يهتم ابالُمور الثابتة واحل

لثابت املتغرّي وا صل بنيللف لذي دعا العلماءيف دائرة العقل البشري الدنيوي. وهذا املعىن هو ا
وحلواًل  ألمرينال ايف الدين اإلسالمي بعد أن نزل الوحي وهو حيمل يف طياته عالجات لك

اسة يف م ةفكانت احلاج جلميع حاجات اإلنسان الثابتة واملتغرّية يف العصر األول لإلسالم،
هتا، ملتغرّية بذاريعة ان الشالدين الثابت عالعصور املتأخرة لفصل الثابت عن املتغرّي، أي فصل 

تغرّية ت اإلنسان املة حاجاواكبألنّه لو قلنا ابلوحدة بينهما فاما أّن نتخلى عن الثابت أيضًا مل
من الدين،  بت واملتغرّي ابلثا لتزمونرتك الدين متامًا ونتوّجه توّجهًا ماداًي يف حركة احلياة، أو ن

ر الدنيا ن اُمو نا مونعيش يف أجواء املاضي السحيق ال يهمّ وبذلك جنمد عند عتبة الرتاث 
لعذرة أو بيع ا حرمةو سوى البحث يف أحكام العبيد والظهار وضامن اجلريرة وجناسة الفقاع 

 الفة وأمثالألة اخل مسيفمسألة الرجعة وعالئم الظهور وأّن احلق كان مع علي أو مع ايب بكر 
 ذلك. 

عن الدين والعقل. فالضرورة قاضية ابلفصل بينهما لالحتفاظ  وكال احلالتني ميثالن خروجاً 
ابألصل واللب وهو الدين وترك القشور واألعراض اليت نزل هبا الوحي ليسّد ثغرات اجتماعية 

                                 
، 48، أبواب ديات األعضاء، باب 19ـ وسائل الشيعة، ج 3

 . 272ص
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خاصة بذلك العصر. وليست عملية الفصل هذه تعين ترك الدين من األساس كما يتوّهم 
علمانية واألخذ مبعطيـــات العقــل والعلـم علـى أصحاب الرؤية ااُلوىل ويّتهمون اآلخرين ابل

هي بدورها إسالمية يف الصميم وهلا  «الثانية » حســاب الديـن والوحـي، ألّن هـذه الرؤيــــة 
مربراهتا يف الكتاب والسّنة ويعتقد هبا مجلة من علماء اإلسالم كالشيخ حممد مهدي مشس 

تهد الشبسرتي والشيخ اجلّنايت وغريهم من الدين والشيخ يوسف القرضاوي وحسن حنفي وجم
علماء الدين،  ممن غرضهم هو احلفاظ على اللباب من الدين على حساب القشور، ال 
األخذ ابلعلم على حساب الدين، والدافع هلم على ذلك هو ما قلنا من استحالة اجلمع بني 

دين يبحث العالقة بني اإلنسان الدين الثابت يف جوهره، والشريعة املتغرّية يف جوهرها إذ إّن ال
وهي عالقة فطرية يشرتك هبا مجيع أفراد البشر على حّد سواء، فهي من مقولة » وخالقه 

وأّما الشريعة فتبحث العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، أي صياغة  «املطلق وليس النسيب 
واملكان واألعراف والتقاليد وما  العالقة بني الفرد واجملتمع، وهي عالقة واقع متغرّي بتغرّي الزمان

 إىل ذلك.
والشيء اآلخر أّن العالقة بني اإلنسان وعامَل الغيب هي مما ال ميكن تصورها واإلحاطة 
هبا ابلعقل ألهّنا فوق الزمان واملكان وعامل املادة والطبيعة، هلذا احتاج اإلنسان للعلم هبا إىل 

ية والسياسية اليت تقوم على املصاحل املتبادلة الوحي، خبالف القوانني واملقّررات االجتماع
والعقود االجتماعية االعتبارية اليت يدركها العقل البشري، ليس يدركها فحسب بل خيلقها 

 لتنظيم حياته االجتماعية واُموره السياسية. 
وأدّل دليل على قصور أدوات الشريعة والفقه عن تناول مثل هذه احلاجات املتغرّية 

املعاصرة اليت يفرزها التطور على مستوى احلضارة  البشرية هو التجربة احلّية اليت  واملستجدات
نعيشها يف املشروع اإليراين للجمهورية اإلسالمية وكيف أّن اإلمام اخلميين اضطر أخرياً 

وجعل له املرجعية النهائية يف الفصـل بني  «جممع تشخيص مصلحة النظام» لتشكيل ما مُسّي
 «وعلى لسان شاهد من أهلها »وجملس صيانة الدستور. ومن هذا املنطلق جملس الشورى 

يشري الشيخ اهلامشي الرفسنجاين متحداًث عن جتربته عندما كان رئيسًا جمللس الشورى 
 اإلسالمي ابلقول:

واجهنا يف اجمللس معضلة حقيقية، تتمثل يف التفاوت اهلائل بني ما لدينا من فتاوى » 
ما حتتاجه البالد من تشريعات لضمان مصاحل الناس، وضمان احلفاظ وآراء فقهية، وبني 
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على حركة الدولة يف االطارات الدينية، فكلما أردان وضع قانون لتنظيم قضية من 
القضااي الضرورية، واجهنا اإلشكال الناشئ من عدم وجود آراء فقهية أو عجز اآلراء 

الُّمة.نقوم أحيااًن بتشخيص موضوع املوجودة عن مطابقة املصاحل الواضحة والفعلية ل
معني، ونقرتح بنودًا قانونية ملعاجلته، نظن أّّنا تضمن مصاحل اجلمهور، ولكن يشعر 

 اإلنسان من بعد ابلرتدد جتاه ما إذا كانت بنود هذا القانون موافقة حلكم إسالمي ما. 
كن اقراره، ول ش تّ لنقالقد ُطرح أمام اجمللس قانون العمل على سبيل املثال، وبعد ا

نا عينة، واجهتعية مم شر واجهتنا املعضلة ذاهتا، إّن بعض بنوده تبدو غري مطابقة ألحكا
لى ععرض  ينماحهذه املعضلة حينما ُعرض على اجمللس قانون الضريبة، وواجهتنا 

ن قانو  ا ُعرضكذلك احلال عندم «التعزيرات»اجمللس قانون العقوابت اإلدارية 
 .«هاة وغري ثمارياالست»ملكية األرض وقانون املدارس اخلاصة  التعاونيات وقانون

إن كّل مسألة مهمة يف البلد أّدى طرحها إىل إاثرة اجلدل حول مطابقة القوانني 
املقرتحة بشأّنا ألحكام معينة يف الشريعة أو فتاوى الفقهاء، وإذا َل جير حّل هلذه 

أسلمة القوانني وتنظيم البلد لن ميكن  املعضالت واملفارقات، فاّن عماًل مهماً على صعيد
 .(1) «إجنازه

لغرض من ا هو ا: موعلى أية حال فهذه املسألة تعود جبذورها إىل مسألة كالمية، وهي
ميان القليب واإل إلمياناور الدين وإرسال الرُسل واألنبياء؟ فهل أّن الغرض ابلذات يدور حول حم

احملبة اإلنسانية و   عاملة إىلواء األان والذات الفرديابهلل واليوم اآلخر وإخراج اإلنسان من أج
رض، وليس  ابلعأتيت والكمال املعنوي؟ وهل أّن عملية التشريع واالهتمام ابُمور الدنيا

نظام ني إلقامة ال قوانتقننيو ابألصالة؟ أو أّن الغرض من النبوات والوحي إمّنا هو الجياد حلول 
دف هما هنأي أّن كل م اىل،إىل توطيد العالقة مع هللا تع العادل يف اجملتمع اإلنساين مضافاً 

ة جملتمع من جهفراد اأمع  برأسه وأّن اإلسالم جاء لتجسري العالقة مع هللا من جهة، والعالقة
 اُخرى، فهو دين ودولة يف الوقت نفسه؟!

                                 
ـ فتاوى اإلمام تطور آخر في الفقه الشيعي، مجلة  1

جماعة المدرسين في  1366، عام 23الحوزة ـ العدد 

الحوزة العلمية، قم نقالً عن كتاب ))نظرية السلطة في 

 .9ـ  8الفقه الشيعي(( لتوفيق السيف، ص 
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ىن املبالل هذا خـ من  يناكّل من هذين االجتاهني خيرجان بنتائج خمتلفة ومتباينة ـ كما رأ
 الكالمي والرؤية املسبقة طبعاً.

 ـ اختالف النظرة إىل اإلنسان2

بدورها إىل  تؤّدي بنياملسبوقات الفكرية والنظرية عن اإلنسان وماهيته لدى كال املذه 
 ه عناصر اخلري طياتمل يفنتائج متباينة أيضاً، فاإلنسان يف منظار التيار األصويل خملوق حي

دية ع املالنواز ابلتحّرك يف خط هتذيب النفس والتخّلص من اوالشر وهو موظف ومكّلف 
 واجلواذب األاننية يف مسريته التكاملية: 

...نَساُن إمنََّك َكادمٌح إمىَل رَبّمَك َكْدحاً َفُمالَقميهم ِم اَي َأي َُّها ااْل
(1). 

اَها، فََأهْلََمَها ُفُجورََها َوتَ ْقَواَها َونَ ْفس َوَما َسوَّ
(2). 

طان واحلاكم ة السلطاعهلذه الرؤية يكون الناس مكّلفني أبداء فروض الواجبات وإ ووفقاً 
ارسة احلكم يف مم لناساإلسالمي الذي يعترب ظّل هللا يف أرضه، وحىت لو قلنا أبّن احلق ل
عة وأحكامها الشري عايةر واخلالفة على األرض، إاّل إّن اإلنسان يظل مسؤواًل أمام هللا يف 

بقى يي، أي إلهلأبمر الوالية على الناس، مبقتضى مقولة االستخالف ا وطاعة من يقوم
ق االُّمة حلليله حتيف  الشعب مسؤواًل أمام هللا وليس هو صاحب احلق، كما ذكر السيد الصدر

 هذا، حينما قال:
إّن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد اسُندت ممارستها إىل االُمة، فاالُمة هي » 

ق يف ممارسة هاتني السلطتني ابلطريقة اليت يعّينها الدستور، وهذا احلق حق صاحبة احل
إستخالف ورعاية مستمد من مصدر السلطات احلقيقي وهو هللا تعاىل، وهبذا ترتفع االُّمة 
وهي متارس السلطة إىل قمة شعورها ابملسؤولية ألّّنا تدرك أبّّنا تتصرف بوصفها خليفة 

مة ليست هي صاحبة السلطات وإّّنا هي املسؤولة أمام هللا هلل يف األرض، فحىت االُ 
 .(3) «سبحانه وتعاىل عن محل األمانة وأدائها 

                                 
 .6ـ سورة اإلنشقاق، اآلية 1

 .8ـ سورة الشمس، اآلية 2

ـ محمد باقر الصدر ـ لمحة تمهيدية عن مشروع دستور  1

 .19الجمهورية اإلسالمية، ص



 اإلسالم المدني  ..................................................................................................  26

فنرى يف هذه النظرة الدينية لإلنسان أنّه يف نفس الوقت الذي له احلق يف انتخاب احلاكم 
هذا احلق هو ونظام احلكم، فهو مسؤول أمام هللا يف إجناز مهّمة اخلالفة على األرض، أي أّن 

يف واقعه تكليف إهلي ليس لإلنسان احلق يف عدم ممارسته يف حركة احلياة والواقع االجتماعي، 
فيتحول احلق إىل تكليف ومسؤولية، بينما التكليف يف مقولة احلق يقع أساسًا على الطرف 

الدين،  املقابل، فان كان احلق للدائن يف املطالبة بدينه يكون التكليف على املدين يف دفع
وهكذا فيما حنن فيه، فعندما يقال أّن الشعب هو صاحب احلق فاّن التكليف البّد وأن يقع 
على الطرف اآلخر وهو احلكومة، مضافاً إىل أّن هذا احلق, كسائر احلقوق الفطرية, ال يستتبع 

أو أسقطه  تكليفاً معيناً عند عدم املطالبة به وترك ممارسته، فلو ترك املواطن حقه يف االنتخاب
ملا كان بذلك مقّصرًا يف شيء, بينما على التحليل السابق فانّه يكون قد عصى وأمث حيث 
فّرط يف تكليف إهلي يدعوه للقيام بوظيفة اخلالفة، وعندما يدخل هذا احلق االجتماعي يف 
أجواء الدين والتكليف الشرعي فسوف يدعو صاحبه إىل االلتزام مبا ورد يف الشريعة من 

م خاصة هبذا الشأن السياسي، وحينئذ يفقد املرء حريته يف االنتخاب بعد أن فقد حقه أحكا
يف مرتبة سابقة، ويتحول اجلمهور يف مثل هذا اجملتمع الديين إىل أداة لتنفيذ أغراض احلكومة 

 اإلسالمية املوضوعة يف قوالب دينية وتكاليف شرعية.
هو صاحب حق يف ممارسة السلطة أبدوات يف منظار الرؤية الثانية ف «اإلنسان » أّما 

االنتخاب احلر واملشاركة يف تقرير مصريه من خالل املرّشحني والوكالء الذين خيتارهم لتويّل 
منصب رائسة السلطة التنفيذية أو التشريعية، هذا احلق ليس يف طول احلق اإلهلي كما قرأان 

بل يبقى هذا احلق له على املستوى  آنفًا يف الرؤية ااُلوىل، ولذلك ال يتحول إىل تكليف،
االجتماعي حيث له األصالة ابلذات، ولكن هذا اإلنسان مكّلف مبمارسة مسؤولياته الدينية 
من موقعه الديين وما يفرضه عليه الباري تعاىل من تكاليف ووظائف، فال ينبغي اخللط بني 

احدة فينقلب احلق إىل تكليف، احلق االجتماعي وبني التكليف الديين وتوّهم أهّنما يف مرتبة و 
بل مها دائراتن متمايزاتن، ولكّل واحدة منهما أحكامها اخلاصة هبا دون تقاطع أو احتاد يف 
البني، فعندما يقرر القانون حرية األفراد يف انتخاب احلاكم أو وكالء جملس الشورى يكون هلم 

إطار اجملتمع مبقتضى حق  هذا احلق من موقع كوهنم أفرادًا يتمتعون حبقوق سياسية داخل
املواطنة، وهذا احلق مقرر هلم بعيدًا عن انتماءاهتم السياسية والدينية واملذهبية، أي مبعزل عن 
الرؤية الدينية لإلنسان واجملتمع، ولكّن الدين بدوره له رؤية أخرى ال تُزاحم موقعية الفرد وحقه 
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سان ودفعه حنو التحرك يف خط االجتماعي والسياسي السابق، بل تعمل على توجيه اإلن
 اإلميان والرسالة والرتبية األخالقية وإضفاء الصبغة اإلهلية على سلوكه السياسي واالجتماعي.

ادث لظواهر واحلو يعية للطباوعلى سبيل املثال ما نراه يف القوانني العلمية من تبيني للعلل 
قول ا، فالعلم يلدين هلاية عتبار رؤ اليت جتري يف عامل الطبيعة واملادة من دون األخذ بنظر اال

 لك، وهنا أييتذا إىل ح ومبقانون اجلاذبية أو قانون ضغط املاء أو دورة االمطار وهبوب الراي
و كة األفالك أمن حر  رونهتالدين ليضفي على هذه القوانني العلمية صبغة إهلية ويقول: إّن ما 

ح السفن على سطو بواخر فع الهللا هو الذي ر إرتفاع السماء إمّنا هو بقدرة هللا تعاىل، أو أّن 
رى أن الدين هكذا نو ح.. املاء مع ثقلها العظيم، وهو الذي أنزل عليكم األمطار وحّرك الراي

 دية قريبة.علل ماو عية ال ينفي أن تكون القوانني اإلهلية وراء كل ما ترونه من ظواهر طبي
ياغة حقوقية قّرر صي ق اإلنسان مثالً وهكذا احلال فيما حنن فيه، فاالعالن العاملي حلقو 

ظر االعتبار خذ بنن األألفراد البشر مبا هم أفراد يعيشون داخل جمتمع من اجملتمعات من دو 
ه فانّ »ّسسه ـ أو يؤ  نشئهرؤية الدين إىل هذا احلق ولكن الدين أييت ال ليجعل هذا احلق أو ي

  بل ليصبغ هذا احلق ابلصبغة اإلهلية. «من حتصيل احلاصل
 ََغًة َوََنُْن َلُه َعابمُدون ب ْ ْن هللام صم َغَة هللام َوَمْن َأْحَسُن مم ب ْ صم

 (1). 
له ولالُمة  خيتار أن نعم، أييت ليقول هلذا اإلنسان وهو يف موقعه االجتماعي والسياسي
الدوافع خصية و الش مايصلح شأهنم ويسري هبم يف طريق اخلري والصالح بعيدًا عن املصاحل

 والنوازع الدنيوية.األاننية 
فعندما نقول أبّن الدين مل أيت ليؤّسس احلقوق بل لتأييدها ودعمها والتحذير من 
جتاوزها والعدوان عليها، فهذا يعين أّن احلقوق ومنها احلقوق السياسية لألفراد إمّنا تؤخذ من 

عه علماء خارج دائرة الدين، أي من العقل العملي يف واقع اإلنسان وفطرته، وهذا هو ماصن
القانون واحلقوق عند صياغة امليثاق الدويل حلقوق اإلنسان، وما يصنعه أو يؤسس له الفقهاء 
وعلماء الدين يف دائرة الثابت واملتغرّي واألحكام األولية والثانوية، ومصلحة النظام، أو مصلحة 

ستكشاف الدين. فال معىن بعد ذلك لعدم االعرتاف هبا والتوجه صوب النصوص الدينية ال
رأي اإلسالم يف احلقوق السياسية، ألن ذلك يلزم، كما يقول املناطقة،  الدور، فنحن نعرف 

                                 
 .138ـ  سورة البقرة، اآلية  1
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حقانية الدين من خالل أتييده هلذه احلقوق الفطرية، فكيف نعرف حقانية احلقوق من خالل   
 النصوص  الدينية؟!

 ـ اختالف الرؤية على مستوى العالقة مع هللا 3

 :ني يف تصوير عالقة اإلنسان مع هللا تعاىلميكن القول بوجود رؤيت
إىل مواله،  لنسبةحق ابو : ترى أهّنا عالقة العبد مع مواله حيث ليس للعبد قيمة  األوىل

 ع هذه الرؤيةره، وموامألوليس الغرض من وجوده سوى القيام بوظيفة الطاعة للموىل واإلمتثال 
لنصوص ارد يف و ى ما حقوق اإلنسان سو يف تصوير العالقة املذكورة ال يبقى معىًن ملقولة 

مبا أّن و ماعي، الجتالدينية من واجبات وحمرمات ومباحات، إْن على املستوى الفردي أو ا
وم املنصوب املعص ماماحلكومة اإلسالمية هي حكومة هللا على األرض واحلاكم هو النائب لإل

دمي تمع سوى تقراد اجملأف أمام من ِقبل هللا تعاىل لتدبري اُمور اجملتمع اإلسالمي، فال يبقى
دل سوى ن العاسلطافروض الطاعة والوالء هلذا احلاكم أو السلطان العادل، وليس على ال

 لرعية.بني ا لعدلمهّمة تطبيق أحكام الشريعة الواردة يف النصوص اإلسالمية وإقامة ا
بق، فهي  لسار االتصوي ترى أّن العالقة املذكورة أعمق وأقوى من «الرؤية الثانية » و

ي تتضمنه في الذلعاطاكالعالقة بني االُم وطفلها، أو األب وابنه من حيث شّدة اإلرتباط 
حلال  اد، وإذا كان ع العبموىل عالقة هللا مع اإلنسان مبا ال ميكن تصويره أو فْهمه عن عالقة امل

ن دون أن ة لالبحلياكذلك فال معىن ألن يفرض األب قوانني ومقررات تستوعب كافة أبعاد ا
ابتباعها  االبن أيمريرتك له أي هامش من خيار، مث يضع هذه املورواثت يف قوالب جاهزة و

ال يفسح له اجملو ناسب ق املوالعمل مبا ورد فيها، بل سيرتك  له احلرية الكافية الختيار الطري
ضع له ن يأأ بعد اخلطو ملمارسة التجربة بنفسه والتعّلم من خالل عملية اكتشاف يف الصواب 

ك عباده هللا مل يرت  هة أنّ من جفأهدافاً معينة وغاايت كلية يف حركة احلياة الفردية واالجتماعية، 
 اين:إلنسدون أن يبنّي هلم اخلطوط العريضة ملا يصلحهم ويقودهم حنوالكمال ا

هَلُْم َما َ لَّ قَ ْومًا بَ ْعَد إمْذ َهَداُهْم َحىتَّ يُ بَ نيّم ُقوَن إمنَّ هللَا بمُكلّم َشْيء  َوَما َكاَن هللُا لمُيضم يَ ت َّ
 . (1)َعلميم

                                 
 .115ـ  سورة التوبة، اآلية  1
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الجتماعية احلياة اكة ومن جهة اُخرى ال معىن ألن يكّبل هللا تعاىل عقل اإلنسان يف حر 
رتك له يون أن دمن  والسياسية ويضع له قوانني وشرائع يف قوالب جاهزة وأيمره إبطاعتها

الصواب و احلق  تشافن الصيغ اجلاهزة الكفرصة التجربة وممارسة عملية التقنني بعيدًا ع
دات الكثرية املستجات و بنفسه. إضافة إىل ذلك, العمل على صياغة قوانني تنسجم مع املتغريّ 

 اليت تواجه اإلنسان حتماً على أرض الواقع العملي. 
ستوى النصوص على م نيةاخلالصة, أّن كّل واحدة من هاتــني الرؤيتــني حتظى مبربرات دي

راسة د ننتقل إىل مله ما  أنّ ية من القرآن والسّنة ولكّن النتائج متباينة جداً، وهذا يعينالشرع
 ؤالء العلماءهي لدى سالمتلكم املسبوقات الذهنية وااُلصول املوضــوعة يف حركـة الفكـر اإل

ن الوصول من دو  انناوأصحاب الفكر يف التيارات اإلسالمية، فاننا سوف نبقى نراوح يف مك
 لرؤية ااُلوىلصحاب ادى أنتيجة حامسة، وهذه املسبوقات الفكرية أو ااُلصول الـموضوعة ل إىل

 عبارة عن:
يف حياته  إلنسانااد ـ أّن الشريعة اإلسالمية تستوعب يف مضامينها وأحكامها كافة أبع

 الفردية واالجتماعية والسياسية..
يامة وحرامه وم القي مد حالل إىلـ وأّن هذه األحكام مستمرة إىل يوم القيامة، فحالل حم

 حرام إىل يوم القيامة.
لدولة اإقامة و رض ـ أّن على اإلنسان يف هذه احلياة السعي إلقامة حكم هللا يف األ

 اإلسالمية.
 الم.ر اإلسنظو ـ أّن وظيفة الدولة اإلسالمية تطبيق الشريعة وإقامة العدل من م

وحنن مأمورون ابالستنان ة النيب األكرمـ أّن احلكومة اإلسالمية النموذجية هي حكوم
يف كل شيء ومن ذلك, التحرك  (1)لََقْد َكاَن َلُكْم يفم َرُسولم هللام ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ بسنة النيب: 

 السياسي.
ويرتتب على هذا الطرْح نفي كل أطروحة جديدة تتدخل يف صياغة النظام السياسي 

ريعة ُيسّمى ابالنتخاابت العامة أو عملية الفصل للمجتمعات البشرية، فال يوجد شيء يف الش
بني القوى الثالث يف احلكومة، أو حتديد سلطة احلكم بواسطة جملس الربملان، أو االعالم 

                                 
 .21ـ  سورة األحزاب، اآلية  1
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احلّر، أو هيئة احملّلفني واحملامني وحمكمة االستئناف يف القضاء، أو التصويت أو االستفتاء أو 
 استطالعات الرأي وما إىل ذلك.

ب الرؤية الثانية فال يرون الثبات املطلق يف مجيع موارد الشريعة، بل إّن  أّما أصحا
اإلسالم قد جاء بسلسلة من القضااي والقيم العامة دون أن جيعلها يف إطار معنّي وقالب 
خاص. وجمّرد أن يتحرك النيب األكرم  يف أجواء خاصة من أعراف القبائل العربية وينـزل القرآن 

حتكمه تقاليد بدائية وسلوكيات ساذجة وتكون أحكامه منسجمة مع على جمتمع بدائي 
ظروف ذلك اجملتمع القدمي، ال يعين ابلضرورة أّن مثل هذه األحكام دائمية ومطلقة وجيب 
على كل جمتمع بشري أن يكّيف نفسه مع هذه األحكام والقوانني، ألّن املفروض أن تنسجم 

  أْن ينسجم اجملتمع مع تلك القوانني. القوانني مع اجملتمع وحاجاته وثقافته ال
إّن أصحاب هذا التيار ال يرون أّن اإلسالم قد جاء بنظام سياسي حمّدد  وببيان آخر:

املعامل واألبعاد ليفرضه على اجملتمع البشري من موقع القداسة واحلكم اإلهلي أو احلق اإلهلي، 
السعي لرتمجتها على أرض الواقع لنيل بل جاء بقيم ومبادئ إنسانية يفرتض ابالُمة اإلسالمية 

وسام احلكومة اإلهلية، ويكون اجملتمع البشري حينئذ منصبغًا بصبغة هللا، علمًا أبّن هذه 
الصبغة اإلهلية ميكن أن تنسجم مع كافة النظم السياسية العادلة السائدة يف اجملتمعات البشرية 

احرتام القيم السماوية وما جاء به  على طول التاريخ البشري وخاّصة تلك اليت تؤّكد على
 األنبياء والرُسل من أخالق وتعاليم. 

فعلى سبيل املثال لو كان اإلسالم قد جاء يف وسط اجتماعي حيكمه النظام االقطاعي، 
فانّه ال يقوم بنقض كّل مفاصل هذا النظام وأركانه، بل يسعى ملسايرته والتماهي معه كأمر 

ات الضرورية على هيكل النظام املذكور، كما هو احلال يف واقع مع إجراء بعض اإلصالح
موقف اإلسالم من نظام الرق وجتارة العبيد وزواج اإلماء واالنتماء القبلي وسلطة العشرية 
حيث مل يتحرك اإلسالم إللغاء هذا النظام املوجود من األساس، بل أجرى بعض اإلصالحات 

 نية وقيمه األخالقية السامية.عليه مبا ينسجم مع تعاليم اإلسالم اإلنسا
وهكذا رأينا موقف اإلسالم من النظام القبلي الذي كان سائداً يف الوسط العريب آنذاك، 
فلم يتحرك اإلسالم من موقع الرفض والشجب هلذا النظام بذريعة أّن النظام اإلسالمي هو 

إلهلية من خالل دفع النظام األكمل واألفضل، بل حتّرك من موقع صْبغ هذا النظام ابلصبغة ا
أفراد القبائل إىل بذل الطاعة والوالء هلل وللرسول ابلدرجة ااُلوىل وأن تقوم الروابط العائلية 



 31  ................................................................................ المباني النظرية للمجتع المدني

والعالقات االجتماعية على أساس من قيم السماء والدين وتعاليم القرآن بدل تعاليم القبيلة 
 وقيم اجلاهلية. 

م ملكي، فاإلسالم ليس من شأنه إنزال وهكذا احلال مع اجملتمع البشري الذي يتمّتع حبك
امللك عن عرشه واستبدال النظام امللكي بنظام مجهوري مثاًل، بل يتحرك على مستوى إرشاد 
هذا امللك أبن يسوس الناس ابلعدل والرأفة واحملّبة، والشاهد على ذلك أّن القرآن الكرمي قد 

شريفة مع العلم أبن ذا القرنني هذا مل بثناٍء مجيل يف العديد من آايته ال «ذي القرنني » ذكر 
يكن سوى ملك عادل كما يذكر املفّسرون. وهذا ال يعين أّن اإلسالم يرى حقانية النظام 
امللكي ويفّضله على غريه من األنظمة السياسية، بل ألّن هذا امللك قد حقق القيم واملبادئ 

 ر هبا األنبياء.اإلنسانية واإلهلية اليت جاءت هبا الشرائع السماوية وبشّ 
وهكذا يف موقف اإلسالم من النظام الدميقراطي، فال معىن ألّن يقال إّن اإلسالم يقرر أو 
يرفض النظام الدميقراطي، ألن اإلسالم,  كما قلنا, يهتم ابملبادئ والنتائج وما إذا كان النظام 

تبع يف حتقيق هذه وسلوك احلاكم يتفق مع موازين العدل أم ال. أّما ااُلسلوب أو املنهج امل
املوازين أو يف تويل احلاكم سّدة احلكم، فليس من شأن اإلسالم التدخل يف صياغته أو صياغة 
األساليب واألدوات املؤدية هلا إاّل مبا ميّس القيم واملبادئ العامة اليت بّشر هبا. ومعلوم أّن 

طة وليست مبادئ وقيم يف الدميقراطية اُسلوب ومنهج, أي:  آلّية يف عملية الوصول إىل السل
وعي االُمة حىت يكون للدين موقف منها سليب أو إجيايب. اللهّم إاّل إذا استحالت الدميقراطية 

 إىل أيديولوجية، أو أريد هلا ذلك، كأن حتّرم حالالً أو حتّلل حراماً.
مل وعلى أية حال فاّن أصحاب الرؤية الثانية ينطلقون يف تصورهم للنظام اإلسالمي يف عا

السياسة وحقوق اإلنسان من موقع عقالين ورؤية علمية تنسجم مع معطيات الواقع املعاصر 
يف حتّدايته الكثرية وتعقيداته املتشابكة، وإدخال عنصر العقل أو الوجدان كمصدر مهم من 
مصادر التشريع اإلسالمي، ال مبا هو موصل فقط ملراد الشارع املقدس من ظواهر النصوص 

كم الشرعي املقرر يف الرتاث الديين، وهلذا كان من الضروري على أساس هذه وكاشف عن احل
الرؤية االهتمام الشديد مبعطيات العلم واملعارف البشرية املعاصرة لفهم احلكم الشرعي بصورة 
أفضل وأقرب إىل الواقع والعمل على صياغة مفاهيم جديدة عن احلق واحلرية والعدالة تتناغم 

شرية من تغرّيات متسارعة يف منظومة القيم األخالقية واحلقوقية من جهة، مع ما تعيشه الب
وتنسجم مع تعاليم اإلسالم ومبادئ الشريعة السماوية من جهة اُخرى، ويف ذلك يقول الشيخ 
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 جمتهد الشبسرتي:
أنه أن شل من بلدين اإّن السري يف هذا الطريق ال يعين أبدًا إحالل العلم حمل » 

ر، وإذا ل م ه ذا العص   ف يكناً ثر تديّنًا وجيعل من كوّنا حياة دينية أمرًا ممجيعل احلياة أك
 و جّو مغلق الوه « لدينيةااملدارس » خي رج اإلنس ان م ن اجل ّو احلاك م عل ى احل وزات 

 شاكل مجيعاً ن املور أتنعكس فيه حاجات العصر ومشاكله الفكرية والعملية، فانّه سيتص
 كافة قد مّتت اإلجابة عليها.  قد ُحّلت واالسئلة

ية اعية والعلمالجتمة واأّما إذا خرج اإلنسان من هذا اجلّو ونظر يف اآلفاق الثقافي
ان ماعية لإلنساالجتية و احملرّية للعقول يف اجملتمعات املعاصرة، وشاهد املشاكل الفكر 

ن مدًا كبريًا اك عد هناملعاصر فسيعلم حينئذ أّن هناك مشاكل كثرية َل حتّل بعد، وأنّ 
 يف هذا تديننيامل األسئلة ما زال دون جواب، وحينئذ سيعرف أّن احلفاظ على سفينة

ر املعارف وسائ ينيةالبحر املتالطم األمواج يقتضي تشخيص العالقة بني املعارف الد
عىًن مفهوم مذات  ريقةوالثقافة البشرية بدقّة، ويفرتض احلديث عن الدين والتدّين بط

 واقع  العصر ومفرداته املتطّورة.يتناسب مع 
إّن االلتزام حبياة تقوم على أساس الدين واالستفادة يف الوقت نفسه من فتوحات 
العلم احلديث واجنازات احلضارة احلديثة يُعترب يف جمتمعاتنا من املشاكل الفكرية والعلمية 

هلا إاّل بتعيني  اليت  َل يْسبق هلا مثيل، وال ميكن تلّمس هذه املشاكل واجياد احللّ 
 .(1) «الدين والعقل والعلم»وتشخيص طبيعة العالقات والوشائج اليت تربط ما بني 

                                 
، 6العدد  ـ محمد مجتهد شبستري ـ مجلة قضايا إسالمية، 1
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 اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان

قبل  من النظر إىل حقوق اإلنسان املطروحة دولياً  لىاعتاد أصحاب العقل السلفي ع
هيئة االُمم املتحدة، بنظرة سلبية وأهّنا حقوق زائفة ما أنزل اَّلله هبا من سلطان، وأّن املسلمني 

شيئا من  كعرتاف هبذه احلقوق، فالدين اإلسالمي والشريعة السماوية مل ترت إلغري حمتاجني ل
ة يف الئحة حقوق اإلنسان املشروعة إاّل وذكرهتا، أي أّن ما كان صحيحا من احلقوق املذكور 

فهو ابطل وال حاجة لنا  احقوق اإلنسان فقد ورد يف الشريعة السماوية حتما، وما مل يرد فيه
 به.

حنو االستفادة من هذه الالئحة بعد أن مل جيد ما توقعه من احلقوق يف  كومنهم من حتر  
حقوق »لدين اإلسالمي ومساها اء مفاهيمنا الدينية، وعمل على التوفيق بينها وبني مبادي

 يف أروقة منظمة املؤمتر اإلسالمي أيضا. كهذا التحر  ونالحظ مثل «اإلنسان اإلسالمية

 مقدمة اترخيية
ومن الضروري أن نشري إىل أّن ارهاصات حقوق اإلنسان بدأت منذ القرن الثالث عشر  

 م على أثر 1215امليالدي ويف بريطانيا ابلذات حيث مت التوقيع على الوثيقة الكربى عام 
وقانون التسوية عام ( اعالن احلقوق) ، مث احلقت بوثيقةكثورة الشعب يف مواجهة طغيان املل

م أثر اعالن  1787 اعالن حقوق اإلنسان يف امريكا عام متم، وبعدها  1701
االستقالل، وقد تضمن مبدأ املساواة بني الناس وحقهم يف احلياة واحلرية والسعادة وحق 

ك ء، ونالحظ بعد ذلدي للدولة يف حالة احنرافها عن هذه املباديالشعب يف التمرد والتص
يولد الناس أحرارا » حيث بدأ ابلعبارة التالية:  1791حلقوق اإلنسان سنة  افرنس اعالن

اء بعض التعديالت ر ، مث سرت يف سائر الدول الغربية مع إج« ومتساوين يف احلقوق
دائرة الدستور األساسي لكل دولة ومل  الدستورية، ولكن بقيت هذه احلقوق حمبوسة يف



 اإلسالم المدني  ..................................................................................................  36

صيغة العاملية، حىت جاء دور عصبة االُمم فأعلنت يف مواثيقها حقوق اإلنسان التكتسب بعد 
 م بعد انتهاء احلرب العاملية ااُلوىل.1919 عام

وملا مل تتمكن عصبة االُمم هبذا امليثاق من الوقوف أمام اندالع احلرب العاملية الثانية   
د منها ذلك، مّت أتسيس هيئة االُمم املتحدة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث كما اري

م وصدقته اجلمعية 1948يف عام ( االعالن العاملي حلقوق اإلنسان) البشرية ومّت إصدار
وتتألف بنوده من ثالثني مادة وتتضّمن حقوق نفسه, العمومية ملنظمة االُمم املتحدة يف العام 

 .ل احلرايت األساسية والعدالة االجتماعية وااُلسرةاإلنسان يف جما
فعلى مستوى احلرايت األساسية أكد هذا امليثاق الدويل حرية اإلنسان الشخصية  

والقانونية وحترمي الرق، ومنع التعذيب، وحرية الفكر والرأي، وحق امللكيةاخلاصة، واملسكن، 
 والشرف والسمعة وما إىل ذلك.

الجتماعية مّت التأكيد على مساواة املواطنني أمام القانون وعدم وعلى مستوى احلياة ا 
 .من االضطهاد التمييز بينهم والتمتع ابجلنسية واختيار البلد وحق اللجوء فراراً 

ويف دائرة القضاء والعقوابت فاألساس هو براءة الذمة، ومنع إلقاء القبض أو السجن أو  
 .علين والتزام الشرعية يف العقوابتالنفي قبل إثبات التهمة، وحق التقاضي ال

ويف نطاق ااُلسرة أقّر امليثاق الدويل حق الزواج وتشكيل ااُلسرة وحق املرأة يف احلياة  
 واألمن وحقوق االُمومة والطفولة وحق اختيار تربية األوالد.

ة وعلى مستوى العدالة االجتماعية مّت التأكيد على حق العمل، حق الراحة والرفاه، جماني 
 .التعليم، املسامهة يف حياة اجملتمع الثقافية والفنية واالدبية وأمثال ذلك

ترى جعلت األصالة فيها لإلنسان مبا هو إنسان بغض النظر عن  وهذه احلقوق كما 
عقائده وأفكاره وجنسه ولونه خالفا ملا كان سائدا يف احلضارات البشرية السالفة، وهي تتفق 

 لكإنسان ال مبا هو مسلم ولذ آين يف جعل األصالة لإلنسان مبا هويف األصل مع املفهوم القر 
 :تعاىل يقول
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبينم آَدَم َومَحَْلَناُهْم يفم اْلبَ رّم َواْلَبْحر 70 ء:االسرا. 
 ََأْحَسُن اخْلَالمقمنيَ  كفَ تَ َبار ُ  .41 :املؤمنون اَّللَّ
تفضيل املسلمني يف بعض احلقوق على أهل وأّما ما ورد يف األحكام الفقهية من  

الكتاب فال يرتبط ابملفاهيم اإلسالمية الكلية عن حقوق اإلنسان، بل هي قوانني روعيت فيها 
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وال يصح القول أبهّنا من ثوابت الشريعة  مقتضيات الزمان واملكان لذلك اجملتمع اإلسالمي,
 .وكليات الدين

العاملي حلقوق اإلنسان يشرتكان يف األصل،  وعلى أية حال، فإّن اإلسالم واالعالن 
وينفرد االعالن املذكور بطرحه حقوق اإلنسان على املستوى الدويل ويف اطار الروابط بني 

من املواضيع املستحدثة اليت هتدف  ـأي احلقوق الدولية  ـالشعوب واجملتمعات البشرية، فهي 
يوافق عليه  كت البشرية ضمن ميثاق مشرت رسم منط العالقات وتقنني الروابط بني اجملتمعاإىل 

املسلم واملسيحي، واملؤمن وامللحد، واألبيض واألسود وهكذا، بينما تقتصر حقوق اإلنسان يف 
اإلسالم على حقوقه ضمن دائرة اجملتمع اإلسالمي فقط اتركا العالقات الدولية والروابط بني 

الغزو وعدم رسم حدود مصطنعة  الشعوب تتخذ جمراها الطبيعي وختضع لظروف املرحلة من
بني دار اإلسالم ودار احلرب واستعباد األسرى وسائر األعراف االجتماعية والسياسية اليت  

 الثقايف واالجتماعي. ينيكانت حتكم تلك اجملتمعات على املستو 
وبعبارة اُخرى: إّن الدول الغربية ملا رأت فداحة االضرار املادية البشرية اليت خلفتها  

يف صدد وضع ميثاق حيمي البشرية من ويالت هذه  تاالوىل والثانية صار  رابن العامليتاناحل
احلروب ويرسم للمجتمعات البشرية طريق العيش بسالم على أساس من احرتام اإلنسان لذاته 
ومبا هو إنسان، وكل ما سوى ذلك ميكن أن يكون مصدرا للحرب كالدين يف احلروب 

ال يتقاطع املوضوع ازية، وااليديولوجية يف املاركسية وغري ذلك، وهذا الصليبية، والعرق يف الن
مع املفاهيم اإلسالمية عن حقوق اإلنسان حىت ينربي بعض الكّتاب املسلمني لنقد تلك 

 الالئحة الدولية والدعوة لتأسيس حقوق اإلنسان اإلسالمية.

 املباين الفلسفية حلقوق االنسان

اإلنسان هو املباديء اليت دفعت احلكومات واجملتمعات الشيء املهم يف موضوع حقوق 
البشرية ابجتاه أتهيل هذه احلقوق وجتسيدها على أرض الواقع العملي والدعوة إىل االلتزام هبا, 
فالسؤال الذي يثار يف هذا اجملال هو: ما هو األمر الذي دفع اإلنسان يف عالقاته االجتماعية 

ذا جيب علينا اتباع القوانني املستوحاة من هذه احلقوق؟ وما هو إىل اإللتزام هبذه احلقوق؟ وملا
 مصدرها؟ وما هو املعيار الذي نقّيم به صحة هذه احلقوق وعدم صحتها؟

هذه األسئلة أتخذ بنا إىل البحث يف اجلذور الفلسفية اليت تقوم على أساسها حقوق 
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ين متعددة لتفسري عنصر اإللزام اإلنسان ملعرفة اإلجابة عنها, ومعلوم أن هناك مدارس أو مبا
احلقوق »و« احلقوق الطبيعية»الذي تستنبطه احلقوق والقوانني الصادرة منها. فهناك مقولة 

وغري ذلك. ويف احلقيقة إننا قبل أن نعرف مصدر هذه احلقوق « احلقوق الوضعية»و« اإلهلية
ن نعرف مدى مشروعية هذه وأهنا من الطبيعة أم من هللا أم من املواضعة االجتماعية, البد أ

احلقوق وماهيتها ليتسىن لنا اجلواب عن مصدرها واملبىن الفلسفي الذي يقوم عليه كل واحد 
 من هذه املذاهب الفلسفية. 

 نظرية احلقوق الطبيعية

يفرتض وجود نوع من الواقع العيين واملوضوعي « احلقوق الطبيعية » على أساس مذهب 
شرية, والعقل البشري يكتشف هذه احلقوق ويسّن الدساتري على هلذه احلقوق خارج الذات الب

أساسها, فكما أن الطبيعة تضمن قوانني يف الفلك والفيزايء والكيمياء, فكذلك احلال يف 
جمال احلقوق حيث تتضمن الطبيعة البشرية قوانني حقوقية يستفاد منها اإلنسان لتنظيم حياته 

املعتزلة من معقولية احلسن والقبح يف دائرة األخالق  االجتماعية, وهذا املعىن هو ما تراه
واحلقوق, فالعدالة عنصر مشرتك بني األخالق واحلقوق وهلا واقع خارج الذات البشرية يتم 
الكشف عنها بواسطة العقل, بينما يرى األشاعرة اعتبارية األخالق واحلقوق وعدم وجود واقع 

لكل من األخالق واحلقوق, وهذا هو ما يطلق  خارجي هلا سوى ما يعتربه الشارع من أحكام
 عليه احلسن والقبح الشرعيان يف مقابل احلسن والقبح العقليني يف مقولة املعتزلة.

احلقوق »مع مقولة  « احلقوق العقلية»وعلى هذا األساس تتحد مقولة املعتزلة يف 
 بداايت عصر النهضة اليت قال هبا فالسفة اليوانن كإفالطون وأرسطو واستمرت إىل« الطبيعية

اليت تنفي وجود واقع خارجي للحقوق بل هي قضااي « احلقوق الوضعية»وظهور مقولة 
اعتبارية وضعها أفراد البشر أو احلكماء أو احلكومات لتنظيم أمور احلياة اجملتمعية, وهذا املعىن 

 هو الذي يضع مثل ينسجم مع مقولة األشاعرة يف اعتبارية احلقوق والقوانني إاّل أن هللا تعاىل
 هذه القوانني واحلقوق ال أفراد البشر.

فتحصل أن مصدر احلقوق والقوانني احلقوقية واملدنية قد ينسب إىل هللا تعاىل يف كلتا 
املقولتني: احلقوق الطبيعية واحلقوق الوضعية. ألن معظم أصحاب املقولة األوىل ال ينكرون 

مطاوي الطبيعة ابجلعل التكويين ال التشريعي, مثال يرى  اجلعل اإلهلي هلذه احلقوق والقوانني يف
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وأتباعه أن هللا خلق الطبيعة, وأن قانون الطبيعة يتمثل بصورة ضمنية هذه « جون لوك »
 اخلطة الرائعة اليت خلقها اخلالق وليس مسطوراً على شكل مواد يف وصااي وأوامر رابنية.

الطبيعي متيز هبا اإلنسان منذ أن بُعث إىل  وهذه احلقوق اليت تنبثق يف نظره من القانون
الوجود, وكان مييزهم عن بقية الكائنات العقل الذي يدهلم على حقوقهم هذه. ولكوهنم عرضة 
للكوارث الطبيعية وهلجمات أعدائهم فقد أُرغموا على العيش ضمن جمتمع, لكي يتمكنوا من 

وم ضمنيا على عقد اجتماعي يتخلى محاية حقوقهم الطبيعية والتمتع هبا. وهذا اجملتمع يق
مبوجبه كل شخص عن سلطته لفائدة سلطة مجاعية تضمن له ـ مقابل ذلك ـ مجيع حقوقه. 
فاحلكم املطلق الذي يقوم على نظرية احلق اإلهلي, أي أن امللوك يستمدون نفوذهم من إرادة 

هما كانت هللا, وهم ابلتايل أشخاص فوق اجلميع, ال ميكن إال تقديسهم وطاعتهم م
تصرفاهتم, هو إذن مناف للحقوق الطبيعية لإلنسان, إذ جيعل منه رعية ال شأن له يف شؤون 
جمتمعه انفياً حقه يف املواطنة أي يف اإلسهام يف تسيري بالده, وابلتايل يف ضمان حقوقه. فالبد 
 إذن لرتسيخ هذه احلقوق, اليت تالشت مع ظهور االستبداد, من إرساء حكم مدين يضمن

للمواطنني حقوقهم الطبيعية وحيميهم بذلك من جتاوزات احلاكم. وهذا احلكم الذي يقوم على 
املواطنة ال يكون فيه امللك ملكاً, بل إبرادة الشعب وختضع فيه الدولة للقانون املدين والقانون 
الطبيعي. وذلك يستوجب عقدًا اجتماعيًا بني احلاكم واملواطنني حيدد واجبات وحقوق كل 

ألطراف, وينص على توازن السلطات الثالث, على أن تكون األولوية للسلطة التشريعية, ا
املنبثقة من الشعب, على السلطتني التنفيذية والقضائية, وخيول للمواطنني اإلطاحة ابحلاكم  

يقّر إذن بشرعية الثورة كلما خرق احلاكم العقد االجتماعي, « لوك »كلما أخل بواجباته. فـ 
أن يكون الناس كالبهائم, وأن يقوم احلكم على القوة والعنف, أي على إنكار إذ يرفض 

«: دراستان حول احلكم املدين»احلقوق الطبيعية لإلنسان. وقد ورد هذا املعىن يف كتابه 
إنطالقًا من أن مجيع الناس أحرار متساوون, ومستقلون بعضهم هن بعض, ال جيوز أن »

ا ما انُتزع هذا احلق من الشعوب واألفراد, وأصبحت وإذ… خيضع أحدهم آلخر دون رضاه
 .(1) «حتكمهم سلطة غري شرعية, فبإمكاهنم أن يثوروا ضدها

بينما يرى اإلهليون من أصحاب املقولة الوضعية كاألشاعرة وبعض حكماء املسيحية مثل 
م ــ أن هذه احلقوق والقوانني قد جاءت على شكل وصااي ودساتري 354ــ« أجوستني » 

                                 
 .12, ص31, المجلد4ـ مجلة عالم الفكر, العدد 1
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شرعية وأوامر إهلية جيب على البشر أن يسري يف دائرهتا. ويرتتب على ذلك أن االلتزام 
األخالقي الذي نراه يف جمال األخالق واحلقوق يعرّب عن وجود مثل هذه األوامر اإلهلية, سواء 
على مستوى اجلعل التكويين يف أصل الطبيعة كما يراه أتباع احلقوق الطبيعية, أو على مستوى 

 ل التشريعي يف الرؤية الثانية.اجلع

 نظرية احلقوق الوضعية

لقد واجه فالسفة عصر النهضة يف نظرية احلقوق الطبيعية ثغرات معرفية ومشكالت 
فكرية دعتهم إىل إعادة النظر يف جدوى هذه النظرية, فقد أخذ عدد كبري من الفالسفة ومن 

ت أتثري بعض الفلسفات احلديثة  املواطنني العاديني ـ كما يقول أوسنت رين ـ يؤمنون حت
كالفلسفة النفعية, والفلسفة الوضعية, وفلسفة الذرائع, أبن قوانني الطبيعة هذه إن وجدت, 
قوانني وصفية نظرية حبتة, وليست قوانني آمرة أو خلقية, فهي كما يقولون ال تعدوا أن تكون 

ل الظواهر املادية ـ ورمبا طرائق لوصف بعض أنواع السلوك املتواتر, إمنا ختربان كيف تعم
الكائنات البشرية كذلك ـ ولكنها ال تقول شيئاً, بل ليس لديها ما تقول, عما ينبغي على 

 .(1)اإلنسان أن يسلك من مسلك
 جتماعية اليتنني االقواوبعبارة أخرى: إن نظرية احلقوق الطبيعية ال تقرر بوضوح مجيع ال

 لنظرية أدواتهذه ا نصارعي ومل يذكر الفالسفة من أحيتاجها البشر يف حركة التفاعل االجتما
ري  من د الكثا جنفهم هذه احلقوق وكيفية تشخيصها على مستوى الواقع واملمارسة, وهلذ

صحة  أرسطو يرى االختالف يف صياغة القوانني على أساس هذه الرؤية الفلسفية, مثالً 
قتتال رة احلرب واالسر ظاهتف رؤية, وهكذاظاهرة الرق والعبودية ألكثر أفراد البشر تبعاً هلذه ال

ن يسبغ كا« تلره»ن أبني القبــائل والشعوب البشرية وتكون ظاهرة طبيعية ومشروعة, كما 
 .يضاً املشروعية على حروبه املدمرة وأهنا حقه الطبيعي على هذا األساس أ

ن احلقوق ومن هنا ذهب الكثري من املفكرين املتأخرين إىل مقولة احلقوق الوضعية وأ
العقد »والقوانني الصادرة عنها ال تتمتع برصيد موضوعي خارج دائرة توافق الناس يف 

أو على أساس من توافق احلكومة مع الشعب حيث تضع احلكومة قوانني «, االجتماعي

                                 
, ط بغداد 149ص/1ـ أنظر: أوستن رني, سياسة الحكم, ج 1

1964. 
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ومقررات انظرة إىل ما حيتاجه الناس يف حياهتم االجتماعية وما يساهم يف حّل مشاكلهم 
اد الشعب, فاحلكومة يف هذه الرؤية أتخذ دور اخلالق يف نظرية األشاعرة, ويوافق عليها أفر 

ومشروعية القانون مكتسبة من توافق عامة الناس وقبوهلم به, فاملقبولية يف هذه الرؤية عني 
املشروعية, وال شيء وراء توافق أفراد الشعب يف نظرية العقد االجتماعي أو إرادة احلكومة يف 

 ة وبعض املذاهب الوضعية.النظرية املاركسي
وهذه النظرية بدورها تواجه اإلشكال السابق بصورة أجلى, فاإللزام األخالقي ال يصدر 
من جمرد توافق الناس ومن االعتبار احملض, وحنن نرى أبن احلقوق حالة وجدانية يشعر هبا 

يكن هناك اإلنسان يف واقعه النفساين من دون حاجة إىل اعتبار اجتماعي, أي حىت لو مل 
توافق بني األفراد أو مل تكن السلطة قد أصدرت قانواًن يف جمال معني من احلقوق, فإن 
اإلنسان بعقله )النظري أو العملي( يدرك ضرورة إنقاذ الغريق مثاًل, أو عدم جواز إحلاق 

 األذى ابجلار.
وافق مضافًا إىل أن هذه احلقوق لو كانت اعتبارية وانشئة من اعتبار جمتمع خاص وت

أفراده على مباديء معينة, فال معىن للقول بعاملية حقوق اإلنسان املطروحة يف األمم املتحدة 
حيث تكون لكل جمتمع حقوق خاصة به, فهناك من اجملتمعات من يرى جواز الرق, أو 
جواز وأد البنات )كما يف اجلاهلية( أو تقدمي قرابن بشري لآلهلة أو احتكار السلطة بيد طبقة 

ة )كاملاركسية(, وابلتايل ال يكون من حق األمم املتحدة املطالبة بتطبيق بنود الالئحة معين
 املذكورة يف مجيع األمم واجملتمعات البشرية.

والشيء اآلخر يف مدلول هذه النظرية أهنا ال تقيم أي عالقة مع األخالق, بينما نالحظ 
لى أصول أخالقية متنح احلقوق أن النظرايت القدمية أو الرؤية الدينية للحقوق تقوم ع

ضماانت إجرائية وقوة تنفيذية يف الوسط االجتماعي, وعلى سبيل املثال حالة )العفة( اليت 
تقف أمام الكثري من  املمارسات اإلابحية والالأخالقية, لو أخذت بنظر االعتبار يف عملية 

ت املتحضرة أزمة يف التقنني كحق من احلقوق املشروعة لألسرة, ملا واجهت بعض اجملتمعا
تفكك األسرة واخنراط عقد العالقة الزوجية يف كثري من احلاالت. يف حني أن النظرية السابقة 

 ال تواجه مثل هذه اإلشكالية اخلطرية.
وعلى أية حال فإن هذه النظرية ال متثل البديل السليم عن نظرية احلقوق الطبيعية من 

شرية ونزوعها الفطري حنو األخالق والقيم حيث قصورها عن االنسجام مع تطلعات الب
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 اإلنسانية.

 نظرية احلقوق الوجدانية

 ة متوسطة بنيوق حالحلقوالذي نراه أقرب إىل واقع الفطرة البشرية والنصوص الدينية أن ا
, نظرية األوىلدعي الما تكالواقع املوضوعي واالعتبار احملض, فال هي موجودة يف عامل الواقع  

يه ابلواقع طلق علنما  تبار ال ميثل أي بعد وجودي يف الفرد واجملتمع, وهووال هي جمرد اع
يف « نسان ية اإلي وحر العدل اإلهل» الوجداين, وقد فصلنا الكالم عن هذه النظرية يف كتاب 

أي املعتزلة بني ر  ر منمسألة احلسن والقبح حيث طرحنا هناك أن النظرية األقرب لواقع األم
يف  رجيي للوجدانل التدلتكامبني الواقعيني واالعتباريني هو القول بنظرية اورأي األشاعرة, أو 

ة جدان يف مرتبال الو  يز واقع اإلنسان, ففي بداية نشوء اإلنسان أي يف مرحلة الطفولة حيث ال
 الالقبح وكذلك حلسن و ية االقوة ومل خيرج إىل مرتبة الفعلية بعد, ال مانع من القول ابعتبار 

واالستالم  لتلقنياالة ل ابعتبارية احلقوق حيث يعيش الطفل يف هذه املرحلة حمانع من القو 
قعه يف وا جوديو فقط حىت يتحول ما يستلمه الطفل من أخالق ومعارف حقوقية إىل كيان 

ملعىن مع ما اق هذا تطابيالنفساين يسمى ابلوجدان أو )األان األعلى( كما يسميه فرويد, وقد 
 من قوله تعاىل:  ورد يف النصوص الدينية

ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها(1). 
ه ة توجيهمحيث يقوم الوجدان أو النفس اللوامة حسب اصطالح علماء األخالق مب

 يفيف اإلنسان  ا هللاودعهالذهن البشري ابجتاه املباديء األخالقية واألصول احلقوقية اليت أ
 اعية للفرد.واقع الفطرة أو من خالل الرتبية االجتم

وعلى هذا األساس يتضح اجلواب عن األسئلة املطروحة يف هذا البحث حول مشروعية 
حالة وجودية « الوجدان»ومصدر القوانني ومدى مشوليتها جلميع أفراد البشر, حيث يقال أبن 

يعيشها مجيع الناس وتستوحي أحكامها ومبادئها من هللا تعاىل يف الرؤية الدينية واإلسالمية 
اصة, فاهلل تعاىل خلق اإلنسان هبذه الصورة وجعل يف كيانه إدراك احلقوق واألخالق مبا خب

يتطابق مع إرادة هللا التشريعية, وال واقعية حمضة جعلها هللا يف عامل التكوين واخللق, بل هي 
حالة وجودية يف النفس اإلنسانية تتولد من استعداد اإلنسان الفطري لتقبل هذه األحكام من 

                                 
 .8ـ  7ـ الشمس:  1
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ة, وعنصر الوحي والنصوص الدينية اليت فّعلت وأاثرت هذا االستعداد الفطري من جهة جه
 أخرى.

وهلذا قد ال جنانب احلقيقة إذا قلنا أبن حقوق اإلنسان املذكورة يف الالئحة العاملية ليست 
نتاج غريب خالص, بل هي من معطيات األداين السماوية على املدى البعيد, حيث دفع 

هليني البشرية هبذا االجتاه كما يتضح ذلك ألدىن مراجعة لتاريخ الرساالت السماوية األنبياء اإل
ومطالبته حبقوق بين إسرائيل  وحركة األنبياء اإلصالحية يف أقوامهم وجمتمعاهتم, فهذا موسى

ودفاعه عنهم مقابل ظلم الفراعنة وجورهم, واملسيحية وما قامت به من التصدي لظلم 
ية وقوانينهم التعسفية حىت تسىن هلا نقل اجملتمعات الغربية من أجواء اجلهل احلكومات الرومان

والظلم وإهدار احلقوق واألخالق إىل أجواء القيم السماوية واملثل اإلنسانية والقوانني العادلة يف 
القرون األوىل من عمر املسيحية وقبل أن يتحول هذا الدين إىل إرادة سلطوية تكرس حق 

 على حساب املباديء والقيم. رجال الكنيسة
على مستوى األخالق  وأخريًا ما نراه من الثورة اإلصالحية اليت حققها النيب حممد

واحلقوق يف اجملتمع العريب اجلاهلي من خالل تعليمات الدين اإلسالمي وقوانينه السماوية اليت 
ماوية منحت البشرية جاءت متطابقة مع ميزان العدل والقسط يف أعلى املراتب, فاألداين الس

زمخًا معرفيًا على مستوى احلقوق ومباديء العدالة مّكن البشرية يف األجيال الالحقة من 
التحرك ابجتاه إقامة العدل وسّن القوانني العادلة اليت تقوم على أساس حقوق اإلنسان ومن 

 دون اإلستمداد من الوحي والدين.
كانت مستوحاة يف السابق من اإلرادة اإلهلية وببيان آخر: إن املشروعية هلذه احلقوق إن  

بواسطة الوحي والنص الديين, فهي يف هذا العصر تستوحي مشروعيتها من اإلرادة اإلهلية 
 أيضاً ولكن من خالل الوحي الباطن أو العقل العملي والوجدان األخالقي يف اإلنسان.

 يحقوق اإلنسان من منظور إسالم

يع العلمية يف الوطن العريب واإلسالمي إصدار العديد ماسبق لألحزاب اإلسالمية واجمل 
من الدساتري املقرتحة حول حقوق اإلنسان من منظور إسالمي من قبيل ما صدر عن مجعية 
االخوان املسلمني يف مصر، وجممع البحوث اإلسالمية يف األزهر الشريف ومشروع رابطة العامل 

ن يف هذا اجملال من كتب ومقاالت كثرية اإلسالمي، سوى ما أصدره الكّتاب األسالميو 
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 التحتية واملفردات التفصيلية للحقوق يف نظر اإلسالم مقارنة مبا ورد يف احلقوق بىنتتناول ال
 الوضعية الغربية وخاصة ما ورد يف الئحة حقوق اإلنسان.

لس جم هقرّ و ما أيف هذا الشأن ه ولكن أول إصدار رمسي يصدر عن الدول اإلسالمية 
 يفاإلسالمي املنعقد  ظمة املؤمترم يف إطار من1990 ء خارجية الدول اإلسالمية يف عاموزرا

 :      القاهرة وقد جاء فيه
ن االستغالل مايته  محالىت هتدف إىل مسامهة يف اجلهود البشرية املتعلقة حبقوق اإلنسان»

إلسالمية... ريعة االش واالضطهاد، وهتتدي إىل أتكيد حريته وحقوقه يف حياة كرمية تتفق مع
أحد  كلمني ال ميلن املسن ديوإمياان أبّن احلقوق اإلنسانية واحلرايت العامة يف اإلسالم جزء م

إلسالمي، ؤمتر اامل بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا... إّن الدول األعضاء يف منظمة
 «.أتسيسا على ذلك تعلن ما يلي

رامة ل الكثت عن املساواة يف أصوقد تضمن االعالن مخسا وعشرين مادة، حتد 
لتعليم، حق ، حق اعايةحق بناء ااُلسرة، حق الطفل يف الرتبية والر  ،والتكليف، حق احلياة

 عروف والنهيمر ابملاأل العمل الذي تكفله الدولة واجملتمع لكل قادر عليه، حرية الرأي، حق
 .عن املنكر، وغريها

 :رينشوكان مما جاء يف املادة اخلامسةوالع
 «الشريعة اإلسالمية هي املرجع الوحيد لتفسري أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة»

(1). 
نقرأ املواد املذكورة يف هذا االعالن حلقوق اإلنسان اإلسالمية ال جند فرقا جوهراي وعندما  

مع حقوق اإلنسان املذكورة يف الئحة هيئة االُمم املتحدة سوى بعض القيود املذكورة يف 
عالن القاهرة اليت تكبل هذه الالئحة مبا ورد يف النصوص اإلسالمية وجتعلها حمكومة ا

للموروث الفقهي واجتهادات الفقهاء املتباينة أحياان، وابلتايل ال ميكنها االنفتاح على أجواء 
اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة على مستوى التطبيق واملمارسة، وأساسا كيف ميكن أن تكون 

 ـكما جاء يف البيان املذكور  ـ اإلسالمية هي املرجع الوحيد لتفسري مواد هذه الوثيقة  الشريعة
وحنن نعلم أّن الشريعة اإلسالمية احلقة ليست يف متناول أحد من املسلمني، واملوجود منها هو 
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ء وقد يصيب، فكيف يكون هذا الفكر البشري اجتهادات متنوعة وفكر بشري قد خيطي
ما  م املتنوع للنصوص الدينية هو املعيار للحقوق؟ وملاذا ال يكون املعيار هواملتضارب والفه

دا عن  عيالبشري والفطرة اإلنسانية من حقوق تربط اإلنسان أبخيه اإلنسان بن يدركه الوجدا
 ما إىل ذلك؟و كل إشكال التفرقة يف اللغة والدين والقومية 

األخالق و حلقوق ائرة يف دا التقليدي املشكلة اليت يعاين منها أرابب الفكر اإلسالمي 
 صياغة يفإلهلي يع اهو أهّنم تصوروا وجود اختالف أو تباين بني التشريع البشري والتشر 

ي ف ظاهر ختالامفردات احلقوق وتفاصيل األخالق، يف حني أّن االختالف املزعوم هو 
ون، ن العيم ابعفقط، كما يف اختالف ماء املطر النازل من السماء عن ماء النهر الن

 أعايل ثلوج يفن المو وحقيقتهما واحدة حيث إّن العيون بدورها تستقي ماءها من األمطار 
ان  يف اإلنسخه اَّلله ي نفدان البشري نور رابين وروح إهلجاجلبال، وهكذا فيما حنن فيه، فالو 

 اخلري والشر احلقيقيني، كما قال تعاىل: كليدر 
 َْاَها. فََأهل  .8 ـ 7الشمس،  اهاْقو َمَها ُفُجورََها َوت َ َونَ ْفٍس َوَما َسوَّ
يف عملية  (الوحي)اإلنسان إىل جانب مصدر  ةفهو مصدر إهلي يف أعماق فطر  

، وهبذا «ألطاف يف األحكام العقلية عيةاألحكام الشر » ن:و التشريع، ولذا قال احلكماء املسلم
انب الكتاب والسنة وقرر أيضا صار العقل أحد مصادر التشريع يف الفقه اإلسالمي إىل ج

، ومن هذا القبيل  لعكساببه العقل حكم به الشرع و  مكلما حك» ااُلصوليون أيضا قاعدة 
إّن َّللَّ على الناس حجتني: حجة » :أيضا ما ورد يف الرواايت الشريفة عن اإلمام الصادق

 .(1) «فالعقول سل واألنبياء واألئمة، وأّما الباطنةالر ظاهرة وحجة ابطنة، فأما الظاهرة ف
املشكلة اليت يعاين منها التفكري الفقهي يف أوساطنا الدينية هي أّن الفقهاء يتعاملون مع  

الواقع االجتماعي والسياسي بلغة النصوص الواردة يف املوروث الديين، أي يتحركون يف عملية 
اهرة فقط وال االستنباط واكتشاف احلقوق الفردية واالجتماعية لإلنسان من موقع احلجة الظ

سيس وعي أخالقي وحقوقي قائم على أساس الفطرة والعقل الوجداين أو لون على أتميع
هم وحتليالهتم بعيدة عن أية صيغة عقالئية يف دائرة ؤ لباطنة، ولذلك جاءت آراا احلجة

االختيار اإلنساين، أي أهّنم يتحركون يف حالة التزاحم بني النص والعقل، أو بني احلجة 
واحلجة الباطنة، من موقع التعبد ابلنص على حساب هتميش العقل، أو التعبد ابحلجة  الظاهرة

                                 
 .21، ص1صول الكافي، جـ أ1
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الظاهرة على حساب اقصاء وجتميد احلجة الباطنة، بينما املفروض هو العكس، فعندما يقع 
بني احلجة الظاهرة  (ال يف دائرة العبادات كالصالة والصوم)التزاحم يف دائرة احلقوق واألخالق 

البّد من األخذ ابحلجة  (جدانو الفطرة وال)ة نوبني احلجة الباط(  ةنينصوص الوحياالوحي وال)
ا وحي إهلي وإسالمي، إاّل أّن تامهالباطنة وترجيح املرتكزات العقلية يف مثل هذه املسائل وكل

 14ت لغم بإلسالستقي من الذات اإلهلية من خالل مسرية فكرية اترخيية لعلماء اتمها احدإ
ستقي من الذات اإلهلية من خالل ت ىخر ىل املصدر االساس للتشريع، واألإصل بنا قران حىت ي

فاصلة قريبة جدا عن املصدر، أي ما يعيشه اإلنسان من حاالت وجودية وعلم حضوري 
أبحكام اَّلله الوجدانية ومبا يقذفه اَّلله تعاىل يف قلبه من إهلام رابين حبسن العدل وقبح الظلم 

 صل واألساس جلميع القيم األخالقية والقوانني احلقوقية.ن ميثالن األياللذ
يف  ليدينيء التقفقهاوال وقع فيه بعض الّكتاب اإلسالميني يومن هنا يتبني اخلطأ الذ 

ملتحدة االُمم االن أّن حقوق اإلنسان اليت وردت يف أع وادائرة حقوق اإلنسان حيث تصور 
ّن أمعلوم ية، و اإلسالمية هي صياغة إهلالوارد يف النصوص و هي صياغة بشرية للحقوق، 

ام يف رك لبحثاأفضل من األرضي، فكان البّد من  وياإلهلي أفضل من البشري، والسما
النبهار الة ادي حلوالتصالنصوص وخبااي الرتاث للعثور على ُاصول دينية حلقوق اإلنسان 
اولة تستبطن ه احملس هذابلفكر الغريب لدى الشباب املسلم هبذه الطريقة، غافلني عن أّن نف

إلسالم اقة مع تطابمإسالمية، أي  اتناقضا منطقيا ينطلق من موقع وصف هذه احلقوق أبهنّ 
 .واحلال أّن اإلسالم جيب أن يتطابق مع احلقوق

فنحن نعلم حبقانية الدين اإلسالمي وأنّه من اَّلله تعاىل ألّن تعاليمه تتطابق مع الوجدان  
ي دين أو مذهب مساوي أو أرضي إذا كان يتقاطع مع تعاليم والعقل الفطري، ونرفض أ

 .(1) «ق إّّنا بعثت المتم مكارم األخال» الوجدان، ولذلك ورد يف احلديث الشريف:
  واقعيفطرية فالدين احلق هو الذي يهدف إىل تقوية األخالق ودعم احلقوق الف 

  إلنسانالى عويفرضها  اإلنسان واجملتمع البشري ال أّن يؤسس حلقوق وأخالق جديدة
 كضرورة دينية وحضارية تعبدية.

لعدل مر ابال األوهذا هو ما ورد يف اخلطاابت القرآنية لإلنسان والبشرية يف جم 
 :تعاىل هواالحسان وعمل اخلري، والنهي عن الظلم والشر من قبيل قول

                                 
 , مادة خلق.3, عن ميزان الحكمة, ج5217ـ كنز العمال, خ1



 47 ............................................................................... المجتمع المدني وحقوق اإلنسان

ْحَسانم َوإمي ْلَعْدلم َواإلم ي  َتاءم إمنَّ اَّللََّ َيَُْمُر ابم َهى َعْن اْلَفحْ ُقْرََب وَ لْ اذم َشاءم َواْلُمنَكرم يَ ن ْ

ُرونَ   .90 :النحل َواْلبَ ْغىم يَعمُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
لعدل ان حسن ملعقل ملا حكم به اوهنا يقول العلماء أبّن هذا األمر هو أمر إرشادي 

فهوم العدل  مأنّ  ، أيواالحسان وليس أمرا مولواي أتسيسيا حىت يقال بضرورة التعبد ابلنص
 يد هذا املعىنة لتوكيانيمصاديقه يدركها اإلنسان بعقله ووجدانه، وإمّنا جاءت النصوص الوحو 

ر الوحي الظاه نية أولقرآايف واقع اإلنسان واجملتمع البشري، وبكلمة اُخرى: أّن هذه النصوص 
وا بني ربط يثحياء وهذا هو أعظم عمل قام به األنب ه،جاء لتأييد الوحي الباطن وتوكيد

 رته إمّنا هيسه وفطق نفالوحي الباطن والوحي الظاهر وأّكدوا لإلنسان أّن ما جيده يف أعما
ية شرح ألنبياء بعملاد قام ، وقأنوار إهلية مستوحاة من الروح القدسي الذي نفخه اَّلله تعاىل فيه

 وتفسري هلذه األحكام الوجدانية، وهو قوله تعاىل:

 ََا أ مْ َفذَكّمْر إمّنَّ  .22و  12ية الغاش رٍ َسْيطم ِبمُ  ْنَت ُمذَكّمٌر. َلْسَت َعَلْيهم
كري اإلنسان مبا جيده حاضرا يف أعماق نفسه من أحكام أخالقية ذ فمهّمة النيب ت 

يف هنج البالغة  وير عناصر اخلري والصالح، وهو قول أمرياملؤمننيثوقوانني حقوقية ال أكثر وت
 .(1)«  وا فيهم دفائن العقوليثري ل»  نبياءاأل يف حديثه عن الغاية من بعث

 مران: قوق أاحل والظاهر أن السبب الذي دفع الفقهاء للجمود على النصوص يف دائرة
يها فتحّرك ليت ياتومّههم أن مجيع األحكام الشرعية هي من قبيل العبادات األول: 

 ت اليت تقومملعامالال أن ا، واحل«دين هللا اليصاب ابلعقول » املكّلف من موقع التعّبد ألن 
و املفسدة صلحة أامل أساسًا على احلقوق ليست كذلك. إْذ إبمكان العقل العملي إدراك وجه

تبتين «  ن و...والره كالبيع والشراء والوكالة» فيها، والشاهد على ذلك أن هذه األحكام 
 مالت.عاامل والشارع قد أمضى هذه السرية يف دائرة« سرية العقالء»أساساً عـلى 

 تعّبد ابلنصّ قيه للو الفتومّههم وجود مصاحل خفية أخروية يف املعامالت تدعوالثاين:  
رض منها ن الغني أوعدم املرونة يف عملية اإلستنباط الفقهي حيال هذه األحكام، يف ح

 دنيوي حبت وهو حّل النزاع واخلصومة بني طرفني ال أكثر.

                                 
 .1ـ نهج البالغة: الخطبة 1
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 وق اإلنسانمع الشيخ جوادي اآلملي يف تنظريه حلق 

إّن الرؤية املتقدمة عن حقوق اإلنسان اإلسالمية تنسجم مع ما ذهبت إليه األشاعرة،  
ه الشرع ار ي أغلبية علماء أهل السنة، من التحسني والتقبيح الشرعيني، فالعدل هو ما موه

عة حاء احلقوق والقوانني العادلة من الشرييعداًل ال ما يراه العقل ولذلك كان من الالزم است
فقط، وليس للعقل أي دور يف صياغة القوانني العادلة، ولكن الغريب أن يصدر هذا الكالم 

(, حقوق اإلنسان)من بعض علماء الشيعة وفقهائهم كالشيخ جوادي اآلملي يف كتابه 
يرون رأي األشاعرة بل يقولون  واملعروف عن علماء الشيعة ومنهم الشيخ اآلملي اهنم ال

لعدل االعقليني كما هو مذهب املعتزلة يف هذه املسألة، وهذا يعين أّن ابلتحسني والتقبيح 
ء يتعلق ابلعدل الستحال إثبات أي شي ابلعقل قبل الشرع، وإالّ  كمصاديقهما تدر و والظلم 

اإلهلي أو حقانية الشريعة السماوية أو إثبات هدف األنبياء وأمثال ذلك مما هو مقرر يف علم 
خ جوادي اآلملي عندما يبحث مسألة حقوق اإلنسان يرى يّن الشالكالم، ولكن مع ذلك فا

أن تؤخذ هذه احلقوق من الشرع ال من العقل، يقول يف كتابه يف ضرورة رأي األشاعرة 
 املذكور:

 :الفصل الثاين: يف أّن حق تعيني حقوق اإلنسان من شأن اَّلله فقط»
خذ بنظر االعتبار إرتباط إّن البعض تصوروا إمكان تدوين حقوق اإلنسان بدون األ 

ئحة املسماة بالئحة حقوق اإلنسان الاإلنسان ابلكون والرؤية الكونية، إّن تدوين هذه ال
ها ليس بصالح ونفع مجيع أو أكثر أفراد البشر يف العامل اطالقا، ألّن احلق ليس من ءوامضا

على أساس الرابطة  قبيل االعتبارايت احملضة كاآلداب والرسوم والتقاليد العرفية، بل يقوم
اخلاصة اليت تربط اإلنسان ابلعامل، والبّد لتدوين حقوق اإلنسان من قانون أساسي عاملي 
تدّون فيه ااُلصول الكلية ويعّد منبعا للقوانني ااُلخرى، ومثل هذا القانون الكلي ال ميكن أن 

يكون اثبتا ومشرتكا يؤخذ من العرف واآلداب والتقاليد البشرية، ألّن منبع هذا احلق جيب أن 
بني أفراد البشر، وهذه اآلداب واالعراف متغرية وغري مشرتكة بني الناس، وهلذا كان هذا احلق 

ِمْن ِمثْـَقاِل َذرهٍة  كَ َوَما يـَْعُزُب َعْن َربِّ منحصرا ابَّلله تعاىل الّن اَّلله تعاىل عامل على االطالق: 
 .16 :يونس يف ااْلْرِض َوالَ يف السهَماءِ 

 فمن احملال أن يقع اجلهل أو النسيان حبضرته:
  َنِسّياكَ َوَما َكاَن َرب ََ 46 :مرمي. 
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بني  كشرت صر املهي العن (الفطرة)فاّن  ـوالكالم ال زال للشيخ اآلملي  ـ ىر ومن جهة اُخ 
 الَّيتم َفَطَر َّللَّم فمْطَرَة ا) لتغري:ل واابلة للتبدقالناس واليت يعرّب عنها القرآن الكرمي ابلروح وهي غري 

َها ، وهلذا أمر (الوحيهو ) هاهم منع األ، واعتربها القرآن منبعا أصياًل ولكن املنب(النَّاَس َعَلي ْ
  من أنفسهم حيث يقول: أن ال يضعوا قانوان القرآن الكرمي مجيع البشر ومنهم النيب األكرم

 َنَ لَ  لمتَ ْعَجَل بمهم  إمنَّ عَ كَ بمهم لمَسانَ  كْ حُتَرّم  ال  .17:القيامة ْرآنَهُ َعُه َوق ُ ا مجَْ ي ْ
 .(1)نفاذا كان هذا هو حال النيب، فكيف بغريه من األشخاص اآلخري 
 :مث يستدل املؤلف املذكور على هذا املطلب بقوله 
ته ع حاجاميإّن من الضروري كمقدمة لتعيني حقوق اإلنسان أن نعرف اإلنسان جب»

ن األبعاد، وم يع هذهف مج اَّلله تعاىل فقط هو الذي يعر وأبعاده يف احلياة، ومن الواضح أنّ 
تكوين لوثيق بني الارتباط اإل هنا فان تعيني حقوق اإلنسان ينحصر ابَّلله تعاىل، وهذا املعىن من

 لكرمي:السان نبّيه  ىل علىتعا والتشريع يف عامل الوجود ورد يف اآلايت القرآنية الشريفة من قوله
 َر اَّللَّم  .164 :االنعام ءٍ َشيْ   َأْبغمي َراّب َوُهَو َربُّ ُكلّم ُقْل َأَغي ْ
 ُْغوَن َولَُه َأْسَلَم َمن ينم اَّللَّم يَ ب ْ َر دم ْرضم َطْوعا وَ َمَواتم وَ  السَّ  يفم َأفَ َغي ْ َِ َكْرها َوإملَْيهم ااْل

 .83:ل عمرانآ يُ ْرَجُعونَ 
نات منقادة إىل اَّلله تعاىل فاملعلوم الذي يتضمنه هذا اخلطاب اإلهلي هو أّن مجيع الكائ 

ومسّلمة أمرها بيده، وعليه فال ينبغي أن يؤخذ الدين الذي هو جمموعة القوانني واالعتقادات 
 .(2) « ماتهيإالّ من اَّلله تعاىل وفق دساتريه وتعل

 املناقشة
 :هوهذا الكالم لسماحة االستاذ اآلملي يستحق املناقشة من عّدة وجو 

ّن احلقوق واألخالق ينبغي أن تؤخذ من خارج دائرة الدين : ما تقدم من أاألول 
مبقتضى أصل التحسني والتقبيح العقليني الذي يعّد أصاًل أساسيا وحموراي جلميع منظومة 

الستحال إثبات حقانية الرسول والرسالة اإلهلية كما هو  ائد لدى الشيعة اإلمامية، وإالعقال
به لدفع األداين احملّرفة واملذاهب املنتحلة  كهو ما نتمساملّسلم به يف ُاصول االعتقادات وهذا 

                                 
 بتلخيص.  105ـ  89حقوق بشر ص  ــ عبد هللا جوادي اآلملي 1

 بتلخيص.  109ـ  107ص /المصدر السابق ـ 2
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تقداهتا للعقل كقول املسيحية أّن عيسى ابن اَّلله وقول اليهود أبهّنم شعب اَّلله عالفة بعض مخمل
 املختار وقول الثنوية بوجود إهلني اثنني، إله اخلري وإله الشر وأمثال ذلك.

مستوى احلقوق واألخالق ومدركات العقل  هذا على مستوى العقل النظري، أّما على 
العملي فال خيتلف احلال، فلو أّيد اإلسالم وأد البنات، أو قال جبواز اعتداء األوالد على 
الوالدين، أو قال جبواز حرق الزوجة وهي حّية مع زوجها امليت كما يف تقاليد قدماء 

مرسل من ه لف معجزة إلثبات أنّ أباهلندوس، لعلمنا بطالن مثل هذا الدين وإن جاء املبّشر به 
اطالقا، فمثل هذا اإلله غري موجود حىت  اَّلله تعاىل، وأساسا فاننا ال نعرتف إبله ظامل ومعتدٍ 

ملعرفة هذه األمور قبل اإلميان ابلرسالة معيار  كميكن االعرتاف به واإلميان بوجوده، وليس هنا
ان ابلرسالة اإلهلية تبقى اصالة العقل حىت بعد اإلمي , والعقل الفطري والوجدان والدين سوى

وحاكميته على التشريعات الواردة يف النصوص حمفوظة، فلو أفىت بعض الفقهاء جبواز ضرب 
كون هذه الفتوى مستوحاة من الدين اإلهلي والشريعة تالزوجة واألوالد بدون مربر لرفضنا أن 

 املقدسة.
 ذاته يستبطن مصادرة خفية ونوعاً وببيان آخر: إن نفي احلقوق األساسية لإلنسان يف

من البارادوكس املنطقي, فسماحة الشيخ يدخل يف حوار ومناقشة إلثبات عدم وجود مثل 
هذا احلق لإلنسان, ولكننا نتساءل ملاذا االستدالل والسعي إلثبات هذا املعىن للمخاطب 

العتقادية أبدوات والقاريء؟ أليس ذلك ألن من حق اإلنسان أن يستوعب القضااي الدينية وا
العقل؟ إن نفس حماولة الشيخ اآلملي لالستدالل على املطلوب وإقناع املخاطب بوجهة نظره 
يثبت ما  أراد نفيه من احلقوق الذاتية لإلنسان, وإاّل فال معىن لعملية االستدالل وحماولة إقناع 

االعتقاد وحرية الطرف املقابل إذا كان األصل هو عدم وجود احلق للطرف اآلخر يف حرية 
البيان وعدم جواز استخدام القوة يف دائرة احلوار العقائدية وأمثال ذلك, فمع فقدان مثل هذه 
احلقوق ال يبقى معىن لإلستدالل واحلوار.  بل يكفي استخدام العنف والقوة كما هو احلال 

إلقناعهم مبا  مع العبيد واحليواانت, فال أحد يقول بضرورة استخدام سالح االستدالل واملنطق
يريد مالكهم ألنه ال حق هلم يف شيء أساساً. بل أن مساحة الشيخ عندما يطرح هذه األفكار 
إمنا ميارس حقه يف حرية البيان والدعوة إىل الدين, فكيف يتوقع من الطرف اآلخر أن يتخلى 

التناقض  من حقه يف االستماع واملناقشة؟! فإذا اعرتف له مبثل هذا احلق فقد وقع يف مصيدة
وأثبت بنفسه ما أراد نفيه سابقاً, وهو وجود حقوق ذاتية لإلنسان خارج دائرة الشرع والدين. 
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ويؤيد ما ذكران أن القرآن نفسه اعرتف بوجود حقوق ذاتية لإلنسان خارج دائرة الوحي, منها 
 أن له احلق يف االعرتاض على هللا فيما لو طالبه بشيء ومل يرسل له أنبياء: 

يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل لئال  165النساء 
ضل به ما تف إال ومعه كيف يعقل إنكار وجود حقوق أساسية يف واقع اإلنسان وذاته

 الشرع عليه؟!
ما ورد  اكل هذا يعين أّن مسألة احلقوق ال ميكن اقتباسها من الشريعة للزوم الدور، أم 

بل الشارع، فليست هي مبعىن احلق املبحوث يف الفقه من حق املرياث وتعيني احلصص من ق
 هؤخذ تقدير هذيعنه، وإمّنا هي تقدير نصاب السهام يف اإلرث، فبهذا املعىن جيوز أن 

أي ) احلصص من الشريعة وال يستلزم ذلك ظلما على أحد، ومعلوم أّن هذا املعىن من احلق
الّكتاب هذا وقد تصور بعض  خارج عن حمل الكالم.( تعيني السهام واحلصص

تعرّب عن منظومة  (رسالة احلقوق)ابسم نالعابدي زين أّن ما ورد عن اإلمام (1)اإلسالميني
ونظام حقوقي متكامل يقوم على حمورية احلق تعاىل وينطلق من رؤية الرسالة املقدسة 

 ء احلقوقية يف معامالت اجملتمع البشري بعامة.للقانون واملبادي
ّن الرسالة املذكورة وإن جاءت بعنوان احلقوق واستعرضت تصور ساذج، ألنّه واحلال أ 

أهّنا ليست سوى رسالة أخالقية ال أكثر، واحلق  يف مضامينها حقوقا يف ظاهر احلال، إالّ 
املذكور فيها هو احلق األخالقي الذي يدخل يف مقولة التكاليف، أي أّن اخلطاب موّجه 

ه احلقوق ال مبا أّن له احلق على اآلخرين، فيها لإلنسان املؤمن مبا هو مكّلف مبراعاة هذ
، فال « أن ختدمه أو تعفو عنه عند اإلساءة كإّن حق جار »مثاًل ولذلك عندما يقول

من  كطالبة حبقه عند امتناعاململعىن املعاصر والذي يسوّغ لصاحب احلق ابيقصد احلق 
دائن من املدين عند إىل احملكمة كما هو احلال يف حق مطالبة ال كالقيام خبدمته ويشكو 

بلوغ األجل، ولذلك اقتصرت الرسالة على التوصية فقط من دون أن يكون املراد هو عملية 
التقنني، نعم ميكن أن تصاغ بعض القوانني واملقررات االجتماعية على ضوئها لإلرتباط 

هذه  الوثيق بني األخالق واحلقوق، ورغم ذلك فاّن هذا ال يعين أّن القوانني املستقاة من
أن الفقهاء مل يرجعوا إليها ذلك شاهد على لاالشريفة هي قوانني شرعية ابألصل، و  لرسالةا

                                 
لمختار األسدي، ومقالة لكمال  (الحريات والحقوقكتاب )  انظر ـ1

 .147ـ ص 12لعدد ا (الحياة الطيبة)السيد في مجلة 



 اإلسالم المدني  ..................................................................................................  52

 استنباطاهتم احلقوقية.
ارب اآلراء والفتاوى ضما يورده العلمانيون على هذه االطروحة اإلسالمية من ت اثنيا: 

ذهب امل من يف صياغة هذه احلقوق، بل اختالف الفقهاء إلسالميةهب ااني علماء املذب
فاذا مل نستطع ترتيب احلقوق يف داخل البيت اإلسالمي، فكيف  ,واحد يف هذه املسألةال

صياغة شاملة وكاملة حلقوق اإلنسان يوافق عليها مجيع أفراد البشر من غري تقنني نريد 
 املسلمني؟ 

ذ اآلملي، وإذا قلنا أبّن املّشرع هلذه احلقوق هو اَّلله تعاىل كما رأينا يف كالم االستا
فسوف يثار سؤال عن كيفية اقتباس هذه احلقوق من اَّلله تعاىل وملاذا جيب أن يكون 

لتزم بدين معني، مساوي أو أرضي، له قناعاته املمنحصرا ابلشريعة اإلسالمية، ومعلوم أّن 
وليس من املعقول أن جيرب على أخذ هذه احلقوق من دين غري دينه وإله غري إهله,  بدينه
الشعوب البشرية على وض بالئحة حقوق اإلنسان العاملية أن تكون مستوعبة جلميع واملفر 

والطرح املذكور حيصر حقوق اإلنسان ابلدائرة  ,اختالف عقائدهم ومذاهبهم وأفكارهم
اإلسالمية فقط، وأكثر من ذلك أنّه حيصرها أيضا بدائرة احلقوق الواردة يف الفقه الشيعي 

حبدود الرؤية الشيعية لعدم قبول الشيعة لفقه أهل السنة الذي فقط، أي حيدد هذه احلقوق 
 يف دائرة فقهاء الشيعة صاحل املرسلة، مث تضيق الدائرةيقوم على القياس واالستحسان وامل

أكثر من ذلك حىت تنحصر بفئة خاصة من فقهاء الشيعة الذين يقولون يف احلقوق 
فعندما يراد تدوين احلقوق السياسية  (خ اآلمليكما يراها الشي)السياسية مثاًل بوالية الفقيه 

للشعب ومنها حق انتخاب احلاكم وشكل احلكومة جند أّن الطرح املذكور ال يوافق على 
هذا احلق العتقاد صاحبه ابلتنصيب اإلهلي للفقيه على االُّمة امتدادا لوالية النيب واألئّمة 

ي االلتزام هبذه االطروحة إىل مصادرة  ان يف الفصل السابق، وهكذا يؤدّ أكما قر املعصومني
 كثري من احلقوق املسّلمة لإلنسان حتت ستار املشروعية اإلهلية للحقوق!!

أما يف خارج الدائرة اإلسالمية ـ حيث من املفروض صياغة الئحة للحقوق تستوعب 
اجملتمعات البشرية كافة ـ فينكشف قصور هذا الكالم بشكل أوضح, فكيف يصح أن جنرب 

سيحي أو البوذائي ـ وهم يشكلون أغلبية البشر يف العامل ـ على القبول ابلصياغة اإلسالمية امل
للحقوق؟ وكيف يعقل إثبات احلق اإلهلي يف هذا املورد ملن كان يشك أساسًا بوجود هللا 
أبن يقال له: جيب عليك إطاعة القانون اإلهلي الذي شّرعه هللا للبشر كافة حيث  أنه ال 
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 ود هللا من األساس؟!يعرتف بوج
من قراءة  س أكثرلي طلوب، فهوابلنسبة إىل االستدالل ابلنصوص على امل ّماأ اثلثا: 

ملطلوب، اعلى  اللةللنصوص يف ضوء املسبوقات الفكرية للمؤلف دون أن تكون هلا أدىن د
 :وعلى سبيل املثال االستدالل بقوله تعاىل

 َنَ  بمهم. إمنَّ عَ  لمتَ ْعَجلَ كَ بمهم لمَسانَ  كْ حُتَرّم  ال  .17:القيامة ْرآنَهُ َعُه َوق ُ ا مجَْ َلي ْ
يف جمال التقنني والتشريع وأّن رسول اَّلله ال حيق  على صدور املنع اإلهلي للرسول الكرمي 

وحبكم األولوية يسري هذا املنع جلميع  ،له إصدار أي قانون سوى ما ورد يف القرآن الكرمي
يف هني النيب الكرمي  (وليس ظاهرا)ه اآلية الشريفة تعترب نصا أفراد البشر، مع العلم أبّن هذ

 كر حتال » :انز عن استباق الوحي واستعجاله، واملعىن كما يقول العالّمة الطباطبائي يف املي
 ىن قوله:ـلتأخذه عاجاًل فتسبقنا إىل قراءة ما مل نقرأ بعد، فهو كما مّر يف مع كابلوحي لسان

حيث تقدم يف تفسريها أّن  114 طه وحيه كأن يقضى إلي ال تعجل ابلقرآن من قبلو
دفعة غري   قرآن نزواًل على النيبللهذا النهي عن العجل ابلقرآن يؤيد ما ورد يف الرواايت أّن 

االستعجال ابلقرآن مبا هو ألفاظ وعبارات  وهذا يعين أّن املقصود هو (1) «ينزوله التدرجي
النبيني واألقوام السالفة واملواعظ االخالقية  شاملة لكل ما نزل به الوحي من قصص

والقضااي العقائدية، وليس له داللة اطالقا على منع النيب من تشريع قانون اجتماعي أو 
 .حكم من أحكام القضاء

له حق  نيب هل الأن هذه املسألة خالفية بني علماء اإلسالم، وهي أنّ  مضافًا إىل
تقنني ارس عملية الان ميكنيب  قرير هذا احلق للنيب وأّن الالتشريع أم ال؟ واألكثر ذهبوا إىل ت

ل أن الشارع ل يعق، وهيف دائرة إجياد احللول اليت تالمس أزمات اجملتمع وحتدايت الواقع
ه فراغ ملا يراقة المنط املقدس أعطى هذا احلق للفقيه يف هذا العصر لكي ميارس التشريع يف

 التشريع ى أمرة عل، أو أعطاه الوالية املطلق(حسب رأي الشهيد الصدر) صاحلا لالُّمة
  !!َّلله ارسول حلق لاوال يرى مثل هذا ( تبعه الشيخ اآلملييكما يراه السيد اخلميين و )

أّن ما ورد يف القرآن الكرمي من القوانني االجتماعية واألحكام القضائية حمدود واحلقيقة 
الكثري من العقود واملعاهدات واملقررات جّدا ابلنسبة حلاجات اجملتمع اإلسالمي األول، ف
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ء من ليس هلا وجود يف القرآن الكرمي، أو أنّه أقّرها قبل نزول أي شي اليت أقّرها النيب األكرم
مع يهود يثرب اليت تعترب حبق نظام حقوقي  القرآن يتناول هذا املوضوع كما يف معاهدته

آلخر املخالف، أو ما ورد من واقعة ل يف جمال العالقات السياسية واالجتماعية مع امكا
وما تقرره من بنود، أو قضية اقرار ااُلخوة بني نصار ااُلوىل والثانية للنيب األكرمألبيعة ا

 املهاجرين واالنصار وما يستتبع ذلك من مسائل حقوقية وغري ذلك.
َر اَّللَّم َأْبغمي َراّب َوُهوَ  وأّما استدالله ابآلية الشريفة:   َربُّ  ُقْل َأَغي ْ

أنّه  على اإلرتباط الوثيق بني عامل التكوين وأّن اَّلله مبا .164سورة االنعام، اآلية  َشيءُكلّم 
عامل التشريع أيضا، فاآلية الشريفة واآلايت املماثلة هلا يف ك عامل التكوين فهو مال كمال

كيفية بيعهم املضمون ليست انظرة اطالقا ملسألة احلقوق االجتماعية بني أفراد البشر و 
، بل ما يفهم من جو اآلية هوالتعّلق ك ذلإىلومتهم وما كوجتارهتم ومعامالهتم وشكل ح

القليب واملعنوي لكل إنسان الذي البّد أن يكون مرتبطا ابَّلله تعاىل ومتوكاًل عليه ال على 
ه ملكوت  ء وبيدة أو االعتبارية ااُلخرى، الّن اَّلله هو رّب كل شيياألسباب والعلل الطبيع

ء فكيف اطلب قضاء حاجيت من غريه واحلال أّن هذا الغري حمكوم ومربوب َّلله كل شي
 تعاىل، وبعبارة اُخرى أّن مضمون هذه اآلية يقرر التوحيد األفعايل ال التوحيد التشريعي.

رة إىل مسألة التشريع، وأّن املشرع هو اَّلله تعاىل فقط وليس ظمث على فرض أّن اآلية ان 
هي كيفية وصول هذا أّن املسألة املهّمة  نسان حق التشريع يف عامل احلقوق والقوانني، إالّ لإل

الظاهرة، أو أّن اإلنسان يستطيع  التشريع إىل اإلنسان وهل أن ينحصر بطريق الوحي واحلجة
هذا التشريع اإلهلي بواسطة الوجدان واحلجة الباطنة؟ وحصر الوصول ابلطريق األول  كإدرا

من جعل احلجية قمربر منطقي وال شرعي، وقد قرأان آنفا قول اإلمام الصاد ليس له
الذي وقع فيه اإلسالميون يف هذا  الكبري للعقل إىل جانب الوحي، وأساسا فاّن اخلطأ 

فطري أو الوجدان عن دائرة التشريع اإلهلي وحصرهم التشريع لاجملال هو اخراج العقل ا
املعلنة يف الالئحة العاملية دنيوية وبشرية يف مقابل احلقوق حقوق البشر  تقعابلوحي، وهبذا 

اإلسالمية الواردة يف القرآن والسنة، يف حني أن هذا التقابل ابطل من األساس وقد أضحى 
بيد العلمانيني للطعن يف اإلسالم واحلقوق اإلسالمية، ولكن لو وّسعنا دائرة التشريع  مربراً 

فيه  كنسان عن طريق الوحي والعقل العملي الذي يشرت اإل ىلستوعب ما يصل إتاإلهلي ل
حنن فيه حيث تكون احلقوق املعلنة يف مجيع أفراد البشر، حلصلنا على نتيجة مهّمة فيما 
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طرة واملنطق السليم، وما جاء اإلسالم إاّل فمع ال الالئحة املذكورة إسالمية يف واقعها ومتطابقة
الفردية واالجتماعية لإلنسان يف حركة ق ييد احلقو لتقوية الفطرة ودعم املنطلق السليم وأت

 احلياة والواقع.
وعلى أية حال ال جند مالزمة منطقية بني ما ذكره يف دليله من انقياد مجيع املخلوقات  

َّلله تعاىل يف عامل التكوين، وبني حصر األخذ ابلدستور اإلهلي والتعاليم اإلسالمية بطريق 
مالزمة بني التكوين والتشريع فليكن هذا التشريع  كن كان هناالوحي والنصوص الدينية، فا

 اإلهلي هوالواصل إليه عن طريق العقل والوحى معا ال مقتصرا على الوحي فقط.
 جبميع حاجات اإلنسان وحميطاً  اً ملع للقانون عاشرّ أّما ما ذكره من لزوم كون امل رابعا: 

أّن كون اَّلله تعاىل أوىل  إشكال فيه، إال أببعاده الوجودية، فأصل اشرتاط العلم صحيح وال
والعلم يف  ,من اإلنسان ابلتشريع ألنّه أعلم به من نفسه خلط بني العلم يف دائرة احلقوق

املخلوقات وأبعادها ااُلخرى، وبينهما  ودقائق تفاصيل ىدائرة االحاطة القيومية َّلله تعاىل عل
األول ال  زة التشريع هوالعلم من النحوعموم وخصوص مطلق، وما حنتاجه من العلم يف حو 

 الثاين.
: إّن معرفة اإلنسان أبنّه جائع وحيتاج إىل غذاء وأّن من حّقه البحث عن كتوضيح ذل 

 والعلم اإلهلي هبذه احلقيقة ليس أبكثر من علم ,الغذاء واملاء يدخل دائرة العلم احلضوري
ب االبتدائية كما يدركها انشتاين، يدركها طال 2 = 1+  1من قبيل أن قضية  هبا اإلنسان

من فيما حنن فيه و انشتاين هبذه القضية الرايضية أبكثر من طالب االبتدائية،  موليس عل
علم اإلنسان حباجاته وحقوقه املطروحة يف الئحة حقوق اإلنسان ليس أبقل  هذا القبيل فإن

 ,خرى ال يقاس بعلم اإلنسانوإن كان علم اَّلله تعاىل يف موارد اُ  من علم اَّلله تعاىل هبا
فاإلنسان يعلم ابلعلم احلضوري والوجداين حباجته إىل املسكن أو الغذاء مثالً، وهذا النحو 

حقه حىت يكون اَّلله تعاىل  من العلم هو من العلم البسيط الذي ال يعقل الزايدة والنقيصة يف
 واإلنسان يف مثل هذه من اإلنسان يف هذا املورد، ولذلك يتطابق علم اَّلله  اً لمأكثر ع

ة التشريع من جهة أن ّ ياَّلله تعاىل أوىل من اإلنسان يف قض يكوناملوارد، فال معىن ألن 
 .علمه تعاىل يف موارد اُخرى أكثر من علم اإلنسان

وخالصة الكالم، إننا ال نرى أي تعارض بني احلقوق الفطرية لإلنسان املذكورة يف  
حلقوق املذكورة له يف الشريعة اإلسالمية، وإن مها إاّل مصدران الئحة حقوق اإلنسان وبني ا
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من مصادر التشريع اإلسالمي، وعليه تكون احلقوق الواردة يف الالئحة املذكورة هي 
 ىإسالمية يف الصميم، بل لو تعارضت هذه احلقوق مع احلقوق الواردة يف الفقه وفتاو 

لتطابقها مع الفطرة  العاملية انعلماء اإلسالم لوجب األخذ مبعطيات حقوق اإلنس
الفقهاء ال متثل الوحي يف احلقيقة، بل هي فكر بشري  ىوالوجدان من جهة، ولكون فتاو 

قد تكون واردة يف قضية  وصياغة فقهية ملا فهمه هؤالء الفقهاء من النصوص الدينية اليت
واملكان، وليس خارجية معينة وليس لبيان حقيقة مطلقة وقانون أبدي يتعاىل على الزمان 

اجملدي أن نشخص حقوق اإلنسان يف حركة الواقع املعاصر بلغة قدمية وأدوات فقهية قد 
 ء.تصيب وقد ختطي

ة واجتهادية ام ظنيأحك وببيان آخر: إن ما يقرره الفقهاء من فتاوى يف هذه املوارد هي
جنزم  ينيةقيكام قد ختطيء وقد تصيب، ولكن ما يقرره الوجدان من أحكام شرعية هي أح

 .ليقيينيل ابتوافقها مع الشرع املقّدس، والدليل الظين ال ميكنه معارضة الدل

 إشكالية املنت واهلامش

ة املزعومة بني اإلسالم وحقوق اإلنسان العاملية إمّنا هي يويّتضح مما تقدم أّن االثنين 
الغرب أوهام تستوطن الذهنية املسلمة بسبب ما يعيشه اإلسالميون من هاجس تفوق 

ء الكرمي ما أن استعرض للقاري اوأود هن .وضرورة البحث عن اهلوية والرجوع إىل الذات
املوقف التشريعي اإلسالمي يف حركة الواقع  ، من حقيقة(1)(مصطفى ملكيان)ذكره االستاذ 

ال املنت واهلامش، فعندما نقرأ  ثاالجتماعي لإلنسان، وقد مّثل لبيان هذه احلقيقة املهّمة مب
ه آخر كما هو املتداول يف يفقل ىاب فقهي ألحد علماء اإلسالم ويف هامشه فتاو كت

اهلامش لوحده من دون الرجوع اىل املنت؟ وهل  احلوزات العلمية، فهل نفهم شيئا لو قرأان
استيعاب نظرات الطوسي يف حاشيته على اإلشارات البن سينا من دون قراءة  ابإلمكان

هو موقف الشريعة من أحداث الواقع االجتماعي يف الصدر منت الكتاب؟ إن هذا ابلضبط 
جاءت به  يابة املنت التكويين للهامش التشريعي الذثاألول، فاألحداث والوقائع اخلارجية مب

الشريعة املقدسة، فاألحكام الشرعية املتعلقة ابحلقوق خاصة إمّنا جاءت لتحكي عن ظرف 
ال ميكن فصل الشريعة اإلسالمية عن ذلك زمين اترخيي خاص وثقافة اجتماعية معينة، و 
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من املنت ودراسته  شاإلطار الزماين واملكاين الذي ولدت فيه، وإن هو إاّل كانتزاع اهلام
 لوحده.

قد بعث يف هذا  لنفرض أّن اإلسالم قد ولد يف هذا العصر وأّن النيب األكرم أقول:
ة، فسوف ال يكون موقفه من هذه القرن واجملتمع البشري املعاصر يعيش هذه الثقافة السائد

كموقفه من االجواء الثقافية واالجتماعية اليت كانت يف زمن صدر اإلسالم، أي   الثقافة إالّ 
موقف اهلامش ابلنسبة إىل املنت، فال معىن ألن يقوم بصياغة مفاهيم جديدة للحرية والعدالة 

 ومينح اإلنسان رؤية ملكوتية بل يسعى لربط هذه احلقوق ابَّلله تعاىل ك,واحلقوق وما إىل ذل
إىل هذه احلقوق تنسجم مع تطور اآلفاق املعرفية والثقافية لإلنسان املعاصر، ويكون لدينا 

ية اإلسالمية للحقوق يف ؤ ، وهبذا ال تكون الر (ال مفهوم جديد)احلقوق  ني جديد هلذهيتب
معرفية ودينية  حقوق اإلنسان بل يف طوهلا، فال ميارس النص الشرعي سلطةالئحة عرض 

 ن.تطمس النص العريف واحلق املدين والفطري الوارد يف الئحة حقوق اإلنسا
رة حباجة إىل توضيح دقيق لبيان معامل املوقف اإلسالمي من حقوق اإلنسان قوهذه الف 

الثانية  يةهي إسالمية يف واقعها وتنطلق من املرجعالعاملية بعد أن فهمنا أّن حقوق اإلنسان 
اإلسالمية وهي الفطرة أوالعقل العلمي، وأييت عنصر الوحي ال ليتعامل مع هذه للشريعة 

احلقوق من موقع اهليمنة والفوقية بل ليجلس منها جملس الشارح واملبنّي ويتعامل معها من 
 هذه كإّن اَّلله تعاىل هو الذي فّوض إلي :موقع الرابط بني األرض والسماء ويقول لإلنسان

ما يرتتب و قام اخلليفة له يف األرض لريى كيف تستخدم هذه احلقوق يف م كاحلقوق وجعل
من  اً عليها من تكاليف، أي أّن الوحي أييت ليمنح هذه احلقوق الفطرية واملشروعة جو 

ط األرض ابلسماء وربط اإلنسان ابَّلله تعاىل الخراج اإلنسان من بقداسة من خالل ر لا
إىل أجواء املسؤوليات االجتماعية واحلاالت  أجواء احلقوق الذاتية واحلاالت األاننية

 اإلنسانية املنفتحة على اَّلله تعاىل والقيم األخالقية واملثل السامية.
إّن الئحة حقوق اإلنسان وضعت كقانون أساسي لكافة اجملتمعات البشرية يف دائرة  

اُخرى مسيحية حقوق إنسان إسالمية و  كالعالقات السياسية والدولية وال معىن ألن يكون هنا
يؤدي إىل نقض الغرض من وضع هذه  كبعة ماركسية وهلم جرا، ألّن ذلاواثلثة بوذية ور 

الالئحة الدولية اليت اُريد هلا أن تكون شاملة جلميع اجملتمعات البشرية على أرض املعمورة، 
سم اَّلله ريا على ادراج اثحىت أن املتدينني احلقوقيني لدى وضعهم لبنود هذه الالئحة أصّروا ك
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أّن البعض  تعاىل يف مضامني هذه الالئحة وليكون احلق تعاىل هو حمور احلقوق اإلنسانية، إالّ 
رفض هذا االقرتاح بسبب وجود جمتمعات بشرية تدين ابملاركسية وتشكل ما يقرب من ثلث 

 حممد) ةالعامل يف ذلك الوقت، وهذا يذكران بواقعة صلح احلديبية حيث رفض املشركون كتاب
إاّل أن أمضى رؤيتهم وأمر علي بن  يف وثيقة الصلح، فما كان من النيب األكرم (سول اَّلله ر 

ومن هنا ال جند  (حممد بن عبداَّلله )أيب طالب أن حيذف كلمة رسول اَّلله ويكتب بدهلا 
غضاضة يف أن تكون بعض بنود الالئحة خمالفة ملا هو السائد يف الشريعة اإلسالمية، ألّن 

 ضمنها هواستيعاب مجيع اجملتمعات البشرية املعاصرة اليت تعيش االضطراب ونقالغرض 
الذي يعيشه أفراد البشر على السواء،  كاحلقوق واحلروب املدّمرة يف قضية املصري املشرت 

وإبمكان اجملتمعات اإلسالمية اليت تريد أن تعيش الشريعة اإلسالمية أن تضع بعض البنود 
قوانينها االجتماعية كهامش على ذلك القانون األساسي، إاّل أّن واالستثناءات اخلاصة ب

 لالئحة العاملية جيب أن تبقى كقانون أساسي جلميع اجملتمعات البشرية اإلسالمية وغريها.ا
تقرير املصري أو اختاذ شكل احلكومة  يف وعلى سبيل املثال ما ورد من حرية اإلنسان 

أن تقّيد هذه الفقرة  (ت احلكومات املستبدة غالباذا)واحلاكم، فيمكن للدول اإلسالمية 
الرئيس أو  إبضافة تذنيب أو تكملة، وهي أن تقرر هذه احلكومة اإلسالمية أن احلاكم أو

 ويل الفقيه يبقى يف سّدة احلكم مدى احلياة.ال
وكيف كان فاملهم أن خنرج من فضاء الفقه املوروث ونؤسس لوعي إسالمي معاصر  

ابالنفتاح  سلم من اجلمود يف قوالب ضيقة وهتوميات هشة، وال يكون ذلك إالّ حيمي إميان امل
على الثقافات البشرية املعاصرة وقراءة النصوص، واستنطاقها يف ضوء حقوق اإلنسان املذكورة 
يف امليثاق الدويل، فليست املشكلة يف امليثاق املذكور، بل يف كيفية قراءتنا للنصوص، ويف 

 مد حسن األمني:ذلك يقول السيد حم
اخلطاب اإلسالمي املعاصر وغري املعاصر حيتاج إىل إعادة النظر يف األحكام املنّظمة »

للعالقات داخل ااُلسرة أو داخل اجملتمع مثل قاعدة أّن الرجل يغيب سنوات عن املنزل من 
تخدام أجل الرزق، وهي قاعدة ال تراعي وضع املرأة وال حقوقها الزوجية املشروعة، أو يف اس

حّق الطالق استخداما تعسفيا، نالحظ وجود فجوة بني مقاصد الشريعة اإلسالمية وبني 
االجتهادات املطبقة واملعمول هبا على صعيد العرف الشرعي اإلسالمي وعلى صعيد القوانني 

كلة ال تنتسب إىل ما يسمى حبقوق شقد أّن هذه املتالقائمة يف جمال األحوال الشخصية، وأع
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ء واألحكام قدر انتساهبا إىل مشكلة االجتماع اإلسالمي ودوره يف متثل املبادياإلنسان 
ء وهذه األحكام العامة إىل أحكام تفصيلية ودقيقة الشرعية وقصوره عن حتويل هذه املبادي

ء الشريعة مي حقوقه املصانة يف مباديسالمن شأهنا أن حتفظ للكائن اإلنساين وللمجتمع اإل
  .(1) «دها األولية العامةاإلسالمية ومقاص

 نيسالمياإلحقوق اإلنسان من منظور 

دافع من عفها باط ضبراز نقإلقد هتافت الكّتاب اإلسالميون على نقد هذه الالئحة و  
ون أن يكو بّد الوالذات والدين، وكأن كل نتاج بشري حضاري  هاجس اخلوف على اهلوية

سماوية اليت عة اللشريي انقص يف مقابل اصادرا بوحي االهواء والشهوات وأّن الفكر البشر 
زكي »رده ا أو تكفلت بكامل حقوق اإلنسان على مجيع املستوايت والصعد، فمن ذلك م

 :سانمن جوانب نقد الفكر اإلسالمي للخطاب الغريب حلقوق اإلن «امليالد
ستبعد تإّن حقوق اإلنسان يف اخلطاب الغريب تتأسس على مرجعية فكرية  أواًل:»
من أن يكون مصدرا يف هذه املرجعية، ومن املعروف يف اتريخ الفكر البشري أّن الدين 

الدين هو الذي قدم ويقدم عادة املرجعية اليت تعلو على مجيع املرجعيات، إّن رّد أمر ما من 
االُمور إىل اَّلله تعاىل معناه أتسيسه على مرجعية كلية مطلقة ال يؤثر فيها اختالف الثقافات 

 .(2) «، مرجعية تعلو على الزمن والتاريخ، وابلتايل على اإلنسان نفسه!!واحلضارات
وأنت ترى ما يف هذا البيان من خلط بني مرجعية الدين احلقيقية، وهو اَّلله تعاىل،  

وبني مرجعيته البشرية وهم الفقهاء ورجال الدين، حيث ال مشكلة مع األول، ولكن عصر 
العليا، وما لدينا من مرجعية صل مباشرة هبذه املرجعية الوحي قد انقضى وليس بيننا من يت

جتهاد الفقهاء واختالفهم يف احسب  دينية، إمّنا هي فكر بشري يستقي من النصوص الدينية
الرأي واملذهب والدين، فإىل من نرجع يف هذه املسائل؟ هل إىل علماء الدين املسيحي، أو 

اء كل مذهب ال يتفقون كذلك على نظرية وعلم ،املسلمني من أهل السنة، أو من الشيعة

                                 
حوار مع السيد محمد حسن  (الحياة الطيبة)جلة ـ م1

 .207ـ ص 12األمين ـ ج

ـ  112زكي الميالد، الفكر اإلسالمي قراءات ومراجعات، صـ 1

 .1999ـ  1ط 
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موحدة منسجمة يف دائرة احلقوق، وبعد هذا هل يصح القول أبّن مرجعية الدين هي 
 األصل؟

صياغة  يست يفللدين اوأيضا فاّن مسألة احلقوق إمّنا تؤخذ من خارج الدين، ووظيفة  
ال األخالق هلا ححا ،حقوق اإلنسان، بل يف دعمها وأتييدها وحث الناس على االلتزام هبا

ع اإلنسان لقوية يف واقانت الضماااد لتوكيدها وربطها ابَّلله تعاىل، الجي اليت ال أييت الدين إالّ 
الق واحلقوق  األخ أنّ  يف أجوائها وممارستها ال لتأسيسها وإنشائها، فمن املعلوم كللتحر 

ه عني أو بطالنمدين  انيةقبل نزول األداين، بل إّن املعيار السليم إلثبات حق موجودة كانت
من ية تضشرع يكمن يف مدى ما تتضمن تعاليم هذا الدين من أحكام أخالقية ومسائل

ة السماوية، شروعية وامليدعي لنفسه احلقانيإبمكانه أن حقوق األفراد، وإاّل فاّن كل دين 
فطرته انه و بوجد نسانوهذا يقتضي أن تكون األخالق واحلقوق من االُمور اليت يعيشها اإل

 ليتمكن بعد ذلك من تشخيص احلق والباطل من األداين.
إّن كل املواثيق واإلعالانت اليت صدرت يف أمريكا واوراب قبل االعالن العاملي   اثنيا:» 
رويب والغريب عموما، والبداية األساسية يف طرح و وجهة بصورة أساسية لإلنسان األمكانت 

مع صدور االعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  إلنسان على نطاق عاملي كانتاقضية حقوق 
أنّه حقيقة يفتقدها، فلم أيخذ بعني  االعالن الذي كان يراد له أن حيمل صفة العاملية إالّ 

االعتبار التمايزات بني ثقافات وحضارات وأداين وهوايت وتقاليد االُمم واجملتمعات 
 .(1) «رواب حتديداأو ومن  املختلفة عن الغرب، بل انطلق من أحادية الثقافة واهلوية

املساواة و حلرية اة من وهذا النقد بدوره يف غاية الغرابة، وكأن حقوق اإلنسان الفطري 
غريب هنا لتقاليد، والاين وااألدوالكرامة وأمثاهلا اُمور نسبية تتغري بتغري الثقافات واحلضارات و 

 املة للبشريةوق الكحلقتضمن اعي بدوره أّن اإلسالم يهو أّن الذي يوّجه مثل هذا النقد يدّ 
احدة و ية، والفطرة إلنسانة ار طعلى اختالف ألواهنم وثقافاهتم وأعراقهم وتقاليدهم ألنّه دين الف

ن العدل من حس نسانيف مجيع أفراد البشر، أي أّن احلقوق الفطرية واحدة بني أفراد اإل
 !بت!والك واحلرية واملساواة، وقبح الظلم واجلور وأشكال التمييز والقهر

يف إخراجها وإمضائها نواب من غالبية  كمضافا إىل أّن الئحة حقوق اإلنسان اشرت  

                                 
 .113المصدر السابق ـ صـ 1
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شعوب العامل ومل حيتكر اإلنسان الغريب إخراجها واالعالن عنها وإن كانت للغرب االسبقية 
 يف السعي إىل جتسيدها على أرض الواقع االجتماعي والسياسي.

لبيان ية الرأي واأة وحر املر  ء واحرتام كرامةؤاخذة الربيالعدالة واحلرية ومنع التعذيب وم 
يد الغربية لتقالة واوأمثاهلا ليست مقوالت من نتاج غريب خالص حىت تنعكس عليها الثقاف

ن من إلنسااج ادون غريها، بل هي حصيلة معاانة بشرية وجتربة حضارية استطاعت اخر 
اخلطأ  سؤولية، ومنة واملكرام حيث احلرية والأجواء االستبداد واخلرافة والتقاليد الزائفة إىل

م ابلة من القياملق جلهةاالتعامل معها من موقع الرفض والتنكر واخلصومة مبا يدفع بنا إىل 
تعاىل اج بشري ال ي ونتغريب قراطية حبجة أهّنا وافدء، كما أّن رفض اإلسالميني للدميواملبادي

قبول و اابت نتخلرضا ابالستبداد ورفض االا وهي على اخلطأ والزيف أوقعهم يف نتيجة
 امي يف مقابل النموذج الغريب!!النموذج الطالباين أو الصدّ 

إّن اوراب اليت هنضت بقضااي حقوق اإلنسان يف جمتمعاهتا، إىل اليوم تفتخر  اثلثا:» 
عامل من ال كأمام العامل هبذا االجناز احلضاري، االجناز الذي يستحق التقدير واالحرتام بال ش

برمته...، كان يفرتض عليها وقد خرجت من العصور املظلمة أن تكون على درجة عالية 
من الوعي والشفافية ابحرتام حقوق اإلنسان واالُمم ااُلخرى، يف حني أّن الصورة اليت ينقلها 

رواب اليت تسببت يف اخضاع شعوب استعمرهتا، كانت يف غاية القسوة أو لنا التاريخ هي أّن 
اب اليت هنضت حبقوق اإلنسان و ر أو بشكل يناقض متاما شعارات حقوق اإلنسان،  والبؤس

جتاه االُمم والشعوب اليت استعمرهتا، وإىل  ةهي اليت انتهكتها وانقلبت عليها أبسوأ صور 
  .(1) «اليوم مل تعتذر ارواب عن هذا التاريخ األسود

يالً عّد دل تالسلبية وهذا الكالم أعجب من سابقه، ألّن سلوكيات بعض الشعوب ال
ادية ئرة واالستبداجلا وماتمنطقيا لبطالن القيم األخالقية اليت يرفعوهنا، بل إّن مجيع احلك

 لى زيف مفهومعملني الظااملستبدين و  كترفع شعار العدالة واحلرية واملساواة، فهل يدل سلو 
 العدالة وبطالن مفهوم احلرية؟

 م واخلالفةاإلسال لواء لعباس وجورهم وهم يرفعونهل أّن عمل سالطني بين اُمية وبين ا 
عود هبا ة والصالبشري سالم الحياءاإليعّد مسوغا لرفض قيم السماء اليت جاء هبا  للرسول

 يف مدارج الكمال والتحضر؟

                                 
 .لمصدر السابقا ـ1
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ا سوى والدهت ض علىمث ال خيفى أّن الئحة حقوق اإلنسان بصياغتها العاملية مل مي 
 لغريب للشعوبمار استعها عقيب احلرب العاملية الثانية، واالنصف قرن وقد مّت االعالن عن

إىل تربير  دف هناهن وال الشرقية واالفريقية ميتد إىل زمن سابق على ذلك بعشرات السنني،
خاصة دور و عمرة ملستاساحة اإلنسان الغريب من ممارساته الظاملة والتعسفية حبق الشعوب 

 هذا ولكن هل يعين دان،خلف واالستبداد يف هذه البلالدول الغربية يف تكريس التبعية والت
 االعتبار رنظبألخذ ون اأن نبقى يف دائرة املاضي ونكيل اإلهتامات على اآلخر الغريب من د

 منها ضاريةة احللنهضنقاط القوة يف هذه احلضارة اجلديدة والعمل على استيحاء مقومات ا
 البشرية الراهنة؟!مبا يتناسب وجمتمعاتنا اإلسالمية من التجربة 

ومن إشكاالت اإلسالميني على الئحة حقوق اإلنسان ما يتعلق ابجلانب  :رابعاً  » 
التطبيقي منها وأهّنا تفتقد إىل ضماانت تنفيذية على مستوى الساحة الدولية، خبالف 
اإلسالم الذي يؤكد على البعد اإلهلي يف هذه احلقوق ويعتمد على الوجدان الفردي وإميان 

لم يف تطبيق هذه احلقوق على أرض الواقع، أو أّن الدول العظمى تستخدم هذه املس
الالئحة ألغراض سياسية و كورقة ضغط ضد الدول ااُلخرى املخالفة هلا يف املنهج 

إّن شعار حقوق اإلنسان الذي »كما يقول الشيخ مشس الدين يف هذا الصدد: السياسي
نالحظ أنّه أصبح يستعمل يف كثري من احلاالت يثار يف السنني األخرية على نطاق واسع 

ضد اإلسالم واملسلمني والعرب، وترفع هذه الشعارات يف بعض احلاالت دول غربية معينة 
مثل الوالايت املتحدة االمريكية، أو بعض دول اوراب الغربية، ويف بعض احلاالت تطرح هذه 

الُمم املتحدة أو مجعيات الشعارات منظمات دولية من قبيل جلنة حقوق اإلنسان يف ا
حقوق اإلنسان ااُلخرى يف العامل الغريب، حنن نعتقد أّن كثريا من هذه ااُلطروحات ال تستند 

 .(1) « إىل نّيات حسنة وإمّنا يقصد هبا التشهري ابإلسالم واملسلمني والعرب
ولكن ، لالشيخ اجلليل يف عدم توفر النّية احلسنة عند الطرف املقاب كوحنن بدوران نشار  

هل يعين أّن هذه االهتامات بال رصيد واقعي يعيشه املسلمون يف بلداهنم؟ وملاذا ننزعج من 
هذه املقوالت ونفتش عن نوااي الطرف املقابل بداًل من التفتيش يف واقعنا وكتبنا اإلسالمية 

ربية وفتاوى فقهائنا الزالة ما يتقاطع مع حقوق اإلنسان وال جنعلها ذريعة بيد الدول الغ

                                 
، حوار مع 5مجلة الكلمة، لبنان السنة االُولى، العدد  ـ1

 .الشيخ محمد مهدي شمس الدين
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 للتهجم على اإلسالم واملسلمني؟
ابت، أو النتخايف ا أليست املرأة ممنوعة حلد اآلن يف بلدان إسالمية عن املشاركة 

 ممنوعة حىت عن قيادة السيارة بفتوى بعض الفقهاء؟
قوى  ليهمعه ضأليس املسلمون يعيشون االستبداد السياسي والفكري الذي تفر  

ه من عل لم وجتواايت والفتاوى اليت تطلق يد احلاكالسلطة ابالستناد إىل بعض الر 
 قد؟وليس ألحد حق االعرتاض أو الن مالصالحيات ما كانت للرسول األكر 

الفصل بني القانون واألخالق يف اخلطاب الغريب حلقوق اإلنسان، حيث  خامسا:»
سان على اإلنسانية، من نوع حّق اإلن ةحلقوق اليت تتناىف مع األخالق والفطر ايشرع بعض 

لمرأة أن تتصرف يف جسدها مبطلق احلرية، وجييز للرجال املعاشرة املثلية  لجسده حيث جييز 
راء مراسيم الزواج هلذا جبعض الكنائس املسيحية اليت تسمح إب ككما يف بريطانيا، وهنا

، هذه احلقوق وغريها اليت ختالف وتتعارض مع كالنوع من الشراكة كما يف هولندا والدامنار 
 .(1) «يعة اإلنسان ال ميكن أن تستقيم احلياة على وفقها أو جلب السعادة عن طبقهاطب

عض بل على بية، وهذا اإلشكال أيضا ال يرد على أصل الئحة حقوق اإلنسان العامل
ء باديألخالقية واملقيم از القوانني الدول الغربية اليت حترتم احلرية الفردية على حساب اهتزا

إن هي املنحرفة، و  نونيةالقا اّن الالئحة املذكورة ال تشري إىل هذه الصياغاتف الدينية، وإالّ 
خيل مبقتضى  ا المبطفاله اليت وضعها اإلسالم للرجل على زوجته وأوامة من قبيل حق الق إالّ 

از م القرآين جو ملفهو ذا اهالعدالة والكرامة اإلنسانية، ولكن أييت بعض الفقهاء ليستوحي من 
ن البيت مروج ن اخلمت التعسفية للرجل حبق الزوجة من قبيل حقه يف منعها بعض املمارسا

ته، فمثل ى خدمر عللعّدة شهور، أو منعها من التحصيل الدراسي، وجتميد طاقاهتا والسه
لب يف أغو ور، هذه االستنباطات ال تشكل نقطة ضعف يف اصل املفهوم القرآين املذك

ع بنود مقاطع و تتة للحقوق بعض االستثناءات أاالحيان تواجه الصياغة العامة والكلي
ة هذه معاجلو الت قانون كلي آخر، حيث تتكفل القوانني الفرعية، حّل مثل هذه اإلشكا

 التعارضات القانونية.
وعلى أية حال فاننا يف بلداننا اإلسالمية علينا معاجلة العقبات احلقوقية يف مفردات  

لآلخرين حقهم يف صياغة  كلشريعة السماوية ولنرت ء االقضااي مبا ال يتقاطع مع مبادي
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 قوانينهم وفق ثقافتهم وأفكارهم.

 حقوق أهل الكتاب منوذجاً 

يف  مييزلتاسألة محدى اإلاثرات املطروحة يف مسألة حقوق اإلنسان يف اإلسالم، أ 
ناىف مع ا يتتاب مبعلى أهل الك «اجلزية» ن ووجوب دفعـلى أساس الديـحقوق املواطنني ع

الف عقائدهم ى اختر علنود الالئحة املذكورة وضرورة املساواة يف احلقوق بني مجيع البشب
هب إليه ذ ما بب يفومذاهبهم وأدايهنم، وهذا احلكم الشرعي اخلاص أبهل الكتاب هو الس

ق أعطائهم احل وعدم انية من اعتبار أهل الكتاب مواطنني من الدرجة الثنيالكثري من السلفي
استخدامهم  جواز وعدم والرتشيح وتويل املناصب املهمة يف البالد اإلسالميةيف االنتخاب 

 يفياسي الس املذهب»يف اجليش والقوات العسكرية وما شاكل ذلك، يقول صاحب كتاب 
 :«اإلسالم

 :سمنيقة على اسيرعااي الدولة اإلسالمية، والذين يعيشون داخل حدودها السي»
 .رعااي مواطنون وهم املسلمون  ـ 1
ن أهل لمني مري املسغوهم  ـ أو مواطنون من الدرجة الثانية ـرعااي غري مواطنني  ـ 2

 الكتاب، وهؤالء على نوعني...
م كامل وفر هلة، وتإّن هؤالء الرعااي ويف كال النوعني حتتضنهم الدولة اإلسالمي 

 مية ابملستوىإلسالدولة اأهّنم ال يسامهون يف حكومة ال إالّ  (الحظ االستثناءات)حقوقهم!! 
 جلمهورية وإنسة اورائ الذي يساهم فيه املسلمون، حيث ال حيق هلم الرتشيح ملوقع القيادة

 ك.سامهوا فيما دون ذل
كما أهّنم ال يتمتعون بنفس احلقوق االجتماعية والثقافية اليت يتمتع هبا املسلمون  

ا ال حيق هلم بناء معابد جديدة التبليغ ألدايهنم، ونشر ثقافتهم، كم ـمثاًل  ـحيث ال حيق هلم 
هلم، بل ذكر الفقهاء أنّه ال يسمح أبن يعلو بناؤهم على أبنية املسلمني يف إشارة إىل 
موقعهم األدىن من موقع املسلمني، أّما محاية الدولة اإلسالمية فاهّنا اثبتة هلم على السواء مع 

 .(1) «فوظةاملواطنني، طاملا كانت شروط الذمة اليت تعاهدوا عليها حم

                                 
ص   ، المذهب السياسي في اإلسالمجيدر الدين القبانـ ص1
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 البشر ميعجلوبعد هذا يدعي أصحاب هذا الفكر ااُلصويل أّن دينهم قد تكّفل 
ي هنصوص ت و ابحلقوق اإلنسانية، ويستدلون على مثل هذا االجحاف والتعسف بروااي

 كلف بعد ذلاملؤ  هذا غري املسلمني، حيث يورد جتاه أبعد ما تكون عن هذه النظرة الضيقة
إىل  ليتعرض الرسو  للمسلمني يف املدينة ويقول: رسول اَّلله  نّص الدستور الذي وضعه

 القسم الثاين من رعااي الدولة اإلسالمية فيقول:
متناصرين  ني والظلومموإنّه من تبعنا من اليهود، فاّن له النصر وااُلسوة غري » 

 .«عليهم
 .« وأّن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم»
أّن بينهم النصح و لى من حارب أهل هذه الصحيفة وأّن بينهم النصر ع»

 .(1) «والنصيحة والرّب دون اإلمث
وق عن حق تلفال خي مبا وهكذا نرى أّن هذا النص يقرر من احلقوق ألهل الكتاب

على النسق  ارخييد التمن موقع اجلمو  كأّن الفقه التقليدي يتحر  اخواهنم املسلمني، إالّ 
 ية يف عاملناحلضار اات تلك العصور ويصّر على اغفال املتغري  الثقايف والسياسي احلاكم على

العقيدة، يف و لدين اس ايف حقوق اإلنسان على أس مييزاجلديد مبا يوهم اعتماد اإلسالم الت
ابل قم إمّنا هي يف يين,بعض علماء اإلصالح الد ككما يؤكد ذل  (,اجلزية)حني أّن ضريبة 

 ذي يوفره هلمال (ناألم)مة اإلسالمية، أو يف مقابل اليت يدفعها املسلمون للحكو  (الزكاة)
ومة احلك قامتو اجليش اإلسالمي، فلو تغرّيت الظروف واالعراف يف اجملتمع البشري 

على  (سلمنيغري املمن املسلمني و )خذ الضرائب املختلفة من أفراد الشعب أباإلسالمية 
رية جلمهو ايف  هو احلال كما  ـغري املسلمني يف القطاع العسكري  كالسواء، أو إشرا

 ٍذ.حينئ ملا بقي مربر ألخذ اجلزية ـاإلسالمية يف ايران يف العصر احلاضر 

 إرتفاع املستوى الثقايف للمجتمعات البشرية املعاصرة

وبغّض النظر عن هذه الرؤية املعقولة ملقولة التمييز يف بعض احلقوق بني املسلمني  
ا يتناغم مع مقولة املساواة يف اإلسالم على مستوى وأهل الكتاب، أو بني الرجل واملرأة مب
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اإلنسانية بني مجيع أفراد الشعب ويقطع عنه ألسنة املخالفني يف اهتامهم له ابلتمييز بني 
مالحظة مهمة أتخذ بنظر االعتبار البعد الثقايف  كالناس على أساس العقيدة، هنا

نا اجلديد، وهي أّن اإلسالم حني جمتمع اىلواحلضاري للمجتمع اإلسالمي األول ابلقياس 
فرض اجلزية على أهل الكتاب يف صدر اإلسالم كان ميثل يف هذا العمل قّمة الطرح 

يف مقابل ما جنده من  ,اإلنساين والرؤية احلضارية يف تعامل الدولة مع األقليات الدينية
قعة حتت سيطرته، التعامل السليب والوحشي يف الطرف املقابل جتاه األقليات اإلسالمية الوا

أهونه القتل والسلب والنهب ومصادرة الثروات واستعباد النساء واألطفال، فعلى سبيل 
الصليبيني الفاحتني  كعن سلو  (قصة احلضارة)يف  (ول ديورانت)املثال يقول املؤرخ الكبري 

 مع أهايل مدينة القدس املسلمني:
 :ويف هذا يقول القس رميند االجبلي شاهد العيان » 
يا هم رمتل غري وشاهدان أشياء عجيبة، إذ قطعت رؤوس عدد كبري من املسلمني وق 

خر يعّذبون هم اآلبعض ابلسهام، أو اُرغموا على أن يلقوا أبنفسهم من فوق األبراج، وظلّ 
ن األقدام، وكاو يدي واأل عّدة أايم، مث احرقوا ابلنار، وكنت ترى يف الشوارع أكوام الرؤوس

 فوق جواده يسري بني جثث الرجال واخليل. اإلنسان أينما سار
إلنساء كّن يقتلن  : إنويروي غريه من املعاصرين تفاصيل أدق من هذه وأوىف، يقولون 

طعنا ابلسيوف واحلراب، واألطفال الرضع خيتطفون أبرجلهم من أثداء اُمهاهتم ويقذف هبم 
الفا من املسلمني الذين  ، أو هتّشم رؤوسهم بدّقها ابلعمد، وذبح سبعونةمن فوق ااُلسور 

هلم، وأشعلت فيهم النار  ةبقوا يف املدينة، أّما اليهود الذين بقوا أحياء فقد سيقوا إىل كنيس
وهم أحياء، واحتشد املنتصرون يف كنيسة الضريح املقدس، وكانوا يعتقدون أهّنا مغارة 

تهاجا ابلنصر حتوت يف يوم ما املسيح املصلوب، وفيها أخذ كل منهم يعانق اآلخر ابا
 .(1) « وبتحرير املدينة، وحيمدون الرمحن الرحيم على ما انلوا من فوز!

ويف مثل هذه األجواء الثقافية الال إنسانية يف احلضارات البائدة واُسلوب تعاملها مع  
اآلخر املغلوب، جاء اإلسالم مببدأ اجلزية وشفعها ابعطاء احلرية الكاملة وضمان احلياة 

الكتاب والذي ميثل نقلة نوعية أو قفزة حضارية على مستوى أتصيل الروابط منة ألهل آلا
القائمة على حمور اإلنسانية، ولكن احلال اآلن خيتلف كثريا عن املاضي، فبينما يفيت الفقهاء 
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اآلن بنجاسة أهل الكتاب ووجوب دفع اجلزية عليهم ومنعهم من نشر كتبهم والتبليغ لدينهم 
إلسالمي والقول أبهّنم مواطنون من الدرجة الثانية وجواز طردهم من وعقائدهم يف الوسط ا

مثال أمنها على اخلراب و  كما يوش ترميمالبالد اإلسالمية وممنوعية بناء كنائس جديدة أو 
يف كتبهم، جند يف الطرف املقابل تعامل الدولة األصويل ممّا سطره أصحاب العقل  كذل

ملسلمني يقوم على املساواة يف احلقوق املدنية والقضائية الغربية مع األقليات الدينية من ا
واحلرايت السياسية واعتبارهم مواطنني من الدرجة ااُلوىل وحىت السماح هلم بتشكيل 
األحزاب والتظاهر ضد احلكومة والتبليغ للدين اإلسالمي من خالل الصحف واجملالت 

وبناء املساجد وممارسة الشعائر الدينية  ونشر الكتب اإلسالمية واقتناء اذاعة وقناة تلفزيونية
بكل حرية وأمان، فهل بعد هذا ميكن القول أبّن موقف الطرف اآلخر من األقليات الدينية 
ال ميثل نقلة نوعية وحضارية يف جمال حقوق اإلنسان وأنّه ما زال متخلفا حضاراي عن الرؤية 

 ؟اإلسالمية اليت يراها الفقهاء ابلنسبة ألهل الكتاب!
 الدرجة الثانية؟ هل ال يزال اإلسالم يعتربهم جنسني ومواطنني من 
هل حيق ملثل هذا الفكر الديين أن يدعي أنّه متحضر أكثر من اآلخرين وعلى اجلميع  

 ؟!أن ينظووا حتت لوائه
نقطة اثلثة ومهمة أيضا، وهي أّن القرآن الكرمي يشّدد النكري على املنافقني ويعتربهم و  

رْ سفل من اجلحيم: األ كيف الدر  ْن النَّارم َوَلْن جَتمَد هَلُْم  كإمنَّ اْلُمَنافمقمنَي يفم الدَّ ْسَفلم مم َِ ااْل
ريا  .145سورة النساء، اآلية  َنصم
يف أهّنم منبوذون وينبغي  كواآلايت الكثرية الواردة يف ذّمهم توحي مبا ال يدع جماالً للش 

اَر َواْلُمَنافمقمنَي األمر:  طردهم واحلذر منهم، بل وقتاهلم إذا اقتضى ْد اْلُكفَّ ُّ َجاهم اَي َأي َُّها النَِّبم
ريُ  ْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبمْئَس اْلَمصم  .73سورة التوبة، اآلية  َواْغُلْظ َعَلْيهم

اطنني من الدرجة ااُلوىل، بل وكل و طاهرين وم املنافقون وبعد هذا كيف يكون هؤالء 
لسانه ولكنه يعيش يف قلبه احلقد والكراهية والنفاق والكفر ابَّلله من يشهد الشهادتني ب

وابإلنسانية، بينما يكون ذلك املسيحي احملب للخري واإلنسانية وصاحب دار األيتام 
والعجزة واملتربع ببناء املستشفى يتداوى فيها املسلمون وغري املسلمني على السواء، جنسا 

 !كم اإلسالمي أن يطرده من أرض اإلسالم؟ومواطنا من الدرجة الثانية وللحا 
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 مفهوم املواطنة

بعد هذا ال أبس أبن نشري اىل أن مفهوم املواطنة مصطلح جديد ومقولة من مقوالت 
اجملتمع املدين, ومعلوم أن اجملتمع املدين ال يقبل تقسيم املواطنة اىل درجة أوىل واثنية، 

رون أو أجانب، وال معىن ألْن يكون املواطن فجميع أفراد هذا اجملتمع إما مواطنون أو مهاج
من الدرجة األوىل أو الثانية, ألّن املواطن يف اجملتمع املدين هو الذي يتمّتع ابمتيازين 

)أوهلما: أهليته, إذا ما وصل سّن الرشد الذي حتّدده  ـكما يقول اوسنت رين  ـ أساسيني 
ّدد سياسة الدولة، وذلك عن طريق الدولة, للمسامهة يف عمليات اختاذ القرارات اليت حت

بعض الوسائل مثل حق التصويت وحق توّّل الوظائف، واثنيهما: حّقه يف أن تقوم 
     .(1)الدولة يف الداخل واخلارج يف محاية نفسه وملكيته(

لية يف عم ساهموعلى هذا األساس فإن املواطن هو الذي يشارك يف صنع القرار وي
 تمع. اجملية يفنواب واملرّشحني لتويل املناصب السياساحلكم والتقنني من خالل ال

هذا احلق  ح مبثليسم ومعلوم أن اجملتمع الديين، كما يراه أصحاب العقل األصويل، ال
ص لتنصيب اخلاابإما  عاىلتألفراده، ال يف اختيار الوايل أواحلاكم ألنه منّصب من قبل هللا 

  ابلتنصيبمن هللا نّصبأي الفقيه العادل امل)كما يف زمن املعصومني( أو التنصيب العام )
مر، كّفلت هذا األتة قد الميالعام( وال يف املسامهة يف عملية سّن القوانني ألن الشريعة اإلس

قدسة على عة امللشرياوما على احلاكم أو جملس الشورى ااّل تطبيق القوانني الواردة يف 
 مواردها ومصاديقها.

و اجملتمعات ديين أع الكلمة )املواطن( على أفراد اجملتم  وهبذا يّتضح جيدًا أن إطالق
 ي بُعد حقوقيأّثل ال ميو التواتليتارية واإلستبدادية إمنا هو زيف جيانب الواقع واحلقيقة 

 وسياسي يف واقع املمارسة اإلجتماعية.
ان جاك جل هبا  قاإن اجملتمع املدين مبين أساسًا على فكرة العقد اإلجتماعي اليت

تصدي فع الو جون لوك وغريمها من فالسفة النهضة احلضارية اجلديدة وبداروسو 
لتان رسا» بهكتا  يفلإلستبداد وقوى القهر السياسي واإلجتماعي. حيث يتحدث جون لوك 

 عن مبادئ النظام الدميقراطي اجلديد كاآليت: «يف احلكومة املدنية
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 الناس مجيعاً أحرار وهم متساوون يف حقهم يف احلرية.» 
 ية.لبشر ااحلقوق الطبيعية ليست منحة من أحد، وإمنا هي من خصائص الذات 

 الناس مجيعاً متساوون يف احلقوق والواجبات
تنشأ السلطة السياسية على أساس التعاقد اإلجتماعي املبين على الرتاضي بني طريف 

 .(1) «العقد

بادئ ميع هذه املفتقد جلي يلفيما نرى أن اجملتمع الديين الذي ينّظر له أتباع التيار األصو 
ىل قسيمهم ات كما رأينا يف  األربعة، فال مساواة يف حق احلرية جلميع أفراد اجملتمع اإلسالمي،
 عّد من خصائصال تُ  ؤالءهمواطنني من الدرجة األوىل والثانية، كما أن احلقوق الطبيعية لدى 

 تعاىل هللاحة من من ـة نظرهم حسب وجه ـ الذات البشرية مبا فيها حق تقرير املصري, ألهنا
تساوين يف يسوا مس  ليهبها ملن يشاء من عباده ابلشروط املقررة. إضافة اىل ذلك أن النا

ات. كما لتشريعامن  احلقوق والواجبات, ويشهد بذلك عدم تساوي الرجل واملرأة يف الكثري
املبين على  جتماعياإلد إن السلطة السياسية يف األطروحة الدينية ال تقوم على أساس التعاق

ؤّكده ا, وهذا ما يشر فيهللب الرتاضي بني الوايل والرعية وإمنا هي من شؤون هللا تعاىل وال دخل
 صدر سلطةبعد أن يؤكد على أن م « املذهب السياسي يف اإلسالم» صاحب كتاب 

, أي والشريعةالة ة الرسسلط الرسول وسائر األنبياء واملعصومني هو هللا تبارك وتعاىل فضاًل عن
اآلخر  تمد هوي يسليس للناس أي حق يف تشريع أي قانون ااّل ما جيتهد فيه الفقيه الذ

 سلطته من هللا وليس من الناس. يقول صاحب هذا الكتاب ما نّصه:
أما سلطة انئب املعصوم ووّل األمر يف عصر الغيبة فهي اآلخرى ال ُتستمد »   

ان الراّد عليه راّد على اإلمام املعصوم، والراد عليه  من األمة, إّنا سلطته إهلية, حبيث 
كالراد على هللا تعاىل وهو على حّد الشرك ابهلل، كما ورد يف حديٍث شريٍف متقدم، 
ورغم أن األمة هي اليت تساهم يف عملية اختيار اإلمام ااّل أنه بعد هذا االختيار سيأخذ 

ووكياًل عنه )ال عن الناس!( يف إدارة شؤون  موقعة وإمامته ابعتباره انئبًا لإلمام املعصوم

                                 
ـ انظر: جون لوك, رسالة ثانية في الحكم المدني, 1

, نقاًل عن: اشكالية مفهوم 142ترجمة ماجد فخري  ص

 .  48المجتمع المدني للدكتور كريم ابوحالوة, ص 
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األمة مما يعين أن السلطة ستكون مستمدة من سلطة هللا تعاىل الذي هو مصدر كل 
 .(1) «السلطات

من حتكيم  لدينيةمة اوال خيفى هنا على كل ذي عينني ما يؤول إليه أمر هذه احلكو    
عار القداسة حتت شي و سم احلق اإلهلادوات اإلستبداد والقهر السياسي والفكري والديين اب

ة راءهتم الضيقهم وقفكار اإلهليه للحاكم. واملصيبة األعظم أن هؤالء اإلسالمويني يطرحون أ
ني يديه وال بل من لباطهذه للنصوص الدينية ابسم اإلسالم والشرع االهلي الذي ال أيتيه ا

ديولوجية هي األي هاميف أو  من خلفه، ويّدعون أن هذه األفكار البائسة والنظرات الغارقة
 رأي اإلسالم والقرآن والشريعة املقدسة!!

تعتمد  وافية راسةدوسيأيت يف حلقات الحقة دراسة هذه املسألة بتفاصيلها الدقيقة 
 .ياسةعلى أدوات العقل والوحي والتجربة البشرية يف ميدان احلكومة والس

 

                                 
ـ  صدر الدين القبانجي, المذهب السياسي في اإلسالم,  ط 1

 . 369ص . 2
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 الدينية و احلرايت السياسية 

 يف اجملتمع املدين
 

   





 

 

 

 مفهوم احلرايت السياسية

لصرح  لتحتيةىن اتعتمد اجملتمعات احلديثة على اُسس ومبادىء تصديقية تعترب الب
ة: ادها املتنوع أبعيف «يةاحلر »اجملتمع املدين املعاصر، ومن هذه ااُلسس واملبادىء هو مبدأ 

ى عنصر يد عللتأكاسية و أمثال ذلك، وليس ااالقتصادية، االجتماعية، الفكرية، السي
 كما نقرأ مليثاق الدويليف ا اردةاحلرية إاّل ألنّه ميثل حمورًا مهمًا من حماور حقوق اإلنسان الو 

نسان إأن لكل »رر: نية تقالثا واملادة «يولد مجيع الناس أحرارًا...»يف املادة ااُلوىل منه: 
. «وعييز من أي نا متدوّن ت املذكورة يف االعالناحلق يف التمتع جبميع احلقوق و احلراي

رية يف ح خص حقشلكل  »وابلنسبة حلرية الفكر واملعتقد تقول املادة الثانية عشرة: 
 .«على حدة عتقدهمأو  الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه

رتاك يف  االشيفخص كل ش  وأّما ابلنسبة للحرايت السياسية فتؤكد املادة العشرون حق
عية أو مجإىل  تماءاالجتماعات واجلمعيات السلمية وال حيق ألية جهة إرغامه على االن

آلراء دون اتناق  اعيفحزب معنّي، وهكذا حّقة يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق 
ودومنا  أبية وسيلةن آلخريىل امضايقة، ويف التماس األنباء واآلراء واألفكار وتّلقيها ونقلها ا

 اعتبار للحدود.
حرية القيام أبنواع األعمال املختلفة »ويقصد ابحلرية السياسية يف معناها املفهومي: 

اليت تقتضيها احلكومة الشعبية مبا يف ذلك حرية استخدام الوسائل اليت يتمّكن من خالهلا 
 .(1) « احلكماملواطن إيصال صوته اىل مسامع اآلخرين ويكون لذلك أتثري عملي يف

                                 
ـ كارل كوهين ـ الديمقراطية ـ ترجمة فريبرز مجيدي، 1

 . 184طهران ، ص 
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 »وهذا يعين أّن املواطن يف الدولة احلديثة يتمتع مبجموعة امتيازات تدخل حتت عنوان 
من قبيل حق التشريع، حق التصويت، حق تشكيل األحزاب وإبداء  « احلرايت السياسية

الرأي وتعيني احلاكم وشكل احلكومة واالعالن عن أفكاره وعقائده حبرية اتمة، وحق 
 ابت وإقامة التظاهرات وما إىل ذلك من مصاديق ذلك املفهوم العام.تشكيل النقا

وهذا األصل املهم من ُاصول اجملتمع املدين احلديث يعود اىل اخللفية الفلسفية اليت تقوم 
 «الدميقراطية»و «الليربالية»و «العلمانيـة»عليها اجملتمعات الدميقراطية احلديثة كمبدأ 

األصول املوضوعية اليت تشّكل وحدة منسجمة وأركان وغريها من  «حقوق اإلنسان»و
متالمحة يقف عليها اجملتمع املدين الذي مل يكن وليد الصدفة أو منتوج فكري وتنظري 
فلسفي ألدمغة املفكرين والسياسيني يف جمالس احلكم وصفوف اجلامعات، بل هو حصيلة 

عن إقرار هذه املبادىء سجاالت واسعة ومعاانة طويلة عاشتها الشعوب الغربية متخضت 
واألصول لبناء جمتمع أفضل. فعندما كانت احلرب األهلية مستعرة يف تلكم اجملتمعات بني 
أرابب الكنيسة من جهة وأرابب السلطة من جهة أخرى، كان لزاماً على احلكومات تدعيم 
شريعتها ابستمرار على اُسس جديدة وسحب البساط من حتت أقدام الشرعية الالهوتية 
للكنسية، فكان التأكيد على احلقوق الطبيعية والفطرية للناس لكسب رضاهم وأتمني 
أتييدهم للحاكم أو امللك، وهذا بدوره أفضى إىل كسر طوق احتكار السلطة واالستئثار هبا 

واالنفتاح على القطاع اخلاص  « ملكية عمومية »من قبل شخص واحد وحتويلها إىل 
ة البنية االقتصادية للدولة، وهذا املعطى اجلديد حيتم األخذ لتأمني نفقات احلكومة وتقوي

مببدأ الليربالية واالعرتاف حبرية األفراد يف التملك والكسب واالنتخاب احلر والتعددية 
السياسية وما إىل ذلك، وهكذا بدأ العّد العكسي الحتكار السلطة من قبل شخص واحد 

اد والدين واإلعالم والقوة العسكرية كما هو احلال يتوىل الوالية على اُمور السياسة واالقتص
يف حكومات القرون الوسطى واحلكومات الشرقية إىل عهد قريب، وال ننسى الدور الذي 

حيث أّدت هنضته اإلصالحية اىل تقزمي دور رجال الكنيسة وحتديد  «مارتن لوثر  »قام بــه 
انطلقت الشعوب األوربية لبناء  صالحياهتم يف الوالية على أمور الناس الدنيوية وحيث

جمتمعاهتا على اُسس جديدة تستوحي مقوماهتا من العقل والتجربة واملنفعة بعيدًا عن 
 السماء.

املتغريات اليت رافقت ظهور الليربالية يف اجملتمعات الغربية مبا  «هارولد السكي»ويوّضح 
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 يلي:
 ية.د الطبق، حيث أخذت القوانني مكاهنا بدل التقالي. يف احلقوق1»
 الشكاكني يث أنّ فة حب، حيث مّت تبديل املذهب الواحد إىل عقائد خمتل. يف العقيدة2

 أيضاً حانت هلم الفرصة إلظهار رأيهم.
 ية.اكمية الوطنية ابحلطبيع، فقد استُبدلت احلاكمية اإلهلية واحلاكمية ال. يف السياسة3
ا اليت  الكيتهوم بدل األرض ، حيث أخذت األموال املنقولة مكاهنا. يف االقتصاد4

 كانت منشأ قدرة االقطاع وامللوك واألمراء احملليني.
ل حملعقل، اساس ، حيث حّل االعتقاد ابلتقدم يف هذه الدنيا على أ. يف اهلدف5

 طيئة.ابخل حساساالعتقاد ابلعصر الذهيب يف الزمن السابق، واإلمث الذايت، أو اال
دي حمل السلوكيات والنشاطات. مث إنه يستنتج ، حيث حّل السلوك الفر . يف العمل6

من ذلك، أّن الشرائط املادية اجلديدة أّدت إىل ظهور روابط جديدة ويف النتيجة ظهرت 
فلسفة أخذت على عاتقها مهمة توجيه حقانية العامل اجلديد، وهذه الفلسفة اجلديدة هي 

 .(1) «الليربالية 
 ة يف اجملتمعلسياسيت اهو دراسة موقع احلراي وعلى أية حال، فما يهمنا يف هذه املقالة

يف اختيار  الفرد وحق «الليربالية»و «الدميقراطية»املدين املعاصر واليت تنطوي ضمن إطار 
الفئات و حزاب األ النّواب يف السلطة التشريعية وانتخاب شخص احلاكم والرئيس وتشكيل

قية تقف على احلقو و ية روحة السياسالسياسية وما اىل ذلك، والنظر فيما إذا كانت هذه االط
هذه  صميم ل يفالنقيض من مبادئ اإلسالم كما يدعي بعض اإلسالميني، أو أهّنا تدخ

 فع الظلم!!لة ور لعداالداينة السماوية ابعتبارها إجناز بشري يقوم على أساس مقتضيات ا

 احلرايت السياسية من املسائل املستحدثة
مثل هذا النمط من احلرايت مل يكن مطروحًا يف  كمقدمة البّد من اإلشارة اىل أن

أجواء الفقة اإلسالمي مبثل هذه الصياغة احلقوقية والفلسفية. ومن هنا تعترب هذه املسألة 
من املسائل املستحدثة يف الفقة االسالمي حيث ينبغي على الفقهاء دراستها يف إطار 

ع تطور اآلفاق املعرفية لالنسان مفاهيم جديدة عن احلرية والعدالة ووفق مقاييس تنسجم م

                                 
 .14ـ  13ـ جي السكي ـ سير الحرية في اوربا ـ ص 1
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املعاصر. أما احلرية املتداولة يف تراثنا الديين فهي حرية من منط آخر، ويُراد هبا, يف الكتب 
يف دائرة  «اإلختيار  »والدراسات الفلسفية والكالمية احلرية يف مقابل اجلرب واليت تعين 

 أفعاله، أو جمبور عليها كما الفعل اإلنساين، فيبحث هناك عن أن االنسان هل هو حّر يف
 يف مذهب اجملربة؟

أما احلرية يف األحباث الفقهية فرياد هبا ما يقع يف مقابل العبد واجلارية يف نظام العبيد 
الذي كان سائداً يف اجملتمعات البشرية قبل عصران احلاضر. وهناك حرية من نوع اثلث وهي 

ي احلرية األخالقية اليت يقصد هبا التحرر من الواردة يف كلمات العرفاء وعلماء األخالق، أ
أسر الشهوات وقيود األهواء والنوازع املادية والدنيوية، فاإلنسان احلر يف هذا املفهوم هو 
االنسان الذي تسامى بنفسه فوق املطامع الدنيوية وحترك يف سلوكه املعنوي واألخالقي 

 بعيداً عن مؤثرات الشهوة وجواذب الطبيعية.
أن كاًل من هذه املعاين الثالثة للحرية يف دائرة املعارف االسالمية )أي املعىن ومعلوم 

الفلسفي، الفقهي، األخالقي( غري انظر اىل املعىن السياسي واالجتماعي اجلديد للحرية يف 
الدراسات املعاصرة، فكما تقدم أن هذا النمط من احلرية السياسية يستوحي مقوماته من 

صر لبناء جمتمع مدين يساهم فيه الفرد يف صياغة احلكومة والقانون من حركة االنسان املعا
 خالل املؤسسات املدنية والصحافة واألحزاب وأمثال ذلك. 

وهلذا كان من الضروري تسليط الضوء أكثر على هذه املفردة السياسية ملعرفة مقوماهتا 
اصرة، أم أهنا متثل حالة وعناصرها وما اذا كانت ضرورة من ضرورات احلياة اجملتمعية املع

خاصة يف املشروع السياسي الغريب.... وابلتايل هل هي من املسائل املستحدثة؟ وهل أن 
هذا النوع من احلرية ال ميثل عنصرًا ذاتيًا وفطراًي يف واقع اإلنسان؟ وماذا لو مارس االنسان 

اخلطيئة؟ أال حيق  حريته هذه يف إذكاء عناصر الشّر والتحّرك من وحي أهوائه يف منزلقات
للمتدينني أن يقفوا موقفاً سلبياً من هذه احلرية ويعلنوا عن عدم تفاعلهم معها انسجاماً مع 
تعاليم الدين وأحكام الشريعة؟... وأخرياً: كيف ميكن التوفيق بني احلرايت السياسية 

نيات, واالجتماعية وما قد تفضي اىل التفرق والتناحر واستنزاف الطاقات وتكريس األان
وبني لزوم التوّحد يف املسار السياسي واالجتماعي وتقوية عناصر الشّد وأدوات الوفاق يف 

 حركة احلياة اجملتمعية لألفراد؟
هذه أسئلة وعالمات استفهام تنطلق من موقع البحث عن آفاق املوضوع الذي أصبح 
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ة تتكّفل اهلاجس األول للمفكرين اإلسالميني يف عملية البحث عن صياغات معرفي
االستفادة من معطيات احلضارة اجلديدة ولكن ليس على حساب اهتزار القيم األخالقية 
واملبادىء الدينية جملتمعاتنا اإلسالمية، وميكن القول يف مقام استجالء كوامن املوضوع أن 

، ولكل واحد «منهج  »وقد تؤخذ مبا أهنا  «حق»احلرية ابملعىن األخري  قد تؤخذ مبا أهنا 
 هذين املوردين حديث خاص.... من

 احلرية بوصفها حقاً 

من حقوق اإلنسان الفطرية فهذا مما ال يشك فيه أحد من الناس،  «حّق  »أما كوهنا 
واملخالفون إمنا يتحركون يف انكارهم وخمالفتهم هلذا النوع من احلرايت ال من موقع كوهنا غري 

دام االنسان هلذا احلق يف حركة الواقع حق، بل من موقع اآلاثر السلبية اليت تالزم استخ
االجتماعي الذي يفرض على الفرد التنازل عن الكثري من حقوقه الطبيعية لضمان سالمة 
املسرية اجملتمعية إما على أساس العقد اإلجتماعي أو األضرار، أو احلاجة، أو الغريزة )على 

السبب يف عدم بروز هذا احلق اختالف املباين يف الدوافع اإلجتماعية لإلنسان(. وأما عن 
يف أجواء اجملتمعات البشرية املاضية وعدم اهتمام الناس بتحقيق هذا النوع من احلرية يف 
واقعهم االجتماعي والسياسي فال يعين كونه حقًا من الدرجة الثانية أو الثالثة من حيث 

ثة يف سّلم األولوايت األمهّية، بل يف احلقيقة أن هذا احلق أييت ابلدرجة الثانية أو الثال
املعيشية لالنسان يف حركة احلياة والواقع، حيث إن االنسان يف حالة تزاحم احلقوق قد 
يرّجح السالمة واألمن والصحة وما اىل ذلك من حقوقه األولية على حق تقرير املصري وحق 

 املعارضة واملشاركة يف احلكومة وجتسيد حريته على مستوى املمارسة والعمل.
وم أن اإلنسان كان يعيش يف اجملتمعات السابقة هاجس اخلوف من األعداء ومعل

واللصوص وقطاع الطرق واحلروب الدامية بني القبائل املتناحرة، حبيث جيد يف نفسه حاجة 
ماسة اىل حكومة قوية تكفل له أقل قدر من احلياة املقبولة بعيدًا عن هذه الشرور مهما  

رة. وببيان آخر: إن االنسان ما مل يفرغ من هاجسه كانت هذه احلكومة مستبدة وجائ
األول الذي يتمثل يف إشباع حاجاته األولية من الغذاء والصحة واألمن واجلنس والسكن، 
فإن النوبة ال تصل اىل االهتمام إبشباع حاجاته يف املرتبة الثانية من قبيل الدين والعلم 

األخرية أقل أمهية من احلاجات األولية بل واحلرية والسياسة وأمثال ذلك. ال ألن احلاجات 
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ابلعكس فإن االنسان ال يكون انساانً على وجه احلقيقة مامل يتحرك إلشباع تلك احلاجات 
ابخلصوص. اْذ اّن احلاجات األولية، ولشدة اتصاهلا ابجلانب البدين واحليواين يف اإلنسان، 

ربطه ابألرض والطبيعة بعيداً عن أجوائه ميكنها أن تشّل فيه جانب احلركة ابجتاه املعنوايت وت
 االنسانية وحاجاته املعنوية.

ومن هنا رأينا االنسان الغريب بعد أن أشبع حاجاته األولية وأشبع غرائزه البدنية حترك 
صوب إشباع احلاجات الثانوية وحقق يف هذه الدائرة اجنازات حضارية كبرية، بينما عاشت 

املاضية حالة اخلوف واجلوع ونقص من الثمرات واألنفس اجملتمعات البشرية يف القرون 
واألموال الشيء الكثري. فاإلنسان اجلائع كيف جيد الرغبة يف قراءة كتاب؟ واملريض املتّوجع  
كيف جيد يف نفسه اإلهتمام برؤية مسرحية أو فلم سينمائي؟ واخلائف على نفسه وأهلة من 

 حافة؟!األعداء كيف يتوقع منه املطالبة حبرية الص
احلرية هبذا املعىن تعترب أكثر من كوهنا جمرد حق لإلنسان، فهي اىل جانب كوهنا حقاً، 
فضيلة من الفضائل األخالقية السامية، بل هي على رأس الفضائل وال ميكن لالنسان أن 
يرى يف نفسه فضيلة االنسانية مبا يف الكلمة من معىن ااّل من خالل التحرر من أسر 

مشة وكسر أطواق العبودية لقوى اإلحنراف واإلستبداد أو اليت تسعى لتكبيل احلكومات الغا
 االنسان يف نطاق القبول ابلذل والظلم.
وهي أهنا متثل معيار مشروعية  «احلرية السياسية  »وهناك جهة أخرى من حقانية 

تيار األنظمة السياسية احلاكمة وحقانيتها، وذلك من خالل اختيار األفراد للحاكم, أي اخ
الشعب لنوع احلكومة واهليئة احلاكمة. فكما هو معلوم أن مجيع النظم السياسية غري 
الدميقراطية تواجه مشكلة املشروعية بشكل أو آبخر وهلذا يسعى أرابب السلطة يف هذه 
احلكومات اىل إضفاء طابع الشرعية على نظامهم من خالل التمسك ابحلق اإلهلي اترة، 

فة الطبقية اترة أخرى، واإلعتماد على سياسة التجهيل وتسطيح الوعي واالستفادة من الثقا
العام للناس واستغفاهلم وتلهيتهم هبموم املعيشة أو استخدام سالح التخويف من العدو 

 اخلارجي املوهوم وأمثال هذه األدوات السياسية يف حماولة البقاء يف سدة احلكم فرتة أطول.

 احلرية بوصفها منهجاً 

كمنهج لنظام احلكم فقد أصبحت ضرورة من ضرورات احلياة يف  «رية احل »أما 
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اجملتمعات البشرية املعاصرة, سواءًا على مستوى احلكام أو على مستوى احملكومني، 
فاحلكومات يف النظم الدميقراطية ال جتد نفسها مضطرة اىل إنفاق رصيد كبري من األموال 

اي وخبااي أفراد الشعب وآرائهم املعارضة للسلطة، على اجلواسيس والشرطة السرية ملعرفة خفا
ألن حرية األحزاب والصحف وأجهزة اإلعالم قد تكفلت هذا األمر أبفضل صورة، 
فاحلكومة ميكنها مساع رأي مجيع أفراد الشعب واإلطالع على مشاكلهم وفق القنوات احلرة 

لواقع وانطالقًا من أجواء واختاذ اخلطوات املناسبة ملعاجلة  هذه املشاكل وفق مستجدات ا
منفتحة على الرأي اآلخر واالستفادة من اخلربات املتنوعة يف غياب احلالة النفسية 

 املتشنجة، وزوال عنصر اخلوف الذي يكّبل عقول الناس ويستنزف طاقاهتم. 
والرقي  قتصادياإل أما على مستوى احملكومني فإن احلرية كمنهج يعّد أساس التقّدم

ه أن يفضي ن شأنمرية تكامل األخالقي وليس كما يظن البعض أن فتح أبواب احلالثقايف وال
الدعامة  ة فانن جهابجملتمع واإلنسان اىل التحرك يف خط الباطل واالحنراف والشر، فم

ختيار الصادقة واإل لنّيةاهي  االنسانية اليت تقوم عليها الفضائل األخالقية والتعاليم الدينية
اإلنتخاب   علىساساً ألخالق والدين. أي أن الدين واألخالق يقومان أاحلر لسلوك طريق ا

ال حالثقافية يف قية و خالاحلر والواعي لطريق اخلري والصالح، وال يكون مثّة معىن للقيم األ
 معىن ى المحل الناس على اعتناق رؤية معينة أو سلوك طريق خاص، ومن جهة أخر 

للمعرفة  تعددةموات ي، وهذا يعين ضرورة فتح قنلالنتخاب احلّر ااّل مع املعرفة والوع
يف   انشط تساهمثقايف فاعلواالعرتاف ابلتعددية الدينية والسياسية ليعيش األفراد يف حالة ت

 توليد املعرفة ورفع مستوى الوعي العام للناس.
وهنا يكمن حمور الفضائل، وهو العلم واملعرفة كما يف مقولة سقراط، حيث يرى  

لسفة تبعًا لسقراط أن اإلحنراف والرذيلة واجلنوح حنو الشر تكمن يف عنصر أساطني الف
هو مأساة االنسان وقصة »اجلهل، فاجلهل ـ كما يقول النائيين شيخ النهضة الدستورية ـ 

معاانته مع الطغاة، ولوال اجلهل ملا أشرك االنسان الطواغيت يف عبادة هللا، وملا فقد حريته، 
 .(1) «وفّرط حبقوقه 

أما الفضيلة فهي تعبري آخر عن املعرفة، فلو عرف االنسان وجه احلق واخلري والصواب 
ملا تركه اىل حيث الباطل والشر. ولكن االنسان قد يعرف وجها من وجوه الصواب، ومن 

                                 
   .105ـ النائيني ـ تنبيه األمة وتنزيه الـملة ـ ص 1
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هنا يقع يف اخلطأ واخلطيئة، أما من استقرأ وجوه اآلراء عرف وجه الصواب بشكل أفضل، 
دينه ومذهبة وسلوكه األخالقي. ومع إيصاد أبواب اآلراء واألفكار وكان على ثقة أكرب من 

األخرى سوف تكون املعرفة انقصة وإن حسبها صاحبها كاملة وكان مقتنعًا مبفردات 
عقيدته أو راضيًا عن سلوكياته وأفعاله، ااّل ان هذا ال يكفي لتكوين معرفة صحيحة 

ة معينة لدى الشخص ال يعين ابلضرورة أنه وسليمة. أي أن اليقني أو القناعة حبقانية عقيد
على حق يف اعتناقها والتصديق هبا عقاًل وشرعًا ااّل يف صورة اإلطالع على األفكار 
واملعتقدات لدى اآلخر وأدلّته وسلوكياته على مستوى الفكر واملمارسة والتعامل معها من 

ة املذهبية. والتساهل موقع اإلنصاف والبحث عن احلقيقة ال من موقع التعصب واحلساسي
يف دائرة العقائد الدينية واآلراء املذهبية يشكل أحد األسس اليت يقوم عليها بناء اجملتمع 

ومعلوم أن االسالم له دور الرايدة يف مضمار . «البلورالية الدينية  »املدين احلديث، أي 
وال زالت كلمة التسامح مع اآلخر املخالف, إن على مستوى اخلالف الديين أو السياسي، 

القرآن حية يف وعي االنسان املسلم حينما يدعو أتباع األداين األخرى اىل كلمة سواء 
. (1).قل اي أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم االّ نعبد االّ هللا..ويقول: 

 يقول يف عهـده ملالـك األشتـر عندما واله على مصر: وهكذا نستمع اىل اإلمام علي
 .(2) «واعلم أن الناس صنفان، إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق»

وليس ابلضرورة أن أتيت الفتاوى الفقهية متطابقة دائمًا مع هذا املبدأ الكلي للدين 
االسالمي لكون األحكام الشرعية اتبعة ملقتضيات  الزمان واملكان والعرف واملصلحة وأمثال 

اسية اثبتـة وشاملـة وحتكـي عـن موقـف أساسـي من مواقف الدين ذلك، بينما املباديء األس
. (3)ال اكراه يف الديناإلهلي تـجاه مواطن اخلالف، وعلى سبيل املثـال فـان قولـه تعالـى: 

يبقى موقفًا أساسيًا من مواقف الدين االسالمي يف دائرة حرية املعتقد، بينما يكون احلكم 
فقهيًا متحركًا تدخل يف صياغته عوامل سياسية وثقافية خمتلفة  الفقهي بقتل املرتد موقفاً 

وابلتايل ال ميثل جوهر الدين وثوابت الشريعة بل من األعراض واملتغريات، وهذا ما سوف 
 نفصل فيه الكالم الحقاً. 

                                 
 .64ـ آل عمران: 1
 الى مالك األشتر. ـ نهج البالغة، من كتابه2

 .256ـ البقرة: اآلية 3
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ومن جهة اثلثة متثل احلرايت السياسية صمام األمان لظاهرة طغيان الدولة واستبداد 
موز النظام السياسي، وهلذا رأينا أن احلكومات اجلائرة أشّد ما ختاف منه هو احلكام وفساد ر 

حرية التعبري والنقد، وحتاول بشىت الوسائل إسكات أصوات املعارضة لتبقى متعالية عن النقد 
 املوضوعي، وهلذا ورد يف احلديث الشريف:

 .« إن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر »
ية وخاصة حرية النقد والرأي فان اجملتمع يعيش يف دينامية وحيوية ومع وجود نسيم احلر 

جتعله قادرًا على مواجهة التحدايت الصعبة من خالل استجالء مواطن الداء ومعرفة مواضع 
النقص واخللل وإصالحه، خبالف حالة التعتيم اإلعالمي يف أجواء اإلرهاب الفكري الذي 

كات اآلراء الصحيحة واملقوالت الصائبة اليت ال غىن متارسة السلطات املستبدة حيث يتم إس
 للمجتمع البشري عنها يف حركة التطور وعملية اإلصالح الثقايف واألجتماعي.

 إقامة العدل ومعرفة احلقيقة ميّران من قناة احلرية

ومن هذا املنطلق نقول أبن فتح أبواب احلرايت السياسية والدينية هو األسلوب الوحيد 
عدالة يف الواقع اإلجتماعي للناس وأن مصادرة هذه احلرايت ميثل أول ابدرة ظاملة لتحقيق ال

من قبل احلكومات املستبدة لالحتفاظ ابلسلطة وحتويل املوقف اىل حالة طاغوتية تعمل على 
تكبيل عقول الناس وإخضاع احلركة الثقافية يف اجملتمع. وبذلك يتبني أن إقامة العدالة, اليت 

وعية مجيع احلكومات والنظم السياسية, ال ميكن أن يتحقق ااّل ابلعلم والثقافة هي حمور مشر 
والوعي. وهذه الميكنها أن تتحقق يف واقع الناس الفردي واإلجتماعي ااّل من خالل عنصر 

 احلرية. 
 «:سياسة احلكم » يف كتابه « أوسنت رين » يقول 

السياسات لتحقيق ما قد  إن كل شعب يود اتباع السياسات اليت حيسبها أفضل» 
يكون التمسك به من قيم. وإن اكتشاف أي من هذه املقرتحات السياسية املختلفة يعّد 

 أفضل من غريه هو يف احلقيقة والواقع من أعظم املشاكل اليت جتاهبها احلكومة.
وقد أظهرت التجربة أن أقوى الطرائق أثرًا يف حّل هذه املشكلة هو أن نسمح ملؤيدي  

اح ومعارضيه ابإلدالء آبرائهم حبرية اتمة, ألن اآلراء واالقرتاحات الصائبة اخلرّية كل اقرت 
 ستنال يف املدى البعيد القبول العام, وتشجب االقرتاحات الرديئة.
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ب ا على التغلي قدرهتقـة هـإن خيـر جتربـة للحقي» وكـان أول مـن قـال ابحلجـة القائلـة 
في اهلجوم الذي ف, «1964جون ملنت ـ » اإلجنـليـزي  هو الشاعر «على الضاللة والزور

 «ميلنت » ول ا, يقنشرهو شنه على حماوالت احلكومة الربيطانية منع طبع املؤلفات اهلّدامة 
 مدلالً على رأيه هذا:

كما أن مجيع نسمات العقيدة تركت هلا احلرية لتفعل فعلها على األرض, كذلك » 
مليدان. إننا نؤذي احلقيقة ابلتشكيك يف قوهتا عن طريق ينبغي أن تكون احلقيقة يف هذا ا

الرتخيص أو التحرمي. دع احلقيقة والبهتان يتصارعان, فمن عرف حقيقة قادت إىل شّر يف 
صراع علين؟ إن احلقيقة ليست يف حاجة إىل خطط وسياسات وال إىل خداع وحيل, وال 

ليست سوى حيل ودفوع إىل تراخيص وإجازات لكي حتقق انتصاراهتا, فهذه كلها 
 .(1) «…يستخدمها الضالل أو البهتان ضد قوة احلقيقة

ومثل هذا الكالم الذي يرد يف دائرة احلرايت السياسية يرد أيضًا يف دائرة حرية املعتقد 
وإظهار الرأي املخالف يف أجواء الفكر الديين. فالسائد يف أجوائنا الشرقية املختلفة أن حتولت 

ة اىل اتبو وخطوط محراء ال تسمح للفكر أن يتحرك ويطرح عالمات استفهام املعتقدات الديني
حول أية مفردة من مفردات العقيدة مهما كانت صغرية واتفهة أو يُتحدث عنها من موقع 
الشك والنقد. وقد لبس رجال الدين ورموز املؤسسة الدينية ثياب حرّاس العقيدة وشرطة 

ادًا وتعسفًا عن السلطة الرمسية وعملوا على إسكات السلطة الدينية اليت ال تقل استبد
عالمات اإلستفهام اليت متّس من قريب أو بعيد امتيازاهتم واعتباراهتم القدسية اليت اكتسبوها 
من خالل التخلف العام وانكماش الوعي لدى غالبية الناس. ومن هنا يفقد االنسان حريته 

نية كرهاً. وهنا يكمن اخلطر الناشيء عن طواعية بعد أن فقدها يف مقابل السلطة الزم
الدوغمائية والتعصب الديين، حيث يتنازل االنسان بكامل حريته عن حريته وكرامته وإنسانيته 
لصاحل حفنة من األفكار الضيقة والقيم الزائفة واألوهام األيديولوجية ابسم الدين وحتت شعار 

على الناس وسفراء هللا بني عباده. فنرى املذهب وبتحريك من الذين يفرضون أنفسهم قّوامني 
بعض الشباب بعمر الورد يفجرون أنفسهم بعمليات انتحارية ويقتلون العشرات من األبرايء 
قربة اىل هللا تعاىل!! أو يقوم أفراد من هؤالء بفتح النار على املصلني يف مساجد ابكستان 

                                 
, ترجمة د. حسن 135, ص1أوستن رني, سياسة الحكم, ج ـ1

 علي الذنون, بغداد.
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 يدينون بغري دينهم أو يلتزمون بغري )قربة اىل هللا طبعاً( ألهنم يعتقدون أبن هؤالء املصلني
مذهبهم، وأن وظيفتهم اإلسالمية تطهري األرض من كل خمالف هلم!! كل ذلك انشيء من 
حرمان االنسان من اإلطالع على فكر اآلخر ورأيه والتعامل معه بلغة الكفر والزندقة واملروق 

هم احلدث وتشخيص الواقع من الدين، وابلتايل يفقد االنسان حريته يف اختيار احلقيقة وف
 أبدوات العقل واملنطق بعيداً عن أجواء التعّصب واخلصومة.

 النائيين واإلستبداد الديين

أخطر أشكال اإلستبداد ويصعب عالجه اىل  ـ كما يقول النائيين ـ إن اإلستبداد الديين 
ألول يفتقر اىل حّد اإلمتناع، بل إن اإلستبداد السياسي متولد من اإلستبداد الديين حيث إن ا

املقومات الكفيلة ابحلفاظ عليه، فهو مهّدد دائمًا ابالهنيار ألدىن سبب، يف حني أن األمة 
تكون يف الثاين مضّللة وخمدوعة وحتسب أن ما يصدر عن رجل الدين املستبد من لوازم 

ن، واألمة الدين، بينما هي نزعة فردية يتظاهر هبا املتلبسون بزي الرائسة الروحية بعنوان الدي
 .(1)اجلاهلة تطيعهم ابندفاع وثقة، لشدة جهلها وعدم خربهتا مبقتضيات الدين وحقيقة هؤالء

كما ان أحد أسلحة أصحاب العقل األصويل يف قتل حرية البحث عن احلقيقة هو 
حترمي كتب الضالل  »استخدام سالح حترمي اإلطالع على الفكر اآلخر من خالل ما يدعونه 

ة ما أنزل هللا هبا من سلطان، حيث يكمن يف هذا األسلوب املتخّلف عنصر الذي هو بدع« 
التعصب ودعوى امتالك احلقيقة املطلقة والدوغمائية املريضة اليت متنع صاحبها من احلوار 
وتبادل األفكار مع اآلخر، فيبقى االنسان حمصوراً يف قوقعة أفكاره الضيقة ويعيش يف هتوميات 

ته بسلوكية خاصة وقوالب مذهبية تفقده عقالنية التحرك وحتول داخله أيديويوجية تؤطر حيا
األخسري ن أعم ااًل الذي ن ض ّل سعيه م اىل عقدة ونزعة فوقية يف هناية املطاف، فيكون من 
 .  (2)ف ي احلي اة الدني ا وهم َيسبون أّنم َيسنون صنعاً 

انبًا للحق والصواب يف الظاهر واحلال إن حترمي اإلطالع على الرأي اآلخر مهما كان جم
فاّن من شأنه حرمان الناس من فرصة االستزادة من العلم، فإن كان حقاً يف الواقع فقد حرموا 

                                 
ـ مجلة  27ـ النائيني ـ تنبيه األمة وتنزيه المّلة ـ ص  1

 .149ص   99التوحيد، العدد 

 .104ـ  103ـ الكهف: 2
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أنفسهم وأتباعهم استبدال الباطل ابحلق وأوصدوا أمامهم سبيل النجاة، وإن كان ابطاًل فقد 
عمق يف االنسان عنصر حرموا أنفسهم وأتباعهم اإلطالع على اخلطأ الذي من شأنه أن ي

اإلميان حبقانية وصحة سلوكه ويدعوه لالنسجام أكثر مع خط الرسالة واإلميان. فمن البداهة 
مبكان أن االنسان مهما اتسعت آفاق تفكريه واطلع على أدّلة الطرف اآلخر الواهية ازداد 

يطرح اآلراء والعقائد امياانً بعقيدته وسالمة مذهبه كما هو احلال يف منهج القرآن الكرمي عندما 
املخالفة ملبادىء الرسالة اإلهلية ويتحرك يف إبطاهلا وبيان زيفها من موقع الدليل العقلي 

 والربهان املنطقي مما يزيد يف إميان املؤمنني ومينحهم ثقة أكرب حبقانية ما هم عليه.
وحيّرموا عليهم قد يقال إن هؤالء املتفّقهني مل يوصدوا أبواب العلم واملعرفة على الناس 

قراءة األفكار املخالفة حبجة أهنا كتب ضالل ااّل خوفًا عليهم من اإلحنراف والزيغ ألن غالبية 
الناس من العوام الذين يعيشون السذاجة يف عقائدهم وقد ال يتمكنون من دحض الشبهات 

الحنراف عن واآلراء املخالفة والدفاع عن معتقداهتم الصحيحة، فيصيبهم التشويش العقائدي وا
جادة احلق والصواب، فيكفي أن يقوم بعض املثقفني والعلماء ابإلطالع على آراء اخلصوم 
ودحضها يف دائرة النخبة فقط ألن مثل هذه املسائل ليست مساحة مفتوحة جلميع أفراد 

 اجملتمع، وإمنا هي من اختصاصات العلماء وأهل الرأي واملعرفة.
سليمًا من الغبش والزيف ااّل أن أدىن تدبّر يف املوضوع وهذا الكالم وإن كان يف ظاهره 

إبمكانه أن يكشف عن وجه اخللل فيه، فمسؤولية املثقف وعامل الدين هو الصعود ابملستوى 
الثقايف واإلمياين لدى الناس كافة وخاصة العوام منهم، كما هو املالحظ على سرية األنبياء 

خذ ابلعلم يف دائرة اإلميان واملعتقد ونبذ اخلرافة والتقاليد اإلهليني يف دعوة الناس اىل التعقل واأل
الزائقة، ألن اإلميان ليس حالة طارئة يعيشها االنسان يف مشاعره النفسية بل عبارة عن اختيار 
حّر بني طريقني أو أكثر، وال ميكن فرض حتقق اإلختيار احلّر واالنتخاب لألفضل واألحسن 

ن طريقني أو عدة طرق لينتخب طريق احلق مبحض اختياره، واالّ ااّل اذا وضعنا أمام االنسا
فلو بقي على ما كان عليه من دين اآلابء واألجداد من دون متحيص وتشخيص ملا كان ملثل 
هذا اإلميان قيمة تذكر يف سوق الكرامة والسلوك اىل هللا تعاىل حىت لو كان مطابقًا للحق يف 

 من خالل التلقني والتقليد الذي ال ميثل أي بعد عقالين يف واقع األمر، ألنه مل حيصل عليه االّ 
 دائرة االنتخاب واالختيار... 

مضافًا اىل أن العامَل الذي نعيشه يف احلال احلاضر ال يدع االنسان حلاله مهما سعى اىل 
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التشبث بعقيدة اآلابء واألجداد، فاملعطيات احلضارية اليت أفرزها التطّور والثورة يف عامل 
االتصاالت واملعلومات أخرجت االنسان من قوقعته الفكرية وحميطه الضيق وقذفت به اىل 
أجواء املواجهة واملسؤولية، فلم يعد إبمكانه إسقاط الفكر اآلخر والتعتيم عليه وإبعاده عن 
دائرة اإلمتداد يف مفاصل احلركة الفكرية والثقافية، بل أصبح كل انسان يف العامل املعاصر 

مام كم هائل من األفكار واملعتقدات والبد له من الدخول اىل أجواء هذا املعرتك يعيش أ
الفكري واحلضاري بسالح العلم واإلميان ومواجهة هذه األفكار الواردة من موقع الوضوح يف 
الرؤية وعدم اإلكتفاء ابالميان الساذج يف عملية االختيار. ولذلك كان من الضروري العمل 

املسلمني والسيما طبقة العوام ابلفكر السليم واالميان القوي من خالل  اجلاد على تسليح
استعراض كافة وجهات النظر والرأي وفسح اجملال لآلخر املخالف ليطرح رأيه حبرية كاملة مث 
مناقشته مبنطق العقل والقرآن وبعيداً عن احلالة النفسية املتشنجة اليت يعيشها أغلب املتعصبني 

 والسلفيني.
ينبغي هنا الغفلة عن هذه احلقيقة، وهي أن أكثر العقائد واملفاهيم الدينية ليست وال 

وليدة املنطق العقالين والنّص الوحياين الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، بل 
هي وليدة املماحكات الكالمية واملنازعات اللفظية والصراعات السياسية اليت أضفى عليها 

فضاًء من القداسة املوهومة جعلها ترتفع اىل مستوى العقائد الدينية، ووضعها  تقادم الزمن
أصحاب الفكر األصويل فوق مستوى النقد، فهي ليست عقائد دينية يف األصل حىت يسعى 

 رجال الدين التقليديني اىل الدفاع عنها وكبت كل حماولة للتشكيك فيها أو التخلي عنها.
الدينية ال يعين نفيها ابلضرورة بل بلورهتا وإضفاء واقعية أكثر ومن هنا فان نقد األفكار  

عليها مما مينح الفرد املؤمن دينامية وحيوية يف معتقداته وال يدعها أشبه حبقائق حمنطة جتول يف 
 مدارات الذهن وتساهم يف ترسيخ التحجر واجلمود والدوغمائية يف واقع االنسان.

 احلرية وقوة الفكر الديين

الحظة الأبس ابالشارة إليها، وهي أن أتباع الدايانت املختلفة يف بداية ظهورها  وهنا م
كانوا يعيشون اإلنفتاح على اآلخر واحلوار معه من أجل حتويل الدعوة اجلديدة ايل واقع حي 
يفضي اىل إخراج االنسان من دائرة اجلمود والالمباالة اىل دائرة الضوء والفاعلية يف حركة 

هذه احلالة احلضارية أتخذ ابلنضوب والفتور حاملا يتحول الدين من إميان قليب  احلياة، ولكن
مشحون ابلعواطف الدينية والقيم االخالقية اىل هوية شخصية للفرد واجملتمع ويصبح اإلسالم 
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يف اجملتمعات اإلسالمية عبارة عن عنصر من عناصر اهلوية اجملتمعية، وتتحول املؤسسات 
رمسية هتدف اىل اإلحتفاظ بوجودها وقداسة أفرادها من خالل الدفاع عن  الدينية اىل كياانت

الدين مبا هو دين اهلوية ال مبا هو اميان قليب يدعو االنسان اىل اإلنسجام مع خط الرسالة 
 والقيم األخالقية.

 «:ريـةعـن احل» فـي كتابـه « جـون ستيـوارت مـل » ويف هذا الصدد يقول 
ود، فهي يف  الوجيفهرت ظاملذاهب اخللقية، والعقائد الدينية، اليت  وهذا ما حّل مبعظم» 

ا هلا تفظة مبحم اوتظل معانيه أول أمرها تكون حافلة ابملعاين اجلليلة يف نظر واضعيها وأتباعهم،
ئر لمتها على ساعالء ك إلمن القوة والوضوح، بل ورمبا تزداد هذه القوة مادام النزاع مستمراً 

أو تكف عن  العام لرأيائد، حىت يفضي هبا األمر اىل التفوق، فتكون مبنزلة املذاهب والعقا
 مثّ ناقشة تفرت، ة املن حدّ التقدم وتتوقف عن النمو واإلنتشار، ومىت مت أحد هذين األمرين، فإ

. عامل اآلراء له يف خصصأتخذ يف التالشي تدرجيياً، وعندئذ يكون املبدأ قد احتّل مكانه امل
من  لويصبح التحو  ناع.ون به قد تلقوه من طريق الوراثة، وليس من سبيل اإلقتفيكون املؤمن

ظل أصحاب ن أن يماًل عقيدة اىل أخرى شيئًا غريبًا ال ميكن أن خيطر على األذهان، مث بد
بني  لنشر دعوهتم ا، أوهلني العقيدة كما كانوا يف أول األمر، مستعدين لتفنيد انتقادات املهامج

فيهم لويرحيون خما هتم،لدون للسكينة فيصمون آذاهنم عن مساع الطعون يف دعو الناس تراهم خي
 )إن كان هلم ذلك( من مساع األدلة املؤيدة لعقيدهتم.
 .(1) «ومن هنا أييت ضعف العقيدة واضمحالل قوهتا 

 ويقول يف موضع آخر من هذا الكتاب:
إليه العقائد يف أذهان  ومن األمثلة الدالة على مقدار اجلمود الذي ميكن أن تصري» 

معتنقيها بدرجة يعجز العقل عن فهمها وإدراكها، رغم ما هلا من قدرة على أن ترتك يف 
الذهن أعمق األثر يف ابدىء أمرها، كيفية أعتقاد املسيحيني مبباديء املسيحية، وأعين 

كنائس واملذاهب ابملسيحية هنا تلك التعاليم والوصااي املدّونة يف العهد اجلديد الذي أمجعت ال
مجيعها على اإلعرتاف بصحته، ومع ذلك فاننا ال نبالغ اذا قلنا أنه ال يوجد يف كل ألف ممن 
يدينون ابملسيحية فرد واحد يهتدي يف سلوكه بتلك التعاليم، فهو ال يتبع سوى العرف اجلاري 

                                 
ـ جون استيوارت مل، عن الحرية، ترجمة عبد الكريم 1

  123ـ  122أحمد، ص 
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 .(1) «بني أمته أو طبقته أو أهل ملته 
حلقة اليت م القرآنية املفاهيوا ثال، فإن التعاليم السماويةأقول: ما أشبه حالنا مبا ذكر يف امل

ىل اة لغري هللا لعبوديك وانزل هبا الوحي إلخراج الناس من الظلمات اىل النور ومن أجواء الشر 
د فكرة  لمني اىل جمر ن املسمبية أجواء االميان واحلرية. هذه التعاليم البناءة قد حتولت لدى الغال

أحكام يف و نعكس على أفعاهلم وسلوكهم على شكل طقوس وتكالكامنة يف أذهاهنم وت
الكمال  مدارج م يفشرعية من دون أن متتد اىل أعماق وجداهنم وترتفع مبشاعرهم وأخالقه

ة احتدت مع ىل هوياول االنساين واملعنوي. أي أن التدّين لدى الغالبية أصابه التكّلس وحت
ألخالق دات والعبافأصبح يتحرك يف دائرة ا شخصية االنسان املسلم ومع ذاته وأاننيته،

 فضيلة، بل منعشق للوال والسلوكيات اإلسالمية ال من موقع االميان القليب وبدافع احلب هلل
ع تلكم متتفق  ف قدموقع اهلوية الدينية وما تفرضه عليه هذه اهلوية من واجبات وتكالي

ة، سخها اىل هويبعد م ينيةالتعاليم الدالتعاليم السماوية األصيلة وقد ال تتفق، وهبذا تتحول 
افة واخلنوع واخلر  لوهمامن عنصر إجيايب وإنساين مينح االنسان القدرة على التحرر من شراك 

قوال املاضوية وأ إلفكارنة القوى الشر واإلحنراف، اىل قيود تكّبل عقل االنسان وسلوكه يف زنزا
 هناية املطاف. السلف وتتحول داخل االنسان اىل عقدة مستعصية يف

 إسالم اإلميان وإسالم اهلوية

وهنا نصل اىل بيان موقف الدين من احلرية حيث تبنّي أن الدين يكون على حنوين يف 
واقع االنسان املسلم: فهناك الدين/االميان، والدين/اهلوية، ومجيع ما نراه يف الكتب الفقهية 

حو الثاين من الدين )أي الدين/اهلوية( واألحكام الشرعية إمنا يعكس يف الذهنية املسلمة الن
الذي مل ينفتح على االميان القليب من موقع العمق الروحي واالستقامة العملية، بل يثري يف 
صاحبه اخلوف ابملستوى الذي يشّل فيه حرية الفكر وفاعلية السلوك. أما الدين الذي حيرر 

نوي فهو النحو األول من الدين، االنسان من واقعه السيء ويصعد به يف مدارج الكمال املع
أي الدين مبعىن االميان العميق الذي مينح االنسان قدرة غيبية لتجاوز القيود الباطنية والظاهرية 
يف عملية التكامل. وهذا النمط من التدين احلقيقي هو الذي تنعكس آاثره على سلوك 

الزائفة والسياسات اخلادعة بعد االنسان اخلارجي فيحرره من حبائل التقاليد الظاملة واألعراف 
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 أن حيرر ابطنة من الرذائل والدوافع الشريرة.
فالدين احلقيقي، كما يعمل على حترير ابطن االنسان من لوث الشهوات واألهواء 
واالاننيات، فإنه كذلك يعمل على حترير ظاهر االنسان وكيانه االجتماعي من قوى الشر 

ًا يف رجال الدين واملتصدين ألمر التبليغ الديين، فهوالء واإلحنراف، ونرى هذا املعىن متجسد
من يتحرك يف عمله التبليغي إلاثرة مكامن اإلميان  ـوهم القّلة  ـأيضًا على نوعني: فهناك 

القليب ابهلل تعاىل يف واقع الناس من أجل حتويل التعاليم الدينية اىل واقع حّي يف نفوسهم 
كياته وميوله ورغباته ال يف أقواله وظاهره فقط، وهناك من ويعمل على جتسيد العقيدة يف سلو 

رجال الدين من يهتم بدين اهلوية أو دين األحكام الشرعية واملسائل الفقهية. ومعلوم أن 
الفقه، الذي ال يستطيع أن حيرر ابطن االنسان من أدران الرذائل االخالقية وال يتمكن من 

الشر والنفاق وحب الدنيا، يكون عاجزًا أيضًا عن تطهري قلبه من شوائب األاننية وعوامل 
حترير االنسان من تقاليد اجلاهلية وحالة البداوة واإلرتقاء مبستوي االنسان اجلاهلي اىل مستوى 
االنسان املدين، أي أن التدين جيتمع مع كلتا هاتني احلالتني، البداوة والتمدن، فقد يكون 

يش الدوغمائية يف السلوك والسطحية يف التفكري االنسان متدينًا ولكن مع ذلك نراه يع
واجلفاف يف العواطف والعدوانية يف التعامل مع اآلخر املخالف ويتحرك يف عالقاته مع 
اآلخرين من موقع أيديولوجي مغلق مينحه حرفية الطاعة مع نتائج املعصية، وهذا هو التدين 

 القشري الذي يفرزه الدين/اهلوية.
ميسخ شخصية االنسان ويستويل على عقله وقلبه وعواطفه وجيعله هذا النظام الفكري 

مسرّيًا يف كل شؤونه، فال معىن للحرية يف قاموس هؤالء املتدينني، لذلك تراهم يقفون منها 
موقفًا سلبيًا دائمًا ويعملون على حتويرها واختزاهلا اىل احلرية اجلنسية والتحرر من قيود الشريعة 

احلرية مورد البحث هي احلرية السياسية واإلجتماعية، واملذموم امنا هو واألخالق. واحلال أن 
احلرية الطبيعية، أي أن يعيش االنسان بوحي الطبيعة ويتصرف يف إشباع غرائزه كما تتصرف 
احليواانت، وبني هذين النوعني من احلرية بون شاسع، ااّل أن أصحاب العقل األصويل وإسالم 

ع عن ثقافتهم املتخّلفة من موقع التعنت والتهكم واإلستخفاف اهلوية ينطلقون يف الدفا 
مبعطيات احلضارة البشرية وحتريف احلقائق الشاخصة من أجل التسرّت على تشوهات األان 

 والبقاء يف عتمة الذات. 
وهكذا يتبنّي أن الدين، والتدّين ابملعىن األخص، ال ميّثل اخلري املطلق لإلنسان، فقد 
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)كما يف احلالة الثانية(. وهذا يعين أن ما ًا ا يف احلالة األوىل( وقد يكون شر يكون خريًا )كم
يقال من لزوم الرجوع اىل الدين والقرآن وأن اإلسالم هو احلل وأمثال ذلك من عبارات ثقافة 
الصحوة ال ميكن األخذ به من دون وضعه على مشرحة النقد لفرز إسالم اإلميان عن إسالم 

املراد من اإلسالم يف شعارات اإلسالميني ورجال الدين هو األول فذلك ال  اهلوية، فإذا كان
يتقاطع مع احلرايت السياسية واإلجتماعية املوجودة يف النظم الدميقراطية بل إن هذه احلرايت 
إمنا هي انعكاس عن اإلميان احلّر يف ابطن االنسان وحمتواه الداخلي، والدين أو التدّين الذي 

ه احلرايت هو دين اهلوية والتدّين القشري الذي ال ينطلق من موقف فكري أو يتعارض مع هذ
 إميان قليب بل بوحي التعصب واجلهل والتخّلف.

 املوقف الفقهي من املرتد 

الكالم عن موقف االسالم من احلرايت السياسية وحقوق االنسان متشعب وواسع  
حداً منها وهو ما يتعلق ابملوقف الفقهي من السيما يف دائرة املصاديق، ولكننا أنخذ منوذجاً وا

حالة اإلرتداد عن الدين واعتناق دين آخر غري اإلسالم أو إنكار ما هو ضروري من الدين، 
بل حىت إنكار ما قام اإلمجاع عليه يف قضية عقائدية أو حكم فقهي، فكل ذلك يواجه عقوبة 

عض الفقهاء اجملددين كالشيخ حممد اإلعدام كما يتفق على ذلك الفقهاء التقليديون، ولكن ب
مهدي مشس الدين وآخرين ممن نظروا اىل القضية من موقع حقوق االنسان ورهاانت املشروع 
احلضاري االسالمي يف جتسري العالقة بني النصوص الدينية ومستجدات الواقع الثقايف اليت 

رتد وحتركوا يف أتمالهتم الفقهية أفرزها التطور، هؤالء حتّفظوا على أتييد الفتوى املعروفة بقتل امل
على مستوى البحث والنظر يف الظروف واملتغريات التأرخيية اليت رافقت صدور مثل هذه 
النصوص يف الواقع السياسي واالجتماعي، وكانت النتيجة أن الشريعة اإلسالمية اذ تقرر 

 عقوبة اإلعدام على املرتد فإن ذلك كما يقول الشيخ مشس الدين: 
ا يكون احلّد يف حالة ما اذا كانت هناك دولة إسالمية ومل تكن الرّدة جمرد تعبري رمب »

ثقايف، بل كانت تعبرياً عن الرفض السياسي للدولة الذي ميكن أن يؤدي اىل العمل ضد هذه 
الدولة، أو اىل تشجيع االنشقاق داخل اجملتمع وتكوين مجاعة خارجة على نظام الدولة كما 

 ويف عصر ازدهار الدولة بعده. ت اإلرتداد يف عصر النيبّ هو الشأن يف حاال
بصورة بدوية: إن حّد القتل اليكون  ـوالكالم لشمس الدين  ـومن هنا ميكن أن نقول 
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مبجرد إظهار اخلروج عن اإلسالم أو اعتناق دين آخر يف حالة املساملة واخلضوع ألنظمة 
ة اىل عمل سياسي ضد اجملتمع، ففي هذه احلالة الدولة، وإمنا يكون احلّد فيما لو حتولت الردّ 

يكون القتل بسبب الردة ال للتغري الفكري وإمنا بسبب احلرابة، أي بسبب أن يتحول املواطن 
من مسامل اىل حمارب ويتحول اىل مفسد يف األرض، ففي هذه احلالة ينطبق عليه هذا العنوان 

 .(1) «عدام بسبب ردته ال أن ردته سبب مباشر للحكم عليه ابإل
إن الرأي املشهور بني الفقهاء هو أن املرتد الفطري » ويقول الشيخ مشس الدين أيضاً:

يقتل من دون استتابة، ولكننا نذهب اىل أنه يستتاب وُيصرب عليه، واالستتابة ال تكون ااّل 
ة أايم، ابحلوار اهلاديء اجلامع لشروط احلوار، واحلّد املقرر عند الفقهاء لالستتابة هو ثالث

 .(2)«ولكّننا نرى أن هذا التحديد الزمين ليس ملزماً 
ثبيت عقوبة تون يف يديولكن مع مراجعة النصوص واألدلة اليت استند عليها الفقهاء التقل

ون من فقهاء اجملددكره الا ذ ملاإلعدام على املرتد نرى أن احلق مع الفقهاء التقليديني وال جمال 
 احلكم  أنعلى دعم وجهة نظرهم. فالنصوص صرحية يف أتويالت تعسفية حلمل النصوص

دى تسامل عليه لا هو مار ماملذكور مرتتب على جمرد اإلرتداد وتغيري العقيدة أو على جمرد إنك
 اإلفساد يف»و أ« ربةحملاا»فقهاء االسالم وإن بقي الشخص ملتزماً بدينه وإسالمه. أما عنوان 

ملصادر ارد يف ل ماو ا حنن فيه، وعلى سبيل املثافهي عناوين أخرى ال ربط هلا مب« األرض
 يف موثقة الساابطي: الروائية يف حكم املرتد عن االمام الصادق

نبوته وكّذبه، فان دمه مباح كل مسلم بني مسلمني ارتد عن االسالم وجحد حممداً »
ورثته، وتعتد لكل من مسع ذلك منه، وامرأته ابئنة منه يوم ارتّد، فال تقربه ويقّسم ماله على 

 أمرأته عّدة املتوىف عنها زوجها، وعلى اإلمام أن يقتله وال 
 .(3) «يستتيبه

وهناك رواايت أخرى يف هذا الباب كلها تؤّكد على أن هذا احلكم إمنا يرتتب على جمرد 
اإلرتداد وليس فيها إشاره من قريب أو بعيد اىل عنوان احملاربة واإلفساد يف األرض، بل ورد يف 

ها حصول االرتداد ابنكار ما هو ضروري يف مذهب الشيعة ابخلصوص كاملتعة من ذي بعض
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 املذهب كما يقول صاحب اجلواهر ويستدل لذلك مبا ورد عن أحدمها، قال حممد بن مسلم:
: أرأيت من جحد إمامًا منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إمامًا من قلت أليب جعفر »

كافر ومرتد عن اإلسالم، ألن اإلمام من هللا، ودينه من وبرأ منه ومن دينه فهو   األئمة
 «دينه،ومن برىء من دين هللا فدمه مباح يف تلك احلالة ااّل أن  يرجع ويتوب اىل هللا مما قال 

 »وعلى هذا األساس أفىت الفقهاء بوجوب قتل املرتد حىت لو اتب ورجع اىل االسالم . (1)
اتب ورجع اىل اإلسالم ويتحتم قتله، وتبني منه زوجته،  فاملرتد عن فطرة ال يُقبل إسالمه لو

وتعتد منه عدة الوفاة، وتقّسم أمواله بني ورثته وإن التحق بدار احلرب أو اعتصم مبا حيول بيـن 
كما يصرح بذلك « االمـام وقتلـه بال خالف معتد به أجده يف شيء من األحكام املزبـورة 

. لو حصلت للمسلم شبهة يف دينه حىت وإن  (2)رائعصاحب اجلواهر واحملقق احللي يف الش
كان متولدًا يف بالد الغرب ومل تسنح له الفرصة يف تعلم العقائد االسالمية وأنكر على أثرها 
بعض العقائد املتسامل عليها بني املسلمني فيجب قتله مبجرد رجوعه اىل بالد املسلمني حىت لو 

 لشنيعة ألف مرة!!اتب ورجع اىل االسالم وتربأ من قولته ا
 مهم مبثل هذهالتزا رغمبوالغريب أن هؤالء الفقهاء ومن اتبعهم من اإلسالميني األصوليني 

ع والبشرية أمج النسانت لالفتاوى املخجلة، الزالوا يتشّدقون أبن الشريعة االسالمية قد أقرّ 
 ضل!!أفو ية مجيع احلقوق املشروعة أكثر مما ذُكر يف الئحة حقوق االنسان العامل

وعندما نقول إن احلّق يف استنباط مثل هذه الفتاوى مع الفقهاء التقليديني دون اجملددين 
فهذا ال يعين أن االسالم يقّرهم ويؤيدهم على هذه الفتاوى، بل ألهنا متثل قراءة دقيقة 
للنصوص وإلتزام حريف مبا ورد يف الرتاث الديين. وهذا يعين أهنم إن كانوا على حّق من هذه 

جلهة، فهم على ابطل من جهة أخرى، ألن هذه النصوص جاءت ملعاجلة بعض العقبات ا
واملشاكل اليت كانت تعيشها تلك اجملتمعات القدمية وتتحدث يف خطاهبا الديين بلغة ذلك 
العصر بكل ما حيفل به من ثقافات وعالقات وتقاليد وأعراف. أما الدين االسالمي فلم 

يف الشريعة حىت مع تغرّي مقتضيات الزمان واملكان والعرف، وبديهي  يلزمنا ابلتعبد بكل ما ورد
أن األحكام الشرعية إمنا ترد على موضوعاهتا املعينة هلا ابخلصوص، فاذا تغرّي املوضوع يتغري 

                                 
في حكم  602، ص  41ـ محمد حسن النجفي، جواهر الكالم، ج 1
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احلكم، أي ان املوضوع عّلة للحكم كما هو الثابت يف البحوث الفقهية. وببيان أوضح أن 
ررت هذا احلكم مل تقرره يف فراغ بل يف مجلة من الظروف الثقافية الشريعة االسالمية عندما ق

والسياسية واالجتماعية، فاذا كنا نعيش نفس تلك الظروف واألجواء اليت كانت تعيشها تلك 
 اجملتمعات القدمية أمكن القول بفعلية ومشروعية هذه الفتاوى واألحكام الشرعية.

 خلود الدين ال يعين خلود الشريعة

الذي وقع فيه أصحاب العقل األصويل هو أهنم جّردوا األحكام الشرعية من اخلطأ 
مكاهنا الواقعي الذي ُشرعت له وأرادوا زرعها يف أجواء متباينة متامًا عن أجوائها املناسبة هلا، 
والسبب الذي دفعهم اىل الوقوع يف هذه الفوضى الفقهية ومجودهم على النصوص هو عدم 

لشريعة، فتومّهوا أن خلود الدين يعين خلود الشريعة، فكما أن الدين متييزهم بني الدين وا
االسالمي يصلح لكل زمان ومكان فكذلك الشريعة االسالمية، واحلال أن القرآن الكرمي يف 
الوقت الذي يصرح فيه أبن الدين اإلهلي واحد وأن مجيع األنبياء واملرسلني يدينون هبذا الدين: 

سالمإن الدين عند هللا اإل (1). 
يقرر كذلك اختالف الشرائع تبعًا الختالف الثقافات ومقتضيات الزمان واملكان. 

 ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(2) . 
 نبل إن القرآ خر،آفما كان يصلح لقوم وزمان معينني، قد ال يصلح لقوم آخرين وزمان 

ملدة ان قصر مغم ابلر  الكرمي قد نزل أبحكام خمتلفة يف مسألة واحدة وعلى موضوع واحد
 النزول؟!  لى عصرعدية الزمنية بني هذه األحكام املتفاوته فكيف احلال بعد مضي قرون متما

 البيوت يفلسجن ة ابوعلى سبيل املثال فقد قرر القرآن الكرمي حكم الزانية يف البداي
 وقال: 
 شهدوا والاليت أيتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهّن أربعة منكم فان

 .(3)فامسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهّن املوت
 ولكن بعد مضى سنوات قالئل تبدل احلكم اىل مائة جلدة: 

                                 
 .19ـ سورة  آل عمران: 1
 .48ئدة: ـ سورة الما2
 .15ـ سورة النساء: 3
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والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ً (1). 
ية للمجتمع الثقافو ية ومعلوم أن مثل هذه العقوابت كانت تتالءم وتلك األجواء االجتماع

فسه يف حالة نلشرعي كم اليس من املعلوم أن القرآن الكرمي سيقرر هذا احلاالسالمي األول، و 
كم هو احل يكونسوجود سجن مثاًل. أي أننا ال ميكن أن نقطع أبّن هذا احلكم الشرعي 
يضاً أن أن آخر ببياو األفضل والعقوبة األحسن يف حالة  وجود سجن وشرطة وجمتمع متطّور. 

لوم أن مثل ن املعمليس و ل ردع لألفراد عن ارتكاب اجلرمية، العقوابت بصورة عامة تشّكل عام
ف واحلاالت، الظرو  تلفخمهذه العقوبة هي اليت حتقق الغاية املقصودة من تشريع العقوابت يف 
من ة نسبياً، فة قصري  فرت يفوقد رأينا أن القرآن الكرمي قد أصدر حكمني خمتلفني جلرمية واحدة 

قد تقدم القيامة؟! و  ىل يومنة االنهائي سيالئم مجيع األزمنة واألمك أين لنا العلم أبن هذا احلكم
تضمن  اثبت يلد و أن منشأ اخلطأ يف هذه الفتاوى هو اخللط بني االسالم كدين إهلي خا

جات ليت متثل عالمية االسالاكليات العقائد والقيم األخالقية واملثل اإلنسانية، وبني الشريعة 
ليت تتطلب اخلاصة اكله ية متغرّية ومتبّدلة، فكل جمتمع له مشا وحلول ملشاكل زمنية وأترخي

 يعة.حلوالً وقوانني خاصة، وهذا هو السبب يف خلود الدين وأترخيية الشر 
ما ورد يف القرآن الكرمي يف املرحلة املكية من صيغة التعامل مع املشركني من  آخرومثال 

ال أعبد  قل اي أيها الكافرون نية: موقع احلرية التامة يف دائرة ممارسة الشعائر الدي
وال أنتم عابدون ما  وال أنتم عابدون ما أعبد وال أان عابد ما عبدت  ماتعبدون 

 .(2)لكم دينكم وّل دين أعبد 
 .(3)لست عليهم ِبسيطر إّنا أنت مذكر أو قوله تعاىل: 

حيث يقرر  احلكم ذال هولكن بعد االنتقال اىل مرحلة املدينة وتشكيل الدولة نرى تبدّ 
 القرآن الكرمي لزوم املواجهة العسكرية ويقول:

 فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل
 .(4)مرصد

                                 
 .2ـ سورة النور: 1
 ـ سورة الكافرون.1
 .22ـ سورة الغاشية: 2

 .5ـ سورة التوبة:3
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نا حيّق لنا ه. ومن ياتحيث نرى أن احلكم اإلهلي قد تغرّي مبجّرد تغرّي الظروف واملقتض
 ة خالل سنواتملكانية وال الظروف والشرائط الزمانيأن نثري هذا التساؤل: هل يعقل أن تتبدّ 

تغرّي أو وال ت رائطمعدودات ويتبدل احلكم الشرعي بتبعها، بينما جتمد هذه الظروف والش
 تتبّدل خالل قرون متمادية ودهور متطاولة؟!!

إن هؤالء املتفقهني ومعهم اإلسالميني األصوليني مازالوا يعيشون أبفكارهم وعقوهلم أجواء 
لقرون الغابرة وإْن عاشوا أببداهنم يف هذا العصر، ولذلك مل يدركوا عمق التحوالت اهلائلة ا

واملعطيات الكبرية اليت أفرزها التطور، ألهنم نظروا اىل املعطيات احلضارية اجلديدة بعني عوراء، 
ومة فلم يروا سوى بعض السلبيات املؤسفة يف هذه احلضارة اليت تعاملوا معها من موقع اخلص

واحلساسية املذهبية ال غري، أو اإلحساس ابلنقص والتخلف. وهلذا السبب نرى يف املشروع 
اإلسالمي االيراين أن اإلمام اخلميين كان يلّح على هؤالء الفقهاء أبن ال جيمدوا عند عتبة 
الرتاث وحرفية النصوص وأن يتحركوا يف آرائهم وفتاواهم على مستوى اإلنسجام مع متطلبات 

صر وتطّور اآلفاق احلضارية يف فضاء اجملتمع االسالمي، فيقول يف رسالته اىل فقهاء جممع الع
هنا أتقدم بتذكرة أبوية ألعضاء جممع صيانة الدستور أبن أيخذوا  »صيانة الدستور ما نّصه: 

بنظر االعتبار مصلحة النظام قبل التوّرط يف أمثال هذه املسائل، ألن أحد العناصر املهمة يف 
ذا العامل املليء ابالضطراب والفوضى هو دور الزمان واملكان يف عملية االجتهاد ويف عملية ه

التقنني، فاحلكومة هي الفلسفة العملية ملواجهة الشرك والكفر واملشاكل الداخلية واخلارجية، 
معني،  وأما البحوث املتداولة بني طالب العلوم الدينية يف املدارس الدينية، واليت تدور يف إطار

فإهنا مضافاً اىل عجزها عن إجياد احللول هلذه املشاكل، فإهنا قد توقعنا يف ورطة نقض القانون 
  .(1) «األساسي )أي الدستور( ظاهراً 

صالة والصوم ات كالبادهذا ومما جتدر اإلشارة إليه أن كون الشريعة متغرية ال يشمل الع
 قالء حىت يردة العو سري اضيع العقل العملي أواحلج وأمثاهلا، فهي أحكام اثبتة وليست من مو 

لك، ذزواج وأمثال مة والحلكو فيها إحتمال التغيري، أما املعامالت كالبيع والتجارة والصناعة وا
رع املقدس ء الشاد جافهي أمور كانت قبل االسالم وال ميكن جملتمع بشري أن خيلو منها وق

سياسية مع ية والتماعجمًا مع سريهتم اإلجوأمضى ما كان عليه العرف والعقالء أي جاء منس
 اجراء بعض التعديالت الطفيفة.

                                 
  . 61ـ ص21ـ صحيفة نورـ ج1
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 موقف اإلسالم من الدميقراطية

منهج أساس كراطية  ميقيف البداية البد من استعراض إمجايل ملوقف علماء اإلسالم من الد
هنم التقليدي فإ هيت أولفقاان وثيق من أركان اجملتمع املدين, فبالنسبة اىل أصحاب اإلسالم ورك

اً ي نظامسياسيرفضون هذا النظام من أساسه وينكرون أن يكون اإلسالم يف نظامه ال
لفقه امسلك  قيه" علىعلى مسلك أهل السنة, أو "والية الف« الشورى » دميقراطياً, فإّما 
أهل السنة شيعة و : العلماء اإلسالم ومفكري التيار اإلسالمي من الفريقني الشيعي, ومعظم

ين السبحاري و أمثال سيد قطب وحممد قطب وأيب األعلى املودودي والسيد كاظم احلائ
د تفاوتة وأبعالقات ممنط والطباطبائي وغريهم يقفون موقفًا سلبيًا من الدميقراطية, ولكن من

 خمتلفة.
 يلموقف اإلسالم األصو 

يف خمالفته للنظام الدميقراطي من موقع كونه نظامًا بشرايً ال يفي « سيد قطب » ينطلق 
حني تكون » حباجات اإلنسان املادية واملعنوية يف حني أّن اإلسالم قد جاء بنظام إهلي كامل:

احلاكمية العليا يف جمتمع هلل وحده   متمثلة يف سيادة الشريعة اإلهلية   تكون هذه هي 
رة الوحيدة اليت يتحّرر فيها البشر حتّررًا كاماًل وحقيقيًا من العبودية للبشر وتكون الصو 

هذه هي احلضارة اإلنسانية, ألّن حضارة اإلنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر 
احلقيقي الكامل لإلنسان ومن الكرامة املطلقة لكل فرد يف اجملتمع, وال حرية يف احلقيقة, 

 .(1) «ن... يف جمتمع بعضه أرابب يشّرعون وبعضه عبيد يطيعون وال كرامة لإلنسا

                                 
 .118ص   ـمعالم في الطريق  ــ سيد قطب 1
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 ويقول يف كتابه:
 رتاكيةن اشعمل استسغ حديث من يتحدثون « :» العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم»

انه, وأنظمة  سبحع هللااإلسالم ودميقراطية اإلسالم وما إىل ذلك من اخللط بني نظام من صن
واب أ والصاخلطبشر وخصائص البشر من النقص والكمال, و من صنع البشر, حتمل طابع ال

 .«والضعف والقوة واهلوى واحلق
أّن  ى أساسعل ومن هذا النص يّتضح جليًا أّن خمالفة سيد قطب للدميقراطية تقوم

ة لطة التشريعيمر السوض أالتشريع ال ميكن أن يكون بيد اإلنسان, والدميقراطية كما رأينا تف
لتنفيذية من السلطة ال افيذية للناس, ومبا أّن نظام الشورى يقرتب يف جموكذلك السلطة التن

لذا  ذا املنصب, فاًل هلمؤه أجواء الدميقراطية حيث ختتار االُمة أو أهل احلل والعقد من يرونه
ظر على كز النل ير كان اعرتاض سيد قطب على الدميقراطية ال يتناول هذا اجلانب منها ب

 اجلانب التشريعي...
كْن مبا أّن علماء الشيعة يعتقدون بوالية الفقيه على أساس من النيابة العامة لإلمام ول

املعصوم, فاّن هذا اجلانب أيضًا )أي اجلانب التنفيذي( ليس من حق الناس بل هو من حّق 
هللا مضافًا إىل اجلانب التشريعي, وال ُيصار إىل األخذ برأي الناس إاّل يف حالة تعدد الفقهاء 

ول, فيكون الرجوع إىل رأي الناس من ابب أحد املرّجحات عند التعارض. يقول الشهيد العد
ويف حالة تعدد املرجعيات املتكافئة من انحية هذه الشروط يعود » الصدر يف هذا السياق:

 .(1) «إىل االُمة أمر التعيني من خالل استفتاء شعيب عام 
احلائري يف  د كاظملسياة التشريع, فيقول أّما عن موقف اإلسالم من الدميقراطية من زاوي
 تصوير أركان النظام اإلسالمي أنه يقوم على أمرين:

والية  لى أحدعحد ألأواًل: إّن الوالية العامة هلل تعاىل وحده ال شريك له, وليس » 
الّ ا  هلل, أمر أن ال تعبدواإّن احلكم االّ  مستقلة عن هللا تعاىل, وإمنا يستمد من هللا وأمره...

 فاحلكم يف التصور اإلسالمي هلل تعاىل ال لغريه.  إايه
اثنياً: إّن املسلم يعتقد أّن هللا اخلالق احلكيم العليم هو األعلم مبصاحل اإلنسان, وأسلوب 
إشباع احتياجاته إشباعًا عاداًل منسجمًا مع القوانني التكوينية, ألنه خالق العامل واجملتمع 

                                 
لمحة تمهيدية عن مشروع دستور  ــ محمد باقر الصدر 1

 .22ص  ـالجمهورية اإلسالمية 
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ا حيقق كماله, وعليه فال معىن لتسليم أمور الشرع والتقنني وتنظيم واإلنسان وهو أعلم به ومب
شكل احلكومة بيد الناس الذين جيهلون الكثري الكثري عن أنفسهم فضاًل عن جهلهم الواسع 

 .(1) «ابلعامل وأسرارة 
عايب رئيسية الثة مثرض أّما الشيخ السبحاين فيناقش الدميقراطية من زاويـة اُخرى ويستع

 الدميقراطي فيقول:  للنظام
حلاكم قائق, فاّن ا واحلمصاحلأواًل: إّن احلاكم املنتخب يكون اتبعاً للناس وليس اتبعاً لل» 

 ول دائمًا أن( سيحاايريالذي يعتمد على آراء الناس وأصواهتم )ال الضوابط واملؤهالت واملع
 يفعل مايرضيهم... حقاً كان أو ابطاًل...

ى درجة بون علناخلصحة اإلنتخاب الشعيب, هو أن يكون ال اثنياً: إّن الشرط األساس
ر دة عند اختياواحلا خيصةمن الرشد الفكري والوعي والبصرية حىت ال يقعوا فريسة العواطف الر 

فيداً, ولكن حًا ومصحي النواب أو احلاكم, فلو توفر مثل هذا الشرط كان االنتخاب انتخاابً 
 فتقد مثل هذهاطي, تميقر اليت هي املالك يف النظام الداملشكلة هي أّن األكثرية الساحقة, و 

 البصرية والوعي والرشد الفكري...
 ه ال جيعل ماىل أنّ إًا اثلثاً: إّن تغليب األكثرية ولو بصوت واحد ال يكون عداًل, مضاف

 .«اختارته األكثرية حقاً 

 موقف اإلسالم العقالين

ع طية تتقاطع مدميقراال يدي فال يرون أنّ أما ابلنسبة إىل علماء التيار اإلسالمي التجد 
در من قكرب أمبادئ اإلسالم, بل العكس من ذلك, فهي ااُلسلوب الوحيد الذي حيقق 

ملضمون تالف ان اخمالعدالة ومراعاة حقوق اإلنسان, وما ذكره رموز هذا التيار ابلرغم 
 واملنطلقات إالّ أنّه يصّب يف هذا االجتاه.

يبحث هذه املسألة من ااُلسس الفلسفية هلا يف   «احلائريالدكتور الشيخ مهدي » 
أّن احلكومة أساسًا ليست مبعىن احلاكمية بل مشتقة من  ويرى «آفاق فلسفية» كتابه 

إّن احلكومة مبنزلة الوكيل للمواطنني وليست شيئاً آخر » احلكمة مبعىن تدبري االُمور ويضيف: 

                                 
 . 64ـ 63السابق, ص  ـ المصدر 1
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 .«وراء الوكالة, والوكالة بدورها عقد جائز
 . (1) «إّن احلكومة اإلسالمية هبذا املعىن تتضمن الدميقراطية احلقيقية»مثّ يقول: 

ن سان يف املكاق اإلنوح وبعد أّن يفّصل الشيخ احلائري الكالم عن ماهية امللكية الفردية
 لقابلة للجعلاة غري وينيالذي يعيش فيه على أساس من امللكية املشاعة وأنّه من احلقوق التك

 ة:نتيجكما هو احلال يف حّق التفكر احلر لإلنسان, يصل اىل هذه ال  والوضع
إّن هذا الشخص ومجيع األفراد الذين يعيشون مثله يتمتعون ابمللكية املشاعة » 

لألرض, وِبساعدة العقل العملي يعطون الوكالة واألجرة لشخص أو هيئة لتصرف مجيع 
سلمية فيما بينهم على هذه األرض فهي وقتها وإمكاانهتا للمحافظة على حياة األفراد ال

تبذل كل جهدها يف هذا السبيل, وإذا َل تتف  ق آراء املالكني املشاعني يف بعض األحيان 
 . (2) «على اختيار شخص معني, فالطريق الثاين والوحيد هو حتكيم األكثرية على األقلية

أو  لوكالةاب ابمن وحول تساؤل البعض عن حكومة األنبياء اإلهلية وهل أهّنا كانت 
وهنا من حيث من شؤ  ليستو اجلعل اإلهلي, فريى الشيخ احلائري أّن احلكومة ال ترتبط ابلنبوة 
م إىل خلري وهدايتهحلق وااريق طإّن وظيفة األنبياء هي تبليغ الرسالة السماوية وإرشاد الناس إىل 

 هللا تعاىل كما هو مدلول اآلية الشريفة:
 ُيَزاَن لميَ ُقوَم النَّاُس لََقد َأْرَسْلَنا ُرس ْلبَ يّمَناتم َوَأنْ َزْلَنا َمَعُهْم اْلكمَتاَب َواْلمم َلَنا ابم

ْلقمْسطم   .(3)ابم
نفسهم وهذا لناس أ احيث نرى بوضوح أّن القرآن الكرمي أسند القيام ابلعدل والقسط إىل

س هبداية النا ياءنبواأل هو معىن احلكومة, بينما حتصر اآلية الشريفة الغرض من إرسال الرسل
هدة الناس مر بعا األوإرشادهم للقيم األخالقية واملبادئ العادلة, وتقع مهّمة تنفيذ هذ

ا كانت بتفويض الناس فإمنّ  أو اإلمام عليأنفسهم, أّما ابلنسبة إىل حكومة الرسول األكرم
 ي.دنيو وانتخاهبم وبيعتهم هلما ال على أساس النصب اإلهلي هلذا املقام ال

ى احملّقق الشيخ احلائري الفصل بني مقام اإلمامة على الدين وبني اخلالفة على أمور وير 
, فالنيب أو الدنيا, أي الفصل بني السلطة الدينية والسلطة السياسية للنيب واألئمة الطاهرين
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اإلمام مكلف إببالغ األحكام اإلهلية والتعاليم السماوية, فهي مقام إهلي معنوي, أّما اخلالفة 
 مبعىن السلطة السياسية فهي ظاهرة دنيوية وليس هلا إالّ انتخاب الناس.

 وابلنسبة إىل واقعة الغدير يقول احلائري:
يف خطبة الغدير جاء يف ذيل اخلطبة: )اللهم وال من وااله...( فهي بنفسها تفسري » 

ا مبعىن احلكومة صريح لصدرها أبّن املوىل هنا مبعىن احلّجة ال مبعىن احلكومة, مث على فرض أهنّ 
فال يدّل على نصبه بل هو إخبار إىل املقام اإلهلي الرفيع إلمامة علي بن أيب طالب حىّت يعلم 
الناس أّن اإلمامة قرينة النبوة بدون وحي, ولعل هذا اإلخبار إبمامته يتضمن توصية ابلبيعة 

 «كل ذلك اإلختالفلإلمام علي وأن ال خيتلفوا يف ذلك ولو كان مبعىن النصب مل يكن يقع  
(1).  

رؤية يف ال ا تقّدممبدوره يرى يف تعريف الدين وماهيته  «الشيخ جمتهد الشبسرتي » 
خيرج  تعاىل, و هللاه إىل ك فيالثانية, وهو أّن الدين عبارة عن جتربة وسلوك معنوي يتوّجه السال

س هذا وتكري ةقويتعن ذاته وحيضر يف حمضر هللا, وتكون حركته يف هذه الدنيا تصّب يف 
 الدينية لدى لتجربةذه ااحلضور اإلهلي يف واقع اإلنسان ونفسه, ومهمة األنبياء هو إحياء ه
ىل إّما ابلنسبة ناس, أ الاألفراد وتقوية هذا الشعور الوجداين لديهم ونقل اخلطاب اإلهلي إىل

 حق احلكومة فيقول:
وا اخلطاب , أوصلياءء, فاألنبليس هناك أي اختصاص حلق احلكومة ابلنسبة إىل األنبيا» 

دور  خ البشرية هول اتري طو اإلهلي للناس وأرشدوهم إىل طريق احلياة الكرمية. ودور األنبياء يف
 إيصال اخلطاب اإلهلي ال دور احلاكم...

إّن أتسيس منظمة إجتماعية وانتخاب األهداف ملنظمة إجتماعية وسياسية, وانتخاب 
كومات يف نظمها  وانتظامها, فّوضت يف مجيع األداين إىل اإلنسان املعايري اليت تقوم عليها احل

» (2) . 
 وابلنسبة إىل موقع الدميقراطية يف احلكومة اإلسالمية يقول:

إّن احلكومة هي من حق الناس من ابب تدبري أمورهم الدنيوية, كما هو احلال يف » 
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ر ونواهي, فمن الطبيعي أن يكون هللا سائر املوارد ااُلخرى, وهذا ال يعين أّن هللا ليس له أوام
تعاىل قد أراد من الناس مراعاة قيم خاصة, ولكنه مل يعط حقًا خاصًا إىل أحد األشخاص 
إلجراء وتنفيذ هذه األوامر والنواهي والقيم الدينية, وقد طلب من مجيع الناس أن يسلكوا هذه 

سه جيب أن يلتزم يف حياته هبذه املسالك, ويراعوا هذه األوامر والنواهي, ولكن اإلنسان نف
التشريعات اإلهلية, أو ال يريد أتباعها فتكون عاقبته سيئة, فسلوك هذا الطريق أو عدم سلوكه 

 .(1) «هو من شؤون اإلنسان نفسه وسيتحمل عاقبة ذلك 
فالشيخ  لسياسيم اأّما ابلنسبة إىل شكل النظام وهل ورد يف اإلسالم شكل خاص للنظا

 وجود شكل خاص للنظام السياسي يف اإلسالم ويقول: الشبسرتي يرفض
كيد على د التأل ور بمل يرد يف القرآن الكرمي أتكيد وتقرير أسلوب النظام احلاكم, » 

ه من شؤون كم أنّ م احلالعدالة يف احلكم, وكأن القرآن الكرمي ال يرى يف تعيني أسلوب نظا
 لوحي والدين.شأن ا ي منتبطة ابحلكومة هالدين والوحي, بل يرى أن توضيح القيم واملثل املر 

 ذا على طولكان هكو ة, فاملناهج والنظم تتخذ أشكااًل خمتلفة يف اجملتمعات البشري
لقيم تمعات هو ا اجملتغيريالتاريخ, ولكن ما ينبغي أن يكون اثبتًا دائمًا وال يتغرّي ب

قرآن يعتمد , والمحلكاألصيلة, وهي أّن احلكام جيب أن يعملوا على أساس العدل يف ا
 هذا األصل الثابت.

فلو أّن الناس يف أحد األعصار وعلى أساس من معلوماهتم وجتارهبم أرادوا حكومة 
انتخابية شورائية, ورأوا العدالة تتحّقق يف ظّل هذا النظام, ففي هذه احلالة فاّن وظيفتهم 

 . (2) «الدينية تقتضي أيضاً أتسيس النظام اإلنتخايب والشورائي
 شيخ الشبسرتييز ال ميمن أجل التمييز بني ما اذا كان للناس حق التشريع وسّن القواننيو 

 بني الدميقراطية كهدف وبني الدميقراطية كمنهج ويقول:
باع القيم ني اتلتقنهنا سؤال أساسي, وهو أّن اإلنسان هل جيب عليه يف مقام او  »

ق ال بشكل ألخالاسفة احلقوق وفلوالقوانني اإلهلية أم ال؟ وهذا األمر يرتبط بفلسفة 
 وّنج احلكومة, حيث إّن الدميقراطية هي من هذا القبيل...

الدميقراطية يف العاَل املعاصر هي شكل ومنهج من مناهج احلكومة, يف مقابل شكل 
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ومنهج احلكومات الدكتاتورية املستبدة, وهذا الشكل واملنهج للحكومة يقوم على أساس 
ة يف العصر احلاضر, تتألف من جمموعات وطوائف متعّددة, ولديها أّن اجملتمعات البشري

عقائد خمتلفة, ومنافع سياسية وإجتماعية وثقافية متفاوتة, واجلميع يشرتكون يف إنتخاب 
احلكومة, وهلم إشراف على أعمال احلكومة املختلفة, ويطلب منهم القيام ِبسؤولياهتم مع 

سيحفظون ألنفسهم هذه الفرصة والصالحية أبّن  هذه املشاركة املستمرة, وهبذا فإّّنم
 يستلموا القدرة السياسية بصورة سلمية من فئة ويعطوها إىل فئة ُاخرى.

هي  لناسافالدميقراطية هي شكل من أشكال احلكومة حيث تكون فيها آراء 
 رون مقّرراتويدي مكناحلاكمة, أي أن الناس َيكمون أبنفسهم على أنفسهم ابملقدار امل

 هتم اإلجتماعية...حيا
حلكومة ال هي ة, باحلكومة الدميقراطية ليست حكومة األكثرية وال حكومة األقلي

 اليت أتخذ على عاتقها أتمني منافع ورفاه وصالح مجيع الفئات.
 سالمية وغريإاطية ميقر إّن كالم اتباع الدميقراطية هو أّن الدميقراطية ليس فيها د

سط  و دّ فليس هناك ح رية,حتكم الدميقراطية أو الدكتاتو  إسالمية, ففي كل جمتمع إّما أن
 بني الدميقراطية والدكتاتورية.

ية  الدميقراطظر إىلن ينوّناذج الدميقراطية رغم كوّنا متفاوتة, ولكن لو أراد شخص أ
ه يف مقام لدينية, فإنّ نني القوابعنوان أّّنا منهج للحكومة, مث قّيد هذه احلكومة ابلعقائد وا

 ذجًا آخر مند ّنو ل يوجبوالواقع ال يسلك يف احلكومة مسلكًا دميقراطيًا خاصاً, العمل 
 الدميقراطية.

إّن أصل وأساس النظرية الدميقراطية هو أن تكون الدولة دون اجّتاه خاص ابلنسبة إىل 
الفلسفات والعقائد والنظرايت املختلفة, وأن تقبل احلرية واملساواة بعنوان أّنما أصلني 

صول جلميع املواطنني بدون أي متييز، وهذا املعىن جيب أن يتوفر يف مجيع صور من األ
 .(1) «الدميقراطية وصيغها

  صويل:األ ويقول الشيخ الشبسرتي يف االنتقادات اليت يوّجهها أتباع التيار
اإلشكال املهم اآلخر الذي يورده هؤالء املنتقدون، هو أّن بعض األحكام الفقهية » 
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ناىف مع هذين األصلني: احلرية واملساواة جلميع أفراد اجملتمع، مثاًل بعض األحكام املوجودة تت
الفقهية تقرر تفضيل وأولوية احلقوق للمسلمني على غريهم، أو للرجال على النساء. يف هذه 

 .«الصورة ماذا جيب أن نعمل؟
لفتاوى ا يق يفتحقوجييب الشيخ الشبسرتي بدعوته اىل فتح ابب االجتهاد املستمر وال

 ويقول:
يق لتحق فيها جيب جتديد النظر يف هذه الفتاوى، وجيب حتصيل اجتهاد جديد »

َل ومة يف العاللحك وحيدالدميقراطية يف جمتمعنا, واليت هي الشكل املشروع واملقبول ال
هذا  هلية، فمثلدة اإلإلرااملعاصر.... جتديد النظر يف تلك الفتاوى ال خيالف القانون وا

 .ار..هو تغيري اآلراء، واملعرفة البشرية املتغرّية ابستمر  التجديد
بتين اضية اليت تى املفتاو وهنا نؤكد جمّددا أّن املسلمني إبمكاّنم جتديد النظر يف ال

ني با ابلتساوي قسيمهتكن ميعلى التبعيض والتمييز يف النظرة العصرية، فاحلرية واملساواة 
ع م وليس خمالفة تاوى،فقط تغيري يف اآلراء والفمجيع املواطنني، وهذا العمل يستلزم 

 القوانني اإلهلية.
فالطريق النظري هلذه التغيريات مفتوح، واالجتهاد الصحيح هو هذا، إن اجملتهدين 
يفهمون القوانني اإلهلية يف األعصار املختلفة أبشكال خمتلفة، فهؤالء ميكنهم وجيب 

، فالفقه السياسي املاضي فقد قاعدته العقالنية عليهم اليوم أن يعملوا على تغيري فتاواهم 
 «هذا اليوم، ويف هذه الصورة يستطيع املسلمون واقعًا أن تكون هلم حكومة دميقراطية

(1). 
ية، لعائلوابط امداخالت الكتاب والّسنة يف الر  » ويعتقد الشيخ الشبسرتي أّن:

اس أّن لى أسعكن تَل  اجملتمع، القضاء، وأمثال ذلك اليت كانت موجودة يف احلجاز،
 ذلك ِبثابة وضع قانون للناس يف ذلك الزمان...

فهذه املداخالت كانت تنبع من مفهوم إزالة ورفع ما خيالف القيم األخالقية والكرامة 
 .(2) «اإلنسانية والعدالة، وإزاحة املوانع عن طريق السلوك التوحيدي 

 ويقول أيضاً:
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املتناسب مع الواقع االجتماعي واملتطلبات  حنن مكلفون بتأسيس النظام احلكومي»
السياسية والصناعية والثقافية يف العصر احلاضر، حبيث حيقق هذا النظام احلكومي والقضائي 
ألفراد اجملتمع أهداف العدالة والرمحة يف عصران احلاضر، فاذا عملنا هكذا فقد أطعنا هللا 

 .(1) «تعاىل
مكلفون يف كل عصر تشخيص العدالة العينية  واملقصود أّن املسلمني يستطيعون بل»

ِبصاديقها اإلجيابية أو السلبية ابإلحباث العقالئية، وجيعلون أساس نظامهم قائمًا على 
العدالة االجتماعية والسياسية، وهذا العمل ال يقع يف النقطة املقابلة الطاعة األوامر 

بل هو عني مقتضى األوامر  والنواهي اإلهلية يف تنظيم اجملتمع والسياسة واحلكومة،
 «والنواهي الكلية اإلهلية يف ابب السياسة، يعين االلتزام ابلعدالة واالجتناب عن الظلم

(2). 
 الساسياالشرط  فريى أّن قضية احلرية والدميقراطية هي  «حنفيالدكتور حسن »أما 

 لكل حتديث، ويقول:
عي احلرية، وإّن نظمنا احلالية أيضاً إّن جمتمعاتنا احلالية مازالت دون اجملتمعات اليت ت»

ما زالت دون النظم اليت تقوم على الدميقراطية، ومن مث فنحن دون التنوير، وَل نلحق 
 .(3) «بعصر التنوير إالّ حبّل أزمة احلرية والديقراطية يف وجداننا املعاصر

 وحول موقفه من الدميقراطية يقول:
بًا مستوردًا، أو نظامًا واحدًا، بل هي روح ليست الديقراطية بدعة غربّية، أو مذه »

الشريعة وأساس نظامها، وال مشاحة يف األلفاظ اذا كان اللفظ يواننيًا فاملعىن إسالمي، 
وقد قبل القدماء، ألفاظ اليوانن ما دامت معانيها إسالمية يقبلها العقل وتتفق مع الشرع، 

 .(4) «هي وضياع مصاحل الناس؟!على هذا املعىن جيتمع اإلسالميون، فلم اخلالف الفق
 ن موقفسئل ع فانّه عندما »الشيخ يوسف القرضاوي » ومن علماء  اإلصالح الديين 

 اإلسالم من الدميقراطية أجاب:
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دينني املت بعض يؤسفين كل األسف أن ختتلط األمور، ويلبس احلق ابلباطل لدى»
أو الفسق  لكفراباس ام النعامة ولدى بعض املتكلمني ابسم الدين خاصة، حىت أصبح اهت

 على األقل   أمراً سهالً على صاحبه... ـ
والغريب أّن بعض الناس َيكم على الدميقراطية أبّّنا منكر صراح، أو كفر بواح، وهو 
َل يعرفها معرفة جيدة، تنفذ اىل جوهرها، وختلص اىل لباهبا بغض النظر عن الصورة 

 .(1) «والعنوان
واملعطيات  عريفاتن التعبعيدًا   إّن جوهر الدميقراطية  »طية: ويقول يف تعريف الدميقرا

رهونه، اكم يكحليهم عأن خيتار الناس من حيكمهم ويسوس أمرهم، وأاّل يفرض   األكادميية 
رف، وأاّل ذا احنله إأو نظام يكرهونه، وأن يكون هلم حق حماسبة احلاكم اذا أخطأ وحق عز 

ا ية ال يعرفوهنو سياسية، أاقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافيساق الناس اىل اجتاهات أو مناهج 
 التقتيل.و تعذيب ل البوال يرضون عنها، فاذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، 

لية، مثل ليب عمأساو هذا هو جوهر الدميقراطية احلقيقي اليت وجدت البشرية هلا صيغًا 
ق األقلية ية، وحلسياسااألكثرية، وتعدد األحزاب االنتخاب، االستفتاء العام، وترجيح حكم 

 يف املعارضة، وحرية الصحافة، واستقالل القضاء... اخل.
 ملنافاة؟ وأيا هذه ن أتيتيف جوهرها الذي ذكرانه تنايف اإلسالم؟ من أي  فهل الديقراطية 

 دليل من حمكمات الكتاب والسنة يستدّل على هذه الدعوى؟
اإلسالم  م, ألنسالجوهر الدميقراطية جيد أهنا من صميم اإل الواقع أّن الذي يتأّمل

 :ديثيستنكر أن يؤم الناس يف الصالة من يكرهونه وال يرضون عنه، ويف احل
 ثالثة ال ترفع صالهتم فوق رؤوسهم شرباً... »

إذا كان هذا يف الصالة، ف ،]رواه ابن ماجة[ «وذكر أوهلم: رجل أّم قوماً وهم له كارهون 
 .« أمور الناس السياسية واحلياتية؟فكيف يف

 حتقيق املسألة

رأينا آنفًا أن اإلسالميني ورجال الدين يقفون من الدميقراطية على طريف نقيض ولكل 

                                 
 .135فهمي هويدي، ص ــ اإلسالم والديقراطية  1
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طرف مربراته املعقولة يف نظرته اإلجيابية أو السلبية اىل القضية، وقبل سرب أغوار املسألة البّد 
املؤرخ املعروف  «هريوديتس»اط احلكومة كما أورده من تقدمي مقدمة يف التقسيم الفلسفي ألمن

يف احلضارة اليواننية يف  تقسيمه الثالثي الذي مازال فاعالً يف دراسات احلكومة السياسية رغم 
وجود تقسيمات أخرى يف صياغات النظم السياسية؛ ويتلخص كالم هريوديتس يف أن النظم 

 :السياسية يف اجملتمع البشري تنحى ثالثة مناح
، وهو النظام الذي يتوىل أمره فرد واحد حيث يستبد جبميع األمور إما   النظام الفردي1

 على أساس القوة القهرية أو على أساس التفويض اإلهلي هلذا الفرد يف إستالم مقاليد احلكم.
، وهو نظام حكومة النخبة الذي يراه افالطون أفضل نظام يف   النظام اإلرستقراطي2

املدن أو تدبري أمور الدولة حيث يرى افالطون ضرورة أن يكون احلكم بيد فئة عملية سياسة 
الفالسفة فقط، بينما يرى ماركس مثاًل لزوم أن تكون النخبة من العمال. ورمبا يكون النظام 
اإلسالمي القدمي يف بعض وجوهه مييل اىل هذا النمط من احلكومات، حيث جند التأكيد يف  

 ري الشيعة( على النخبة من أولياء األمور وأهل احلّل والعقد.كتاابت القدماء )من غ
، وهو النظام الذي يكتسب مشروعيته من الشعب وذلك أبن يقوم   النظام الدميقراطي3

أفراد الشعب ابختيار أحدهم ممن تتوفر فيه الصفات املطلوبة وتفويض األمر اليه أو توكيله 
في احلقيقة أن الشعب هنا هو الذي حيكم وهو الذي للقيام بوظائف احلكومة ابلنيابة عنهم، ف

يسّن القوانني ولكن من خالل الوكالء والنواب، ألنه من غري املعقول أن يتوىل مجيع أفراد 
الشعب مقاليد احلكم وتدبري األمور  يف دائرة السلطات الثالث: )التشريعية والتنفيذية 

حّل هـذه املشكلـة، ومـن الطبيعـي أن ال ليتكفل  «اإلنتخاب »والقضائية(، ولذا جاء مبدأ 
كأصل يف املنظومة  «األكثـرية»يكون أفراد الشعب متفقني على رأي واحد، ولذا دخل مبدأ 

 .«وسيأيت مزيداً من التفاصيل حول مباديء النظام الدميقراطي الحقاً »الفكرية للدميقراطية 
 األسس الفلسفية واألصول املوضوعة للنظام الدميقراطي

قّدم يف مقالة سابقة عن املباين الفلسفية للمجتمع املدين أن الدميقراطية تشّكل إحدى تَ 
الدعائم املهمة اليت يقوم عليها صرح اجملتمع املدين احلديث، والنظام الدميقراطي يقوم بدوره 
على ركائز وأسس فلسفية تشرتك يف بعض الوجوه مع املباين الفلسفية واجملتمع املدين، ومن 

بيعي أن كل جمتمع بشري يتحرك ابجتاه جتسيد النظام الدميقراطي يف مفاصله السياسية الط
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واإلجتماعية البّد له من حتويل هذه املباين الفلسفية اىل واقع حي يف وعي األمة وسلوكيات 
أفرادها ال أن تبقى كنظرايت فارغة تدور يف أذهان النخبة املثقفة دون أن تتجسد على أرض 

 ذه املباين واألصول املوضوعة هي كالتايل:الواقع. وه

 ـ اإلعتقاد أبصالة اإلنسان وحريته 1

فالنظام الدميقراطي يعطي اإلصالة للفرد من موقع اإلحرتام لواقع اإلنسان وكرامته الذاتية 
واإلميان حبريته يف انتخاب الطريق الذي يقرر فيه مصريه بنفسه، بينما ال نرى مثل هذه النظرة 

يف سائر النظم السياسية الشمولية كاملاركسية اليت تقول ابإلصالة للمجتمع على لإلنسان 
حساب الفرد. وحىت يف النظام اإلسالمي، الذي يدعو له أصحاب العقل األصويل، يرى أن 
اإلنسان الذي يعترب يف دائرة املفاهيم الدينية خليفة هللا ومسجود املالئكة وغاية اخللقة، قاصر 

جب املسؤولية ابإلستقالل عن الوحي وعن اإلختيار اإلهلي لشخص احلاكم عن النهوض بوا
ومنط احلكومة والقوانني والتشريعات يف دائرة عالقاته اإلجتماعية وشؤونه السياسية. وهكذا يف 
سائر النظم الفردية والتواتليتارية األخرى، فاإلنسان الفرد ال يُعد رقمًا يف عملية تويل السلطة 

 اجملتمع سوى كونه أداة لتثبيت دعائم النظام احلاكم وتقوية أركان احلكومة. وتدبري شؤون
أما يف النظام الدميقراطي فاإلنسان الفرد هو األصل ومن أجله نشأت احلكومة، فال معىن 
للراعي والرعية أو السلطان والرعية كما هو حال النظم السياسية األخرى، بل إن احلاكم هو 

عنه يف إدارة دّفة احلكم، أي أن احلاكم أو الرئيس يتحول اىل موظف يف ممثل الشعب والوكيل 
جهاز احلكومة الشأن له ااّل خدمة أفراد اجملتمع وتطلعاهتم حنو حياة أفضل. ومن هنا جاء 
التأكيد على حرية اإلنسان ومسؤوليته الذاتية يف حتّمل عبء اإلنتخاب احلر جلميع رموز اهليئة 

 الدميقراطي.السياسية يف النظام 

 ـ املشروعية األرضية للحكومة 2

مل يكن هذا املوضوع يشّكل عنصرًا مهمًا يف احلاكمية السياسية للمجتمعات البشرية 
السالفة ألن القوة وأدوات القهر والغلبة كانت تتوىل إسباغ املشروعية على النظام احلاكم وكأّن 

مر الواقع ويتصور أّن الواقع هو املشروع اإلنسان يف تلك األجواء كان يعيش حالة اإلذعان لأل
وأن عنصر القوة هو أداة املشروعية كما كان حال املرأة يف سابق الزمان جتاه الرجل القوي 
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حيث كانت تقنع ابحلّد األقل من احلقوق ابلنسبة للرجل وتتصور أن القوة اليت يتمتع هبا 
 صاحبها متنحه حقوقاً إضافية منها حق الوالية عليها. 

وبعبارة أخرى إن نظرية احلقوق الطبيعية كانت هي السائدة يف الالوعي الفردي 
واجملتمعي. ومن مجلة األدوات اليت ترسم هذه احلقوق هو عنصر القوة والغلبة، ألن الطبيعة 
اليت منحت القوة للسلطان على الرعية أو للرجل على املرأة منحته أيضاً املشروعية يف ممارساته 

لوكياته اجلائرة، وهلذا كانت تصرفات السالطني وامللوك تبدو طبيعية ومشروعة مهما  الظاملة وس
كانت خمالفة ملقتضيات العدالة والقيم األخالقية. وكان دور األنبياء عظيماً يف هذه املرحلة من 
التأريخ البشري حيث أدخلوا يف مفاهيم احلكومة عنصر احلق اإلهلي الذي يقوم على ضرورة 

لعدالة والقيم السماوية خارج دائرة الرغبات وامليول النفسية للملوك والسالطني. فكان مراعاة ا
احلق اإلهلي ميّثل نقلة نوعية يف أتريخ النظام السياسي للمجتمعات البشرية حيث يستدعي أن 
يكون املمثل للحق اإلهلي، وهو احلاكم الديين، يتمتع مبواصفات ومعايري تتواشج مع قيم 

 عاليم الشرع املقدس.السماء وت
ولكن رغم ذلك رأينا أن مقولة احلق اإلهلي مل تسلم من عوامل اإلستغالل السىيء 
للحاكمني وتالعبهم، حيث حتول املوقف يف رموز بعض احلكومات الدينية اىل حالة طاغوتية 
تتسربل مبسوح القداسة وتعمل على قهر كل صوت ينادي ابلعدالة واحلرية، وحتافظ على 

ازاهتا الطبقية ابسم الدين واحلق اإلهلي كما هو احلال يف خلفاء بين أمية وبين العباس يف امتي
الشرق اإلسالمي، وحكومة رجال الكنيسة يف القرون الوسطى يف الغرب املسيحي. مث جاء 
عصر النهضة وتوّلدت فكرة احلقوق الوضعية يف دائرة احلكومة والسياسة، فاحلاكم اليستوحي 

يف دائرة حكومته من احلق الطبيعي أو احلق اإلهلي وإمنا من معطيات احلق الوضعي  املشروعية 
الذي قام على أساس نظرية العقد اإلجتماعي، فحق احلكومة إمنا هو يف األصل واألساس من 
حقوق الناس وهم الذين خيتارون احلاكم ومينحونه املشروعية يف احلكم من موقع الوكالة لينوب 

 أمورهم السياسية واإلجتماعية. عنهم يف إدارة
ومن هنا كان هذا احلاكم مسؤواًل عن تصرفاته وأعماله أمام الشعب الذي منحه هذا  

املقام واملنصب, بينما احلاكم يف احلكومات الدينية اليرى  نفسه مسؤواًل أمام الشعب مادام 
الذي منحه املقام  يسري يف خط الرسالة واإلمتثال ألحكام الشريعة، فهو مسؤول أمام هللا

وليس مقابل الناس، وهكذا احلال يف احلكومات التواتليتارية )الشمولية( يف األنظمة ذات 
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احلزب الواحد كما يف احلكومات الشيوعية, فاحلزب هو الذي يعنّي القائد أو رئيس 
 اجلمهورية، ولذلك ال جيد احلاكم نفسه يف مثل هذا النظام مسؤواًل أمام  الشعب الذي ال

ميّثل عنصر املشروعية يف مثل هذه احلكومة، وليس ألفراد الشعب حق توجيه النقد ألفعال 
 وتصرفات جهاز احلكم وال حرية للبيان والصحافة وتشكيل األحزاب السياسية وأمثال ذلك.

أما يف النظام الدميقراطي فحق النقد وحرية البيان وحق اإلعرتاض والتظاهر والتدخل يف 
ظام كلها حقوق مشروعة، حيث يكتسب احلاكم مشروعيته من الناس، ولذلك صناعة هذا الن

جيد نفسه مسؤواًل أمامهم وليس له كبت احلرايت السياسية واحلقوق املدنية ابملرة، ألنه حٌق 
من حقوق الشعب األصيلة، إذ هو مل مينحها هلم حىت يكون إبمكانه منعها عنهم مادامت 

 الشعب. هذه حقوق أصلية وذاتية ألفراد

 ـ احلرية واملساواة 3

إن مبدأ احلرية ـ كما قلنا آنفًا ـ ميثل جوهر النظام الدميقراطي. فإذا كانت مشروعية هذا 
النظام تستوحي مقوماهتا من مبدأ أصالة اإلنسان واختياره  احلر، فهذا يعين ابلضرورة لزوم أن 

اىل ذلك من أدوات اإلنتخاب  يكون الناس أحرارًا يف دائرة الفكر والبيان والعقيدة وما
والتمثيل السياسي وإاّل فال معىن للدميقراطية مع تضييق اخلناق على احلرايت السياسية وممارسة 

 وصاية على الفكر والرأي والعقيدة من قبل اهليئة السياسية أو الدينية.
ّرض ومع األسف إن هذا املبدأ اهلام الذي يعرّب يف مضمونه عن جوهر اإلنسانية، تع 

حلملة شعواء من قبل أصحاب السلطات السياسية والدينية على حّد سواء، فأصحاب القرار 
السياسي يف بلدان احلاكم اإلسالمي يشعرون ابلضيق واحلرج من فسح اجملال للحرايت 
السياسية لئاّل يتجاوز الشعب، اخلطوط احلمرء يف عملية النقد السياسي، وحيّول رموز هذا 

صر مهزوزة أمام حاالت الصراع الفكري والسياسي. أما رجال املؤسسة الدينية النظام اىل عنا
فإهنم بدورهم خيشون من هذه الكلمة على دين الناس والتزامهم األخالقي, كما يزعمون, بعد 
أن اختزلوا احلرية إىل مفهوم التحرر من القيم األخالقية واالنفالت من االلتزام الديين، فكأن 

مة يف نظرهم يعين خدش حالة احلياء والتحلل اجلنسي ولكن هذا املعىن ال مرادف هذه الكل
عالقة له ابحلرية يف الدائرة السياسية واإلجتماعية، أي حرية أفراد الشعب يف حماسبة املسؤولني 
وتوجيه النقد إليهم وحىت استدعائهم اىل احملكمة واستبداهلم أبفضل منهم، وهو ما يقابل 
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يف احلكومات الفردية وال شأن هلا مع التحرر األخالقي واإلنفالت  اإلستبداد السياسي
الديين، ألّن مثل هذه احلرية احليوانية موجودة يف النظم الديكتاتورية أيضًا وال عالقة هلا 

 ابلدميقراطية.
 متييز القانون، فال ة أمامواسيساملساواة فيعىن أن مجيع أفراد اجملتمع  »أما ابلنسبة اىل مبدأ 

 اوون كذلك يفاد متسألفر  األفراد على أساس الدين والعرق واجلنس واللون وأمثال ذلك، وابني
القيام و رتشيح وال احلقوق السياسية، فجميع املواطنني هلم حق املشاركة يف اإلنتخاابت

بىن ملويقوم هذا ا واء،سابلفعاليات والنشاطات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية على حّد 
قوق سياسية حبّتعوا يتم أن الناس متساوون يف طبيعتهم اإلنسانية وابلتايل جيب أن على أساس

 يف سياسة احلكم: «اوسنت رين  »وقضائية متساوية، ويف ذلك يقول 
إن اصطالح املساواة السياسية ابملعىن الذي نستعمله هنا، يقتضي توافر الضماانت »

تمع قادراً على التصويت وأن حُيسب صوته اآلتية: إذ ينبغي أن يكون كل عضو من أعضاء اجمل
وتكون له القيمة نفسها اليت تُعطى لبقية أصوات املنتخبني، كما جيب أن تتيّسر للناخبني 
حّرية إختيار صحيح وحقيقي حىت يتمّكن من ممارسة هذا احلق وهذه احلرية. وجيب أن تعطى 

احلجج واألقوال اليت قيلت لتأييد   لكل عضو فرصة مناسبة ملعرفة جّدية هذه اخليارات ومعرفة
كل خيار أو تنفيذه، إذ جيب أن تعطى لكل فرد الفرصة املتساوية إلقناع اآلخرين، ولكي 
يعمل اآلخرون على إقناعه هو اآلخر بصالحية أي خيار من هذه اخليارات وفائدهتا. ومما 

 .(1) «دة الشعبية الريب فيه أن مبدأ املساواة السياسية هو نتيجة منطقية ملبدأ السيا
كلكم من آدم وآدم من   »وقد ورد يف النصوص اإلسالمية ما يؤّكد هذا املعىن أيضًا 

فإن الناس صنفان إما أخ لك  » يف عهده ملالك األشرت: ويف كالم أمري املؤمنني  «تراب
 .(2) «يف الدين أو نظري لك يف اخللق 

قفاً سلبياً من احلرايت الدميقراطية، فإهنم وكما وقف التيار األصويل وغالبية رجال الدين مو 
وقفوا كذلك جتاه مبدأ املساواة أيضاً، مؤّكدين على أن الشريعة اإلسالمية تنظر اىل القضية من 
زاوية العدالة ال املساواة، أي قد تكون املساواة يف بعض املوارد من مصاديق الظلم، ومن هنا 

                                 
، ترجمة د. حسن علي الذنون ط 266، ص 1ـ المصدر، ج1

 .1964بغداد 

 من كتابه الى مالك األشتر. ــ نهج البالغة 2
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اليت قد تلتقي مع املساواة وقد ختتلف معها كما يف فاإلسالم أيخذ جانب العدالة يف احلقوق و 
 حقوق املرأة وغري املسلمني من املواطنني يف اجملتمع اإلسالمي.

مثل هذه الرؤية، أي التأصيل للعدالة على حساب املساواة، جندها يف النظرية اإلشرتاكية  
جملتمعات الرأمسالية من أيضًا حيث يؤّكد أتباع املاركسية على أن إعطاء احلرايت املطلقة يف ا

شأنه تقويض أسس العدالة واملساواة يف هذه اجملتمعات ألن أصحاب رؤوس األموال يتمتعون 
حبصة أكرب من غريهم يف اإلستحواذ على املناصب واإلمكاانت السياسية واإلجتماعية وابلتايل 

ئرة املنافسة السياسية  يتمكنون من ممارسة أنواع العنف على سائر أفراد اجملتمع إلبعادهم عن دا
هلم، فال يبقى من احلرية واملساواة سوى اإلسم، وهلذا وجب على الدولة ان أتخذ مبعيار 

 العدالة ابلدرجة األوىل.
بدورها تستوحي  «العدالة  »وميكن أن نالحظ على هذه املقولة إبختصار أن مقولة 

يكمن يف احلرية واملساواة، وااّل كان  مقوماهتا من مبدأ احلرية واملساواة، أي أن معيار العدالة
املورد من مصاديق الظلم، فعلى فرض إلغاء احلرايت السياسية أو حتديدها لصاحل احلاكم 
العادل فسوف نواجه نوعًا من التناقض والبارادوكس يف هذه املعادلة، ألن العدالة كما يف 

ن احلقوق الفطرية ألفراد تعريفها: إعطاء كل ذي حق حقه. ومعلوم أن احلرية السياسية م
اجملتمع، وهكذا احلال يف مبدأ املساواة، وأي إخالل هبذين املبدأين قد يعرض النظرية اىل 

 الوقوع يف مستنقع الظلم، وسيأيت تفصيل أكثر عن هذا املوضوع الحقاً.

 ـ سيادة القانون  4

حيث مل تكن  القانون ظاهرة جديدة يف أجواء النظم السياسية والثقافية اإلجتماعية
اجملتمعات القدمية تعهد هذا النمط من حتديد القدرة املطلقة للدولة واحلاكم املستبد، أما يف 
احلكومة الدينية فان احلاكم جيد نفسه مقيدًا أبدوات الشرع واألحكام السماوية اليت تدعو 

مع مقولة  النظام السياسي لالنسجام مع خط الرسالة والشريعة، ولكن ذلك ال يعين التطابق
القانون يف اجملتمعات الدميقراطية اليت يستمد القانون فيها مشروعيته من انتخاب أفراد اجملتمع، 
حاله حال اهليئة احلاكمة ونظام احلكم، فكل شيء، مبا يف ذلك القانون يستمد مشروعيته من 

 م.الشعب، ويستوعب القانون مجيع أفراد اجملتمع على السواء من أعالهم اىل أدانه
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 ـ مبدأ األكثرية  5

أ لى مبدعوم عندما تكون السيادة للشعب، وتكون هناك أحزاب وتيارات سياسية تق
ة احلكم أن و عمليأنني التعددية، فمن الطبيعي لتحكيم إحدى الرؤى والتصورات يف جمال التق
 اختالفحالة  بعة يفملتّ يصار اىل األخذ حبكم األغلبية. وهي السرية العقالئية واملنطقية ا
و كم األقلية أح اىل ملصريوجهات النظر بني األفراد املتساوين يف احلق السياسي، وااّل كان ا
ننا عبارة أخرى أء. وبلعقالاحكم الفرد املستبد، وكال هذين اخليارين يتقاطعان مع العقل وسرية 

 أقوى رصيداً  تبارهاابع يف مثل هذه احلالة نواجه ثالث حاالت: فإما أن أنخذ برأي األكثرية
أنخذ  القانوين، أوو سياسي ر اليف دائرة املسامهة الشعبية اليت تتوىل إضفاء املشروعية على القرا

لسائد يف اما هو كم كبرأي األقلية وهو من الرتجيح بال مرّجح، أو أنخذ برأي الفرد احلا 
وعة للتغلب ر اة مشكأد  احلكومات املستبدة. وبديهي أن العقل ال يرى غىًن عن اخليار األول

عين إهدار يذا ال . وهعلى مواطن اخلالف والتوصل اىل نوع من الوفاق السياسي بني األطراف
لدميقراطية اخصوم  اولحيكما  ـ حق األقلية أو اإلستبداد يف صناعة القرار من ِقبل األغلبية 

القرار أو  شروعيةمك يف وابلتايل التشكي ـتصويره من حيث اإلستغراق يف اجلانب املغلق منه 
ع من ِقبل مجي نه صدرة ألالقانون، بل يتمتع هذا القانون الصادر من قبل األكثرية ابملشروعي
انية ع القرار متبيف صن امهةاألطراف الداخلة يف اللعبة الدميقراطية، أي أن مجيع األطراف املس

 ة ويستلم سدةيألكثر ح اومتفقة على الرضا برأي األكثرية يف مرحلة سابقة، فعندما يفوز مرشّ 
ألطراف املسبق مع ا لتباينامن  احلكم فإن األقلية يعتربونه رئيسًا هلم أيضًا ويرضون به إنطالقاً 

 م.السياسية األخرى اليت تتبىن وجهة النظر الدميقراطية يف نظام احلك
 ة اىلروعية ابلنسبة املشائر أما التيار األصويل من اإلسالميني فال يرون لألكثرية وزان يف د

 عملية الرتشيح أو التقنني وخاصة مع وجود نصوص دينية تذم الكثرة:
ولكن أكثركم للحق كارهون(1) . 
أكثرهم ال يعلمون(2). 
وأكثرهم ال يعقلون(3).وأمثال ذلك . 

                                 
 .78ـ الزخرف: 1

 .37ـ األنعام: 2

 .103ـ المائدة: 3
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كم الشرعي و للحا همنا إ  يف رأي األصوليني هذا   أما يف مقام العمل فإن الرأي النهائي 
 م نفسه ملزماً احلاك جيد ي يعمل وفقًا ملبدأ الشورى اإلسالمي والذي الأو الويل الفقيه الذ

 :«سالم اإليفاملذهب السياسي  »ابألخذ حبكم األكثرية. ويف ذلك يقول صاحب كتاب 
إن رأي األغلبية ال يتمتع بقيمة مطلقة، وإمنا يبقى حتديد املوقف والقرار النهائي بيد »

ويستفيد من رأي اآلخرين، لكنه إذا رأى ما خيالف ذلك وهو يستعني دائمًا  «ويّل األمر»
 .(1) «وشاورهم يف األمر، فإذا عزمت فتوكل على هللا »فرأيه هو النافذ 

سالطني عىت الن أوسيأيت بيان وجه اخللل يف هذا الكالم، ويكفي أن نشري هنا اىل أ
بقى مثة لنافذ، فال يايه هو رأ ناستبداداً ودكتاتورية يستشري أيضاً املأل من حاشيته ووزرائه ويكو 

 م!!.فرق بني نظام الشورى اإلسالمي وبني النظام اإلستبدادي االّ ابألس
ىل ّجه اخلطاب اهنا تو فإ أما اآلية الشريفة اليت استشهد هبا لتأييد الرؤية اإلستبدادية 
الزعماء كام و ه من احلاملؤيهد ابلوحي والتسديد اإلهلي، وال يُقاس على النيب غري النيب

لعمل برأيه رية واألكثاالدنيويني، مضافًا اىل أن اآلية ليس فيها أدىن إشارة لتهميش رأي 
لعزم، وليس ال بعد لتوكالشخصي، ألن املعطيات املستوحاة من ظاهر اآلية تشري اىل توصية اب
خذ برأي اس األى أسمن املعلوم أن هذا العزم يتعلق برأي النيب الشخصي، بل قد يعزم عل

ه واقع »ىن يف ا املعل هذاألكثرية وان كان خمالفًا لرأيه الشخصي، ويتوكل على هللا، كما حص
 على ما أورده املؤّرخون. «اُحد 

 حسنات النظام الدميقراطي

ال شك أن اإلمتداد احلضاري الذي حققه النظام الدميقراطي يف أوساط اجملتمعات 
لقوة اليت يتمتع هبا هذا النظام السياسي حبيث البشرية املعاصرة يعود اىل املميزات ونقاط ا

النكاد جند يف العصر احلاضر أمة من األمم ااّل وحققت لنفسها أجواء الدميقراطية أو سائرة 
يف هذا الطريق، وأقوى نصر حققته الدميقراطية يتمثل يف اهنيار املعسكر اإلشرتاكي وسقوط 

حكومات هذه الدول النظام الدميقراطي بعد الوهم املتمثل يف حكومة احلزب الواحد وإختيار 
سبعني عامًا من ممارسات القمع ومصادرة احلرايت وسياسات التعتيم اإلعالمي والتهريج ضد 

                                 
 2المذهب السياسي في اإلسالم، ط ــ صدر الدين القبانجي  1

 .252ص ـ
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 األنظمة الدميقراطية.
وحىت ابلنسبة اىل اإلسالميني فإننا نرى أن مسريهتم الفكرية واحلضارية آخذة يف اإلقرتاب  

انوا يقفون على الضد منها ويعتربوهنا كفرًا وشركًا كما هو من أجواء الدميقراطية بعد أن ك
املالحظ يف كتاابت األوائل منهم، بل رأينا فيما تقدم من كتاابت بعض علماء اإلسالم أهنم 
يراهنون على دميقراطية النظام اإلسالمي بعد إجراء بعض التعديالت على نظام الشورى حبيث 

ة، وعلى أية حال فإن هذا النموذج الذي أفرزته يتفق مع املستجدات احلضارية اجلديد
التجارب يف العامل اجلديد يتواصل مع هنضة حضارية على مجيع املستوايت والصعد أّدت اىل 
انتزاع األمم املتحضرة من واقعها السيء وجْعلها تعيش دينامية وحيوية قادرة على مواجهة 

لواقع يف املسار احلضاري بينما يعيش التحدايت الصعبة واألزمات املختلفة اليت يفرضها ا
رجال الدين واملفكرون اإلسالميون يف بالدان يف حالة من الوهم األيديولوجي ابإلصرار على 
معاداة كل جديد واإلستهانة ابلعقل البشري والبحث عن النموذج األكمل لكل واقعة تواجه 

ىل أن تتحول املؤسسة الدينية اىل اإلنسان يف مطاوي النصوص وثنااي التأريخ والرتاث مما أدى ا
أداة لتسطيح الفكر واإلحتفاظ أبنساق فكرية تتحكم ابلعقل وتعمل على قهر كل جديد من 
شأنه تقويض دعائم ذلك الوهم األيديولوجي. فال غرابة أن يعيش املسلمون التخلف 

 احلضاري الذي دفع هبم اىل مراتب واطئة جداً يف مقياس التحّضر.
ى أن من الضروري يف هذه الدراسة فتح ملف حسنات وسيئات النظام ومن هنا نر  

الدميقراطي والبحث يف تفاصيله اترة من خالل نظرة معيارية تبحث للرؤى واألفكار عن 
موقعها يف منظومة القيم، وأخرى من خالل نظرة موضوعية تبحث للرؤى واألفكار يف 

 عناصرها الذاتية.
 فهي...أما حسنات النظام الدميقراطي 

 ـ إحراز املشروعية 1

قلنا يف ما تقدم أن مسألة املشروعية مل تكن من املسائل املهمة يف دائرة النظام السياسي 
بعد أن كانت أدوات القوة وإقامة العدالة واستتباب األمن حتظى ابلدرجة األوىل من األمهية 

وبعد عصر النهضة بل إن هذه املقوالت كانت تؤطر سلوك احلكومات إبطار املشروعية. 
ومارافقها من املعطيات والقيم اجلديدة يف عامل املعرفة واألخالق والسياسة اليت توّلدت من 
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حاالت الصراع السياسي والفكري بدأ فالسفة عصر النهضة يطرحون عالمات اإلستفهام 
ق وإاثرة األسئلة عن مصدر املشروعية يف النظام بعد أن كان يتمثل يف عنصرين: عنصر احل

اإلهلي الذي تلّفع به رجال الكنيسة إلسباغ املشروعية على سلطة الكنيسة، واآلخر عنصر 
القوة والقدرة املتمثل يف حكومة امللوك والسالطني مع ما لديهم من أعوان وجنود وأموال 

 وقدرات أخرى.
ومل يتمكن أي واحد من هذين العنصرين إلثبات املشروعية للحكم أن يقف أمام النقد  

ملوضوعي ملفكري عصر النهضة الذين عملوا على فضح البداهات وتعرية املسبوقات يف منطق ا
احلكام ورجال الدين من خالل أتسيس املشروعية على مقولة احلقوق الطبيعية والفطرية 
لإلنسان يف حركة احلياة اإلجتماعية، وانبثقت أطروحة حقوق اإلنسان ومنها حقه يف تقرير 

رية وامللكية دون وصاية من جانب احلكومة أو الكنيسة. وهكذا سقط مصريه وحقه يف احل
وهم احلق اإلهلي يف احلكومات الثيوقراطية أمام احلقوق الطبيعية والفطرية، ورجع اإلنسان اىل 
نفسه ووجدانه وعقله العملي يف عملية التأصيل للحقوق، منها حق احلكومة والسلطة، 

ى يد مونتسكيو وجان جاك روسو وغريمها من أساطني فنشأت نظرية العقد اإلجتماعي عل
رجال النهضة الذين رفدوا الفكر البشري بزخم معريف، رفع  عن كاهله القوالب الضيقة 
واملطلقات اخلاوية والتهوميات األيديولوجية. فمنذ ذلك الوقت واإلنسان يعيش الوعي حبقوقه 

ال يرى ألحد حق الوالية على أحد املشروعة يف دائرة احلقوق السياسية واإلجتماعية و 
 ابألصالة أو ابلتفويض اإلهلي االّ اذا تنازل هو عن حقه ابملواضعة ويف دائرة العقد اإلجتماعي.

ومن هنا انبثقت فكرة اإلنتخاابت  لتشخيص من يتوىل زمام السلطة التنفيذية 
وتوافقهم.  والتشريعية، وأصبحت احلكومات احلديثة تكتسب  مشروعيتها من رضا الناس

وبديهي أن رضا الناس واختيارهم يف إسباغ املشروعية للنظام احلاكم مينح النظام القدرة والقوة 
والتالحم اجلماهريي مبا الحيتاج معه اىل كل تلك األدلة التعسفية واملغالطات الفكرية اليت 

م يف مواصلة دأب أصحاب السلطات الثيوقراطية والتواتليتارية على التمسك هبا إلثبات حقه
 التحّكم يف شؤون الناس.

ومل يقتصر عنصر املشروعية على توىل السلطة وممارسة عملية احلكم، بل إن القانون بدوره 
واجه هذه اإلشكالية أيضًا واكتسب مشروعيته من رضا الناس وتوافقهم بعد أن كان القانون 

 ثيوقراطية.يرتدي لباس القداسة على أساس أنه قانون إهلي يف احلكومات ال



 119  ................................................................................. اإلسالم والنظام الديمقراطي

كان و ألمة، اعي و أما يف حكومات السالطني وامللوك فلم يكن هناك أثر للقانون يف  
الشرع  نا كانمن هامللك أو احلاكم يتمتع بصالحيات مطلقة يف عملية احلكم والسلطة. و 

م فية وانتهاكهالتعس لوكاإلهلي يف قاموس األداين هو البديل املشروع للرّد على ممارسات امل
صر النص د عن عبتعاق الناس، ولكن هذا الشرع املقدس أصبح بعد تطاول األزمان واإلحلقو 

اكم حمت منه وّلدأداة من أدوات القمع والقهر وتكريس اجلهل بيد رجال الكنيسة حيث ت
 يقتصر هذا لك. والال ذالتفيش وصكوك الغفران وتعايل احلاكم الديين عن النقد واخلطأ وأمث

مقام  يني يفسالمرجال الكنيسة يف القرون الوسطي كما يظن بعض اإلاحلال على ممارسات 
انسان  صيب كلطة يدفاعهم عن احلكومة اإلسالمية، بل إن مرض اإلستبداد والتفرد ابلسل

 اطية.لدميقر اييس حياول ممارسة السلطة من غري الطريق املشروع يف تسّلمها وفق املقا

 ـ عالج داء اإلستبداد وحتقيق العدالة 2

التأريخ  لى طولعية لقد كان احلاكم العادل أسطورة حتكم به الشعوب واجملتمعات البشر 
لنسل بسبب رث وات احلالبشري نتيجة ألشكال الظلم واإلضطهاد واحلروب املدّمرة اليت أهلك

رك يف نسان أن يتحيعة اإلن طبنزوات امللوك والفراعنة وأهوائهم وطبيعتهم العدوانية. وأساساً فإ
ابة لباطين والرقالوازع اياب ه من موقع الطغيان واإلستئثار يف أجواء السلطة والثروة ويف غسلوك

  شريفة:ه الاخلارجية. والقرآن الكرمي يشري اىل هذا املعىن يف العديد من آايت
إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن(1)

. 
إن امللوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعّزة أهلها أذلة(2). 

ومن جهة أخرى وجد اإلنسان نفسه حباجة ماسة اىل حكومة إلدارة أموره اجملتمعية. أي 
أن احلكومة متثل ضرورة عرضية )ال ذاتية( تدفع عن أفراد اجملتمع شر األعداء يف الداخل 
واخلارج، وهلذا كان وجود احلاكم اجلائر أفضل من حالة الفوضى وانعدام األمن يف غياب 

ذا صرب اإلنسان على مّر التأريخ يف نطاق اإلذعان لألمر الواقع وهو ال يدري  احلكومة. وهل
كيف يوّفق بني هذه الضرورة، وبني ضرورة إقامة العدل يف أجواء اجملتمع، فجاءت األداين 
السماوية لتثري يف وجدان اإلنسان روح العدالة واإلنصاف، وجاء األنبياء اإلهليون يستنهضون 
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 ناصر اخلري واحملبة يف نفوس الناس كما تقول اآلية الشريفة:أقوامهم لتنمية ع
لقد أرسلنا رسلنا ابلبّينات ليقوم الناس ابلقسط(1). 

 عالقاهتم يفالقسط ل و أي لتفعيل روح العدالة يف أعماق وجداهنم ليتحركوا من موقع العد
ياء ليقيم األنب عية الجتمامع اآلخرين سواء يف دائرة احلكومة أو دائرة األسرة والعالقات اإل

ن وكثري من صوليو م األاحلكومة العادلة أبنفسهم أو يقيم الناس األحكام الشرعية كما يتوه
 لقوية مع هللاالقة االع املفسرين، فإن اإلنسان مامل يستوعب تعاليم الدين ويتحرك يف أجواء

ن هنا عي. وماجتمتعاىل فسوف ال يتمكن من إقامة العدل والقسط يف واقعه الفردي واإل
 كم العادل.ى للحا لتقو أعتمد العدل وإقامة احلكومة العادلة على عنصر الرقابة الذاتية وا

حىت تعاليم داً، فة جوقد رأينا يف التأريخ البشري أن احلاكم العادل كان ُعملة اندر  
  الشرقيفشخصية م الاألنبياء وتوصياهتم استغلتها رموز احلكومات الدينية لتحقيق مآرهب

نسان ان اإلى إمياإلسالمي والغرب املسيحي على حّد سواء. هذا وأن جمرد اإلعتماد عل
 كنا قد خربان  حىت لوفلم، الباطين وصفاته الذاتية ال مينع من اإلبتالء مبرض اإلستبداد والظ

سنة قبل ق احلألخالالشخص الذي يتمتع مبواصفات القيادة من العلم والتقوى والشجاعة وا
فليست هناك  القيادة )كما يقول الفقهاء يف شرائط احلاكم اإلسالمي(،تويل منصب 

لك ب، ولذملنصاضماانت منطقية على استمراره يف خط العدل واإلنصاف بعد توليه هذا 
ون استبداد دائاًل قف حوجدت البشرية ضالتها املنشودة يف أدوات املنهج الدميقراطي الذي ي

كومة لى احلعشعب م السلطات الثالث وفرض رقابة الاحلاكم وجهاز الدولة من خالل تقسي
ه اىل م وعزلحلاكابواسطة املؤسسات واألحزاب وأجهزة اإلعالم احلر وتفويض حق حماسبة 

دة مل لبشرية اجلديضارة ااحل األمة. وهذا هو ما تكّفله القانون يف األنظمة الدميقراطية، أي أن
ضمان عدم لارجية اخل بل ضّمت إليه الرقابة تكتف ابلوازع الديين واألخالقي لشخص احلاكم
 احنراف املسرية السياسية يف واقع اجملتمع البشري.

يف واقع  نبياءلأل القرآن الكرمي من جهته يقرر هذه احلقيقة املهمة وهي أن أهم هدف
ل ًا أمام تكامف حاجز  تقاحلياة الفردية واإلجتماعية للناس هو إزالة العوائق واملوانع اليت

له يف حركة يت تكبد النسان املعنوي واإلجتماعي وحترير اإلنسان من مجيع األطر والقيو اإل
 احلياة والواقع:
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ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم(). 

لسلطة متّثل منة واهليوبديهي أن احلاكم املستبد وحكومات اجلور مبا متتلكه من أدوات ا
صب األعمى، ل التعأشكان اخلرافة والتقاليد املوهومة و أهم عائق يف طريق حترير اإلنسان م

فقط،  ألبدانوى األن مثل هذه احلكومات ال تكتفي ابلسيطرة على أفراد الشعب على مست
ت رمسية  كياانة اىلبل تسعى ملصادرة أفكارهم ودينهم وثقافتهم وحتويل املؤسسات الديني

وإزالة  عادلة كومةحن هنا كان إجياد تساهم يف عملية إمتصاص النقمة من واقع الناس. وم
املعنوي   إلنسانوك االظلم مطلبًا أساسيًا وهدفًا مهمًا يف مسريه األنبياء كمقدمة لسل

النظام  لدميقراطي هونظام ان الواألخالقي يف خط اإلميان والعبودية واإلنفتاح على هللا. ورأينا أ
ي العادل هو الفرد حلكموية بينما كان ااألفضل لتحقيق هذا اهلدف اإلنساين للرساالت السما

ه املفكهر في دائرة دخل النموذج األرقى يف أزمنة سابقة، حيث مل يكن النظام الدميقراطي قد
فردي ئر واحلكم الي اجلالفردابعد وكانت املعادلة الثقافية والسياسية تتضمن التقابل بني احلكم 

ل األول  مقابيفعادل دفاعًا عن الثاين الالعادل. ومن الطبيعي أن يتضمن الرتاث الديين 
اإلسالم  أنصار ّدعياجلائر، ولكن هذا ال يعين التأصيل السماوي ملثل هذا النظام كما ي
ملطلقة على الفقيه ية ااألصويل وينطلقون يف عملية إسباغ الشرعية اإلسالمية على نظام وال

ن أبشرية مجعاء راد للي أعاىل هو الذأساس أن هذا النظام هو املتعني يف شريعة السماء وأنه ت
 تعيش يف ظل هذا النظام السياسي ال غري!!

 وببيان آخر: 
لو رجعنا اىل التقسيم الثالثي الذي ذكره حكماء اليوانن ألصناف النظم السياسية 
)الفـردي، اإلرستقـراطـي، الدميقراطي( لرأينا أن افالطون خيتار من بني هذه الثالثة، النظام 

قراطي ويقّسم اجملتمع اىل ثالث طوائف أو طبقات: طبقة الفالسفة، طبقة اجلند، طبقة االرست
العمال والفالحني. ومل يكن هذا التقسيم واإلختيار اعتباطيًا أو تعسفياً، فاإلنسان الفرد يف 
التصور اليوانين وكذلك يف أجواء الفكر اإلسالمي يتضمن ثالث قوى رئيسية: القوة الشهوية، 

ية، والعقلية، واملفروض ابإلنسان إذا أراد حتكيم التوازن واالعتدال يف واقعه النفسي والغضب
وسلوكه األخالقي أن ميتثل ألوامر وإرشادات القوة العقلية. ومبا أن اجملتمع البشري مبثابة 
إنسان كبري، فهو يتضمن بدوره هذه القوى الثالث أيضاً. فالطبقة الدانية وهي طبقة العمال 
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حني وأصحاب احلرف واملهن متثل القوة الشهوية يف اجملتمع، بينما متّثل طبقة اجلند القوة والفال
الغضبية، وطبقة الفالسفة مبثابة القوة العقلية اليت ينبغي على أفراد اجملتمع إطاعة أوامرها 

 لتحقيق العدل واإلعتدال يف واقع اجملتمع.
لنظام احلكم من موقع الغاية واهلدف من وهنا نرى افالطون ينطلق يف صياغته السياسية  

احلكومة، أال وهو حتقيق العدل يف أجواء اجملتمع البشري، ومبا أن الفالسفة أقدر من غريهم 
على إجناز هذه املهمة الصعبة كان النظام االرستقراطي الذي يعين حكومة النخبة هو النظام 

نظام الفردي الذي يعين اإلستبداد األفضل. ومعلوم أن هذا اإلختيار إمنا هو يف مقابل ال
والديكتاتورية كما هو املعلوم يف امرباطورايت ذلك الزمان حيث مل تكن تعاليم األداين 
السماوية يف جمال العقيدة واألخالق والقيم اإلنسانية قد وجدت طريقها اىل أجواء اليوانن. 

شعب لنفسه, تعين ابملالزمة أي حكم ال ـكما يزعم هؤالء   ـوابلتايل فاحلكومة الدميقراطية 
الفوضى السياسية واهلرج واملرج يف كافة امليادين النعدام الوعي الثقايف مبقتضيات النظام 
الدميقراطي يف أوساط اجملتمع، فقد كانت األكثرية مهج رعاع اليدركون من حقوقهم السياسية 

الثقافة الدميقراطية وحقوق واإلجتماعية شيئاً، والبّد يف النظام الدميقراطي أن يعيش الناس 
اإلنسان أوالً ليتمكنوا من إرساء قواعد النظام الدميقراطي يف جمتمعهم، وااّل فإن الفشل احلتمي 
سيواجه كل حترك من هذا القبيل كما رأينا يف جتربة املشروطة أو النهضة الدستورية يف إيران 

لذي مل ينفتح بعد على معامل حيث أجهضها آية هللا النوري بفتواه ورسائله اىل الشعب ا
احلضارة اجلديدة، وتصور أن املشروطة خالف الدين وان الربملان بدعة يراد منه هدم اإلسالم،  

 كما كان النوري حيّرض العوام مبثل هذه الكلمات والفتاوى.
وعلى أية حال فالعقل السليم جيد يف اختيار افالطون للنظام االرستقراطي مربرات 

ت معقولة لتحقيق اهلدف من احلكومة بنحو أفضل يف مقابل النظام الفردي منطقية ومرجحا
والدميقراطي. وملا جاء اإلسالم اختار النظام الفردي الذي يقوم على أساس قاعدة متماسكة 
من القوانني والتشريعات األخالقية واحلقوقية تضمن للمسرية السياسية التحرك ابجتاه حتقيق 

النظام الفردي الديكتاتوري الذي اليلتزم أبي شيء من القيم  العدل والقسط، يف مقابل
واملباديء اإلنسانية والسماوية. ومن الطبيعي أن يكون اختيار اإلسالم هو األفضل بعد أن مل 
يرد يف أجواء الثقافة السياسية مفهوم النظام الدميقراطي. مبعىن أن هذا املفهوم كان مغّيبًا عن 

الذهنية املسلمة كما يقول الدكتور اجلابري، ولذلك ال جند هلذه الكلمة  دائرة املفكهر فيه لدى
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عينًا وال أثرًا يف تراثنا العريب واإلسالمي ابلرغم من انتقال كم هائل من علوم اليوانن 
ومصطلحاهتم الفلسفية اىل أجواء الفكر اإلسالمي يف العصور األوىل للنهضة احلضارية 

 للمسلمني.
ا هذا النقص الثقايف لدى املسلمني األوائل أن جنمد على عتبة الرتاث ولكن هل يسوّغ لن

وننتظر احلّل السياسي عرب اإلستغراق يف النصوص والرتاث واكتشاف مداليل الرواايت كما 
يفعل أتباع التيار األصويل ابلرغم من قصور أدوات هذا املنهج يف تقصي املشكالت الثقافية 

سان املعاصر... أو نتحرك على مستوى اإلستفادة من التجارب والسياسية اليت يعيشها االن
البشرية يف واقع احلضارة املعاصرة لتحقيق أكرب قدر من العدالة االجتماعية وحقوق االنسان 

 مبا ينسجم مع خط الرسالة ويلتقي مع أهداف الشريعة يف هناية املطاف؟!
 سؤال نرتك اإلجابة عنه لرأي القاريء الكرمي....

 ترشيد الشخصية اإلنسانيةـ  3

ومن مجلة معطيات النظام الدميقراطي املهمة هي ترشيد شخصية االنسان وتنمية قابلياته 
وملكاته املتنوعة وإخراج االنسان من أجواء التخّلف واخلنوع واالسرتخاء الفكري والنفسي 

حدايت اليت ومواجهة التالذي يفرضه عليه نظام احلكم االستبدادي اىل أجواء املسؤولية 
ونضجًا يف قواه النفسية والعاطفية  يفرضها الواقع السياسي واإلجتماعي، مما مينحه قوة يف عقله

يتضمنه النظام الدميقراطي من احرتام لشخصية وحنكة يف ممارسة جتاربه احلياتية، كل ذلك ملا 
  األفراد وحرايهتم وكرامتهم وحقوقهم.

الدميقراطي اجملال لتشكيل األحزاب واملؤسسات على سبيل املثال عندما يفسح النظام 
والشركات يف جماالت سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية خمتلفة فإنه يساهم عماًل يف خلق  
مدراء انجحني يف خمتلف اجملاالت ورفد اجملتمع والنظام السياسي مبئات الشخصيات ذات 

يّل املناصب العليا يف جهاز الدولة. ويكون التجربة االجتماعية واحلنكة السياسية املؤّهلة لتو 
انتخاب رجال السياسة والدولة وجملس النواب من قبل الشعب ال على أساس القرابة أو 
التعصب املذهيب أو التقليد للمرجعيات الدينية بل على أساس السوابق الناجحة هلؤالء 

تمع يف حتقيق النجاح واملوفقية املرشحني يف حركة احلياة اجملتمعية، وبذلك يرتفع رصيد هذا اجمل
يف خمتلف اجملاالت كما نراه يف واقع اجملتمعات الدميقراطية يتواصل مع القيم األخالقية 



 اإلسالم المدني  ...............................................................................................  124

واإلنسانية يف ماهيته وحقيقته، أي أن حقوق االنسان ال متثل يف النظام الدميقراطي شعاراً 
ة، بل تدخل يف صميم يتربقع به أصحاب السلطة كما هو احلال يف األنظمة اإلستبدادي

صياغة هذا النظام، ومعلوم أن احلكومة اذا تعاملت مع أفراد الشعب من موقع احرتام هذه 
احلقوق وفتحت أبواب احلرايت السياسية والنقد، ومل تتعامل مع األقليات السياسية والدينية 

تسامح، كل ذلك من موقع اإللغاء والكبت واإلقصاء بل من موقع املشروعية ملبدأ التعددية وال
من شأنه إعادة الثقة اىل أفراد الشعب أبنفسهم أواًل وابلنظام السياسي اثنياً, بل يؤثر ذلك 
على العالقات االجتماعية والعائلية بني أفراد اجملتمع. فاحلكومة املستبدة من شأهنا أن توّلد 

ين ملوكهم الناس على د »أشخاصًا مستبدين يعيشون ضعف الشخصية وعقدة احلقارة ألن 
كما يقول املثل، فاألب الذي يتعامل يف العائلة مع أبنائه من موقع األستبداد والفوقية  «

واحتقار الطرف املقابل )يف حاالت اخلالف على األقل( لن يؤدي سوى اىل نشوء أبناء 
معقدين وفوضويني ضعيفي الشخصية وغري مؤّهلني للتعاطي مع أبناء جمتمعهم. ويتفشى يف 

أو اجلزمية الذي يرى االنسان نفسه مالكًا للحقيقة  «الدوغمائية  »ا اجملتمع مرض مثل هذ
دائمًا وأن اآلخرين على الباطل دائمًا وعليه السعي لتثبيت عقائده ورؤاه وحماربة األفكار 
املخالفة له أبية صورة، فيتحّول املوقف لدى هؤالء اىل حالة طاغوتية تسعى لنفي مبدأ 

وق املشروعة لكل انسان. بينما جند أفراد اجملتمع يف النظام الدميقراطي هلم قدرة التعددية واحلق
أكرب على استيعاب املوقف مع اآلخر املخالف وحتّمل اختالف الرأي معه. أي أن النظام 
الدميقراطي مينح الناس القدرة على حتمل وجهات النظر املتعددة بكل رحابة صدر ويضفي 

ساس احلقيقة املتنوعة، وأن االنسان الفرد ال ميكنه اصطياد احلقيقة عليها املشروعية على أ
 املطلقة لوحده سواء يف عامل السياسة أو الدين أو القضااي اإلجتماعية واألخالقية.

 ـ امتصاص النقمة واحليلولة دون وقوع الثورة 4

 التأريخ االسالمي شاهد على ان دماء املسلمني اليت ُسفكت بسبب الثورات ضد 
احلكومات وقوى السلطة أكثر من الدماء اليت ُسفكت يف الفتوحات واحلروب ضد العدو 
اخلارجي. فمن أول ثورة للمسلمني ضد جهاز احلكم واخلالفة املتمثل ابخلليفة الثالث عثمان 
وانتصار الثوار ظاهرًا يف حتقيق أهدافهم، ساد اإلعتقاد أبن الطريق الوحيد لتعديل مسار 

ورة الزيف واإلحنراف هو الثورة املسّلحة على احلاكم واستالم مقاليد احلكم، رغم اخلالفة يف ص
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أن غالبية الثورات كانت تنتهي ابلفشل الذريع ومقتل الثّوار وإنتهاك احلرمات واألعراض. وأول 
من أعطى املشروعية اإلهلية للحكام املسلمني وأسبغ على مقام اخلالفة مسوح القداسة هو  

ما كنت ألخلع ثوابً  »فان الذي قال للثوار حينما طالبوه ابلتخّلي عن منصبه: عثمان بن ع
ومعه نشأت فكرة احتكار هذا املنصب اىل هناية حياة احلاكم، واستمر السجال  «ألبسنيه هللا 

يف التأريخ االسالمي بني احلكومات اجلائرة من جهة وبني اجملموعات الثائرة واالصالحيني 
لسياسي واالجتماعي من جهة أخرى، فما إن ينتصر الثوار ويشّكلوا هلم ودعاة التغيري ا

حكومة على أساس احلق والعدل واإلنصاف حىت تبدو عليها معامل الزيغ واإلحنراف ويبدأ رموز 
الثورة ابلتخلى عن املباديء اليت اثروا من أجلها ودعوا الناس اىل اإلطاحة ابلنظام السابق 

لة واإلنسانية، وهذه سّنة مجيع الثورات وشأن مجيع الثوار فإهنم بسبب تنكره للحق والعدا
سرعان ما ينقلبون من ثوار اىل حمافظني واذا هبم يستخدمون ضّد خمالفيهم أدوات القهر 
واإلرهاب نفسها اليت كان النظام السابق يستخدمها ضّدهم، وتدرجييًا يضيق الناس هبم ذرعاً 

رهم ويدعو الناس اىل الثورة عليهم، ومع قليل من التأمل ويربز هلم َمن يتصدى لظلمهم وجو 
ندرك حجم اخلسارة العظيمة يف  األرواح واألموال والطاقات اليت تتزامن مع كل ثورة سواء  

 كتب هلا النصر أم مل يكتب.
وهكذا يستمر اإلرابك وحاالت اخللل اليت تفرزها الثورة اىل أمد غري قليل ويعيش الناس 

مات النفسية واإلقتصادية واإلجتماعية خاصة ابلنسبة لعوائل املقتولني من معها أشد األز 
الطرفني، وقد تستغرق عودة األمور اىل جماريها الطبيعية عشرات السنني، والكالم عن سائر 
الشعوب واجملتمعات البشرية خارج دائرة البالد االسالمية نفس الكالم، فالثورة الفرنسية 

لدماء ما مل تشهده ثورة قبلها، وجاءت الثورة الشيوعية بعدها شهدت من احلروب وسفك ا
لتضرب الرقم القياسي يف سفك الدماء، فقد جاوز عدد القتلى يف عهد لينني فقط عشرين 
مليواًن من أفراد الشعب. كل ذلك يعود اىل اإلستئثار ابلسلطة من قبل احلكام وامللوك يف 

 األنظمة اإلستبدادية. 
لنظام الدميقراطي ليحدد مدة الرائسة أبربعة أعوام أو مخسة مع إقرار وبعد ذلك وجاء ا

مبدأ فصل السلطات ومبدأ اإلنتخاب احلر وأمثال ذلك من أدوات النظام الدميقراطي يف دائرة 
تنظيم تبادل السلطة ابلطرق السلمية. فلم جيد الناس حاجة اىل الثورة وسفك الدماء وإهدار 

م هذا النظام تنازل احلاكم طواعية عن سّدة احلكم بل وإمكانية جرّه الطاقات بعد أن تكّفل هل
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اىل احملكمة القضائية يف حالة بروز شائبة يف اإلحنراف وختّطي القانون من ِقبل رئيس النظام أو 
أحد وزرائه وأعوانه، ومّت بذلك سوق الطاقات البشرية واملادية اهلائلة صوب اإلعمار والبناء 

 ا وإهدارها يف حمرقة الثورة أو اإلنقالب العسكري.بدالّ من إتالفه
نكتفي هبذا املقدار من بيان حسنات وإجيابيات النظام الدميقراطي ونستعرض ما ذكره 
 خصوم الدميقراطية من مثالب وسلبيات هذا النظام بشيء من اإلختصار لئال يطول بنا املقام.

 املؤاخذات على النظام الدميقراطي

خصوم الدميقراطية من الكّتاب اإلسالميني ورجال الدين يرى أهنم ال من يقرأ كتاابت 
ينطلقون يف رّدهم على الدميقراطية من موقف فكري وحجج منطقية بل من موقع الشعور 
ابلعداء لكل ما هو غريب وأرضي وبشري ألن معطيات الفكر اجلديد من شأهنا أن تزلزل 

ان املسلم من قبيل: أن الدين اإلسالمي جاء بكل املسبوقات املذهبية اليت تشّكل هوية اإلنس
ما حيتاجه البشر اىل يوم القيامة، وان الشريعة اإلسالمية أكمل وأرقى شريعة، وأن الغرب 
الكافر هو العدو اللدود لإلسالم، فكيف يعقل أن يكون نظامهم السياسي الوضعي أفضل 

 من النظام الذي أقّرته السماء للبشرية!! وأمثال ذلك.
ومن هنا نرى أهنم يتحاشون الدخول يف نقاش مع مباديء النظام الدميقراطي كاحرتام  

حقوق اإلنسان واإلعرتاف ابآلخر املغاير ومسألة اإلنتخاابت واملساواة أمام القانون، 
ويرّجحون إاثرة مسألة ممارسات الغرب الالدميقراطية حبق الشعوب املستعمرة أو يف شراء 

 بطرق غري سليمة، أو التشكيك يف مشروعية األكثرية وأمثال ذلك مما األصوات من الناخبني
الميس مباديء الدميقراطية يف الصميم وكأهنم يقّرون أبفضلية هذا النظام على النظام الفردي 
اإلستبدادي االّ أهنم ينظرون اىل القضية من حيث االستغراق يف مسائل جانبية منها بدافع من 

حلالة النفسية املتشنجة اليت تفرض على صاحبها أن يعيش زمان احلروب الرواسب التأرخيية وا
الصليبية والعداء املستحكم بني الشرق اإلسالمي والغرب املسيحي، فال يتواصل مع معطيات 
احلضارة اجلديدة, اليت تعّد مفخرة للبشرية قاطبة ألنه يعترب إنتاج غريب خالص ال ميكن أتطريه 

ضيق. ولكن ال معىن ألن نتجنب استخدام الطائرة والكهرابء وجهاز  إبطار أيديولوجي مذهيب
اهلاتف واحلاسوب على أساس أهنا من إفرازات احلضارة الغربية، فكذلك ال معىن إلمهال 
معطيات هذه احلضارة يف جماالت العلوم اإلنسانية وحقوق اإلنسان والدميقراطية، ألن معىن 
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بداد واخلرافة، فالعامل اجلديد مل يدع لإلنسان املسلم جماالً ذلك البقاء يف قوقعة التخلف واإلست
النتخاب إحدى احُلسنيني أو استصحاب البقاء على احلالة السابقة، فالثقافة اجلديدة اليت 
فتحت أبوابنا مبفتاح العوملة واإلنرتنيت والفضائيات، خترّيان بني أمرين الاثلث هلما: فإما 

لديكتاتورية، إما منح احلرايت السياسية أو مصادرة احلرايت وخنق الدميقراطية أو اإلستبداد وا
 األصوات.. أما اإلعرتاف حبقوق اإلنسان أو عدم اإلعرتاف هبا.. وهكذا.

وعلى أية حال نعود اىل ماكتبه أصحاب التيار األصويل من مؤاخذات وإشكاالت على 
 ا: الدميقراطية ملعرفة قيمتها يف ميزان العقل واملنطق، وأمهه

والذي ذكرانه يف بداية هذه  «معاَل يف الطريق»يف كتابه  «سيد قطب  »ـ ما كتبه 1
 املقالة:
حني تكون احلاكمية العليا يف جمتمع هلل وحده، متمثلة يف سيادة الشريعة اإلهلية، تكون »

 هذه هي الصورة الوحيدة اليت يتحرر فيها البشر حتررًا كاماًل وحقيقيًا من العبودية للبشر
 .« وتكون هذه هي احلضارة اإلنسانية...

  الغارق يف الطوابوية والكلمات اخلطابية الشعارية   إن مثل هذا الكالم  ونالحظ عليه :
ال أيخذ بنظر اإلعتبار مسألة تعيني احلاكم وكيفية استالمه هلذا املنصب ومنهجه وطريقته يف 

الدميقراطي. ومعلوم أن الشريعة أو  احلكم، حيث متّثل هذه املسألة احملور األساس للنظام
القانون مهما كان دقيقًا وشاماًل ال يشوبه النقص ااّل أنه ال يتجسد يف أرض الواقع 
اإلجتماعي ااّل من خالل من يقوم هبذا األمر من البشر، وابلتايل تتوقف عملية جتسيد 

جه حيث يكون إبمكانه القانون وحتويله اىل واقع متحرك ومؤثر اىل رأي احلاكم وإميانه ومزا
ممارسة وصاية على القانون والتالعب مبفرداته من موقع مصلحة األمة أو اإلسالم حسب 
إدعاءات احلاكمني طبعاً. كما جند هذا املعىن واضحًا يف سلوكيات خلفاء بين أمية وبين 

ض يتالقفه العباس، فلم مينعهم وجود الشريعة اإلهلية املقدسة من حتويل اخلالفة اىل ُملك عضو 
بنو أمية وبنو العباس تالقف الكرة. أي أن التجربة التأرخيية أثبتت زيف الكالم املتقدم، وأن 

 احلاكمية حىت إذا كانت للشريعة اإلهلية فال يتحرر اإلنسان حترراً كامالً وحقيقياً!!
هم من مل تستطع الشريعة اإلهلية أن حترر أفراد اجملتمع أبمجعبل حىت يف زمان رسول هللا

رسوابت اجلاهلية الكامنة يف واقعهم النفساين كما مل تستطع حتريرهم من أسر األهواء 
والشهوات! كيف وأتريخ صدر اإلسالم شاهد على وجود كثرة كاثرة من املنافقني وأصحاب 
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املطامع الدنيوية الذين ما فتئوا يكيدون لإلسالم واملسلمني املكائد، بل حىت أفراد اجملتمع 
مي بصورة عامة مل يسلموا من السقوط يف منزلقات الفتنة واحلروب الداخلية يف عصر اإلسال

مع وجود الشريعة اإلهلية واحلاكم اإلسالمي املنتخب من قبل الناس.  خالفة اإلمام علي
واملعروف بعدالته وإخالصه وجهاده!! وهذا يعين أن حترير اإلنسان يتوقف على اإلميان 

خط اإلميان ابملباديء السماوية والتعاليم األخالقية من قبل أفراد اجملتمع ابلرسالة والتحرك يف 
بكل حرية واختيار ال جمرد وجود القانون اإلهلي الذي ميكن أن يتحول اىل صياغات لفظية 

 حمّنطة ال تالمس الوجدان العام للناس.
وية اليت تعين وهنا نرى أن سيد قطب قد خلط يف كالمه هذا بني احلرية األخالقية واملعن

التحرر من أسر الشهوات واألهواء، وبني احلرية السياسية اليت تعين حترير اإلنسان من العبودية 
للظاملني وقوى اإلستبداد، وال مالزمة بني اإلثنني، حيث يتمكن اإلنسان أن يتحرر من قيود 

ومة صاحلة األهواء وأسر الشهوات ويصل اىل ذروة الكمال املعنوي واألخالقي من دون حك
أو قانون عادل كما هو احلال يف سلوك األنبياء واملصلحني يف أجواء احلكومات اجلائرة. وقد 
يتحرر اإلنسان من احلكومات املستبدة ومن العبودية للحاكم الظامل من دون أن يتحرر يف 

قراطية،  واقعه النفساين وحمتواه الداخلي من أسر الشهوات كما هو احلال يف النظم الغربية الدمي
 وحمل كالمنا هو الثاين دون األول كما هو واضح.

أواًل: إن » ـ ونصل اىل ما ذكره الشيخ السبحاين يف معايب الدميقراطية الثالثة وهي:2
احلاكم املنتخب يكون اتبعًا للناس وليس اتبعًا للمصاحل واحلقائق فإن احلاكم الذي يعتمد 

املؤهالت واملعايري( سيحاول دائمًا أن يفعل على آراء الناس وأصواهتم )ال الضوابط و 
 .« مايرضيهم.. )أي الناس( حقاً كان أو ابطاًل..

إن هذا الكالم ال ميّيز موضوعيًا بني احللول واملمارسات اليت تراها ونالحظ عليه:
احلكومة لإلحداث وفق مستجدات الواقع واليت ال تنطلق من موقع احلق والباطل بل من موقع 

املفسدة، وبني النظرة املعيارية لألحداث اليت تدخل دائرة الدراسات الدينية املصلحة و 
والكالمية حيث يُبحث فيها عن احلق والباطل يف اآلراء واألفكار من زاوية موقعها يف منظومة 
القيم واملباديء امليتافيزيقية، فشأن احلكومة هو مالحظة املصلحة واملفسدة للمحكومني وأفراد 

ة، وهلذا كان من الضروري أن يتحرك احلاكم يف خط رضا الناس وحتقيق الشعب بعام
مصاحلهم ودفع الضرر عنهم. ويشهد لذلك أن اإلمام اخلميين أّيد هذا املنهج يف عمل 
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احلكومة اإلسالمية عندما قرر مبدأ املصلحة كمعيار أساس يف سّن القوانني واملقررات للدولة 
م من خدمة الشعب يف إطار برامجايت نفعي غري ما يُتوقع من اإلسالمية. فما يُتوقع من احلاك

 رجل الدين من الدعوة اىل املباديء وتفعيل عناصر احلق واخلري يف نفوس الناس.
 ـ ويقول الشيخ السبحاين أيضاً يف معرض نقده للدميقراطية: 3
درجة اثنياً: إن الشرط األساس لصحة اإلنتخاب الشعيب هو أن يكون الناخبون على  »

من الرشد الفكري والبصرية حىت ال يقعوا فريسة العواطف الرخيصة واحلادة عند اختيار النّواب 
أو احلّكام، فلو توفر مثل هذا الشرط كان االنتخاب انتخاابً صحيحًا ومفيداً، ولكن املشكلة 

والوعي  هي أن األكثرية الساحقة، وهي املالك يف النظام الدميقراطي، تفتقد مثل هذه البصرية
 .« والرشد الفكري....

إن هذه املشكلة ميكن التغلب عليها يف النظام الدميقراطي يف النموذج  ويُرّد عليه:
الربيطاين والرتكي واألسباين وغريها من البلدان الدميقراطية حيث يتم انتخاب رئيس احلكومة 

ل اجلمهور كما هو احلال من قبل النخبة من النّواب والسياسيني واألخصائيني املنتخبني من قب
يف انتخاب الويل الفقيه يف اجلمهورية االسالمية حيث ينتخب الناس رجال جملس اخلرباء 

 الذين ينتخبون بدورهم القائد األعلى أو الويل الفقيه ممن تتوفر فيه شروط القيادة.
غ سّن هذا مضافًا اىل أن األفراد الذين حيق هلم اإلشرتاك يف اإلنتخاابت كلهم ممن بل

الرشد العقلي والنضج العاطفي وتوفرت فيهم الشروط الشرعية إلمضاء معامالهتم من قبل 
الشريعة االسالمية كالبيع والشراء والتجارة والنكاح والوكالة وما اىل ذلك، فاذا علمنا أن 
انتخاهبم للحاكم أو لوكالء جملس النواب عبارة عن وكالة أو استنابة عرفية أوشرعية فكيف 

ح أن ميضي االسالم سائر معامالهتم يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية وُيضفي عليها يص
طابع الشرعية ويستثين منها الوكالة أو االستنابة يف الدائرة السياسية؟ وما هو املربر هلذا 
االستثناء مع فقدان البديل األفضل؟! وقد رأينا أن علماء الدين ومنهم السيد الصدر يقررون 

ألمة يف انتخاب املرجع القائد يف عصر الغيبة مع التعدد، كما قرأان يف كالم السيد حق ا
الصدر يف بداية املقالة، فريد هذا االشكال أيضًا على هؤالء العلماء، بل يرد على القرآن 

 الكرمي حينما أقّر مبدأ الشورى بني املسلمني يف أمورهم يف قوله تعاىل:
شورى بينهم وأمرهم!! 

كما اعرتف السبحاين لصاحل الدميقراطية فيما لو توفر يف اجلمهور عنصر الوعي   ولكن
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والرشد الفكري، فنحن بدوران نبادله االعرتاف يف املقابل أبن األكثرية الساحقة تفتقد عنصر 
الوعي السياسي والرشد الفكري والنضج العقلي وخاصة يف بلداننا املتخلفة اليت الزالت تعيش 

لديين والسياسي واإلرهاب الفكري يف خمتلف اجملاالت. ولكن هذا ال يعين أن االستبداد  ا
نصادر حقهم يف املشاركة السياسية أو نتعامل معهم معاملة الراعي مع الرعية، بل جيب على 
املسؤولني وأفراد النخبة وأولياء األمور العمل على نشر الوعي والثقافة يف آفاق اجملتمع وإخراج 

الساحقة من أجواء الالمباالة والسذاجة السياسية اىل أجواء املسؤولية والوعي  هذه األكثرية
مبقتضيات الزمان ودفعهم ابجتاه املشاركة يف املشروع السياسي واحلضاري يف واقعنا االسالمي 

 املعاصر.
وهذا هو املنهج االصالحي الذي سلكه القرآن الكرمي يف إخراج االنسان البدوي من  

والوثنية واجلهل واخلرافة اىل أجواء العلم واملعرفة واإلميان واملسؤولية. ومعلوم أن  أجواء الشرك
األغلبية الساحقة من العرب يف اجلاهلية كانوا على أدىن درجات الوعي والعقالنية وعلى أعلى 
درجات التعصب وأتّباع األهواء والشهوات وفقدان اإللتزام الديين واألخالقي. فاذا كان هذا 

على هذا احلال من والقرآن من هذا الواقع املتخلف... فهل تركهم النيبموقف النيبهو 
التخلف الفكري والسقوط األخالقي؟ وهل أمضى القرآن الكرمي هذا الواقع اجلاهلي دون أن 

 يعمل على تفعيل عناصر اخلري والصالح واإلحساس ابملسؤولية يف واقع األفراد واجملتمعات؟!
ًا أن جمرد كون األكثرية الساحقة ال تعيش الوعي السياسي والنضج وهكذا يتضح جيد

الفكري ال يربر رفض النظام الدميقراطي وال يكون مسّوغًا ملمارسة االستبداد ومصادرة حق 
 الشعب يف تقرير مصريه.

ـ أما إشكاله األخري على النظام الدميقراطي فيّتصل مببدأ األكثرية حيث واجه هذا  4
كان الدميقراطية أكثر الطعون اليت ُوجهت للنظام الدميقراطي من ِقبل خصومه الركن من أر 

اإلسالميني والشيوعيني على السواء، ولكن العجيب أن هؤالء اخلصوم يواجهون هذا املبدأ 
الدميقراطي من موقع اإلعرتاض والذم يف مقام النقاش واجلدل اللفظي مع جتسيدهم املزدوج له 

 لعمل، وهذا شيء ترفضه سرية العقالء بطبيعة احلال.يف مقام املمارسة وا
 وعلى أية حال فإن الشيخ السبحاين يف مقام رفضه هلذا املبدأ يقول:

إن تغليب األكثرية ولو بصوت واحد ال يكون عداًل مضافًا إن ذلك ال جيعل ما »
 .«اختارته األكثرية حقاً 
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 ونالحظ عليه: 
ال  »منطقي يف ميزان التحليل العقلي، فإن قوله  إن هذا الكالم بدوره ال ميّثل أي بعد

ينطلق من موقع الغفلة عن معيار العدل أساساً، فاذا كان تغليب األكثرية ليس  «يكون عداًل 
عداًل فهذا يعين أن األخذ برأي األقلية يكون مساوقاً للعدل، ألنه ال جمال يف مثل هذه املوارد 

الء يف مجيع اجملتمعات البشرية )ااّل يف صورة خليار اثلث، وعلى هذا درجت سرية العق
اإلستبداد الفردي(. ففي جملس الشورى مثاًل لو أردان التعامل وفق موازين العدل يف األخذ 
ابلرأي النهائي وكان عدد أعضاء اجمللس مائة شخص، فإما أن أنخذ برأي األكثرية أو 

ة معينة يف معيار املشروعية يتحصل األقلية، وعلى أساس مبدأ املساواة وأن كل رأي ميثل حص
لدينا أن تغليب األكثرية ولو بصوت واحد )مخسون إبضافة واحد( هو املوافق للعدل ألنه 
يتمتع حبصة أكرب من املرجحات ابلنسبة اىل آراء األقلية، وااّل فيكون انتخاب السيد اخلامنئي 

اخلرباء، ليس عداًل، وال أظن الشيخ  ملقام القيادة يف اجلمهورية اإلسالمية من قبل أغلبية جملس
 السبحاين يلتزم مبثل هذه اللوازم.

 أما قوله: 
)إن ذلك ال جيعل ما اختارته األكثرية حقاً(، فهو كالم يقوم على أساس اخللط السابق 
بني دائرة احلق والباطل، وبني دائرة املصلحة واملفسدة، وفيما حنن فيه ال معىن للحكم على 

وفق معايري احلق والباطل. فعلى سبيل املثال لو حبث جملس الشورى اإلسالمي رأي األكثرية 
مسألة امليزانية، أو إنشاء سكة حديد أو مطار يف مدينة معينة واتفقت األكثرية على ضرورة 
إنشاء املطار يف تلك املدينة، بينما رأت األقلية عدم وجود ضرورة إلنشاء ذلك املطار أو 

نة أخرى، فمن البديهي أن مثل هذه األمور ال تدخل يف معايري احلق ضرورة إنشائه يف مدي
والباطل بل معادلة املصلحة واملفسدة، إذ قد يكون رأي األكثرية مصيباً يف تشخيص املصلحة 

 وقد يكون خمطئاً.
ومن األمور اليت يوردها خصوم الدميقراطية على مبدأ األكثرية أن اإلنتخاابت يف البالد 

متّثل رأي الناس يف احلقيقة لوقوعهم حتت أتثري اإلعالم والدعاايت واملؤثرات النفسية الغربية ال 
والعقلية األخرى اليت تقف وراءها حفنة من أصحاب الشركات واألموال واملطامع السياسية، 

 ويف ذلك يقول الشيخ السبحاين:
 حقيقية، فالناخبون إن الدميقراطية الدارجة يف الغرب دميقراطية ظاهرية وحرية صورية غري»
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هناك ينتخبون نواهبم وحكامهم وهم جمبورون ومضطرون يف الواقع وإن كانوا خمتارين يف 
الظاهر، فهم ينتخبون حتت أتثري الوسائل اإلعالمية الفّعالة واملؤثرات اخلفية واجللية اليت تدفع 

اإلعالم أو تسّوقه له  ما ترّوج له أجهزة  بصورة ال إرادية   ابلناخب الغريب اىل أن ينتخب 
 « دعاايت أصحاب الشركات واملعامل الكربى أو تدعو إليه الراقصات واملغنيات واملغّنون...

(1). 
 وميكن أن يقال يف مقام اجلواب:

 طفي واإلاثرةك العاتحريإن هذا اإلستغالل السيء آلراء الناس واستخدام أدوات ال أواًل:
هذا  د مثلحن جنيت تعيش النظام الدميقراطي. فنالنفسية ال يقتصر على اجملتمعات ال

الدين  ستغاللتم ااإلستغالل بل وأسوأ منه يف جتربة اإلسالم السياسي يف إيران حيث ي
س لصاحل ء الناآرا واملقدسات وعواطف الناس جتاه رجال الدين أسوأ استغالل للحصول على

مبا يتفق  فّسرهاوي دين والقيماحلزب احلاكم وتّيار احملافظني الذي ميارس وصاية على ال
ءة الوحيدة القرا ة هيومصاحله وتطلعاته السياسية ويفرض أن قراءته للدين والنصوص الديني
ة م على احلقيقالتعتيية و اليت تنطبق على معايري احلق، وهكذا يستوي استغالل املؤثرات النفس

ت قوى والتياراميع الجل جملاليف كلتا احلالتني مع فارق مهم وهو أن التجربة الغربية تفسح ا
ها، لصاحل مرّشح لتبشرية واالسياسية واإلجتماعية الستخدام أدوات التبليغ واإلعالم يف الدعاي
ائل ر احملافظ وسالتيا تكرحيبينما ال نرى مثل هذه احلرية يف التجربة اإلسالمية يف إيران حيث 

الة اجلمعة نية كصلديوالتجمعات ا اإلعالم املهمة كالراديو والتلفزيون واألبواق الرمسية
 يعيش يد، فاللتأكومؤسسات الدولة وأجهزهتا اخلاصة ومعها مديرايت احلوزة العلمية اب

 الناخب اإليراين أجواء حّرة يف عملية اإلنتخاب.
 مفتوحة أمام ياراتذ واخلإن املهم يف العملية الدميقراطية أن تكون مجيع النوافاثنياً: 

اسية ع احلسموق عملية اإلنتخاب من موقع الوضوح يف الرؤية ال من الناخب ليتحرك يف
ة واألهداف ملصاحل العاماىل ا لنظراملذهبية أو العصبية القومية أو األاننية الذاتية اليت ال تطيق ا

 البعيدة. 
وعليه ال يكون استغالل أصحاب الثروة أجهزة اإلعالم لصاحل مرشحهم خماًل مبباديء 

يف عملية اإلنتخاابت بعد وجود روافد أخرى متارس تغطية إعالمية واسعة لدعوة  اإلختيار احلرّ 

                                 
 ـ مصدر سابق.1
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 الناخبني إليها.

 اخلطر الذي يواجه الدميقراطية

هذا وتبقى مسؤولية النخبة من املثقفني ورجال الدين واملخلصني يف التحرك الفّعال على 
يف أجواء اجملتمع, مطلوبة مستوى ترشيد الوعي وتعميق العقالنية، ومباديء حقوق اإلنسان 

للحيلولة دون مصادرة آراء الناس أو سوقها ابجتاه خاص ال ينفع عموم الشعب. فإن النظام 
الدميقراطي مع كل اإلمتيازات اليت يتمتع هبا ليس مصواًن من خطر اإلحنراف، وأخطر ما 

ال يؤمن مبباديء يواجه النظام الدميقراطي من عوامل اهلدم والتخريب هو أن يتوىل احلكم من 
الدميقراطية بل يستغل أدواهتا للوصول اىل سدة احلكم، ومنها ينطلق اىل تكريس وجوده 

 وحاكميته على حساب رغبة الشعب كما حصل يف عهد النازية يف أملانيا.
واخلطر اآلخر الذي يهدد النظام الدميقراطي ولعله أهم من األول من بعض الزوااي هو  

لة املشاركة الدميقراطية لدى أفراد الشعب حيث يتعاملون مع نظامهم انكماش أو تقّلص حا
السياسي من موقع الالمباالة وعدم اإلكرتاث مبصلحة األمة والوطن مما يتناىف مع روح املواطنة 

 الكرمية والتفاعل احلضاري الشريف.
 
 





     

 

 
 
 
 
 
 
 

 املقالة اخلامسة

 

 

 االس          الم امل   دن  ي
       





 

 

1االســــالم املـدنـي

* 

تمع الديين  واجملدينتقرر أن يكون موضوع البحث يف هذه اجللسة بيان ماهية اجملتمع امل
 يفين الذي يقع ع الديتموالنسبة بينهما, اال أنناكمرحلة سابقة البد أن نشخص املراد من اجمل
 نرى حاجة ينما الب, ينيمقابل اجملتمع املدين يف رؤية بعض رجال الدين واملفكرين االسالم

ا يقال عن قيقة مح و لبحث تفاصيل اجملتمع املدين يف هذه اجللسة قبل أن تتبني لنا معامل
روقات يف عض الفود باجملتمع الديين, ألن اطروحة اجملتمع املدين واضحة املعامل رغم وج

ن قبيل حة ماضو نية التفاصيل الدقيقة فهي كاطروحة تعتمد على اركان وأسس فلسفية وقانو 
 لك.سيادة القانون, الفردية, احلرية واملساواة, الدميقراطية وأمثال ذ

ة الفكرية ملنظومل اومن هنا كان من الضروري توضيح املراد من اجملتمع الديين يف داخ
والسياسية  لفكريةات الدى علماء االسالم ورجال املؤسسة الدينية اليت تنطلق منها التيار 

يف  الدين لماءععلم أن هناك رؤى متفاوته وقد تكون متضاربة لدى االسالمية, فكما ن
 ية لدى هؤالءاملذهبو سية احلوزات العلمية, وابالمكان حتديد التيارات الفكرية والرؤى السيا

ناك التيار خص, فهرة أالعلماء والفقهاء اىل ثالثة تيارات ومناذج لالسالم أو للتشيع بصو 
السالم أو لروحات ث اطلتيار املدين, وبعبارة أخرى هناك ثالالسلفي, والتيار السياسي, وا

االسالم ", "يلوجاالسالم السياسي أو االيديو ", "االسالم السلفيثالث اسالمات : "
هناك التشيع يضا, فأشيع ". وعلى هذا االساس يكون لدينا ثالثة أنواع وامناط من التاملدين

  السلفي, والتشيع السياسي, والتشيع املدين.
فهذه العناوين الثالثة لالسالم يوجد هلا اتباع على املستوى السين والشيعي, ومبا أننا 
نعيش يف مدينة قم وأجواء احلوزة العلمية فنركز هذه الدراسة على هذه االجواء العلمية والدينية 
حيث نالحظ بوضوح وجود هذه التيارات الثالثة ولكل منها رموز وشعارات ومباديء 

                                 
ألقيت هذه المحاضرة في صالة مؤسسة المجتمع المدني,  *

 .2004صيف
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 عمل.ومناهج لل

 التيار األول: اإلسالم السلفي أو التقليدي

أما اإلسالم السلفي أو التشيع السلفي فهو الذي يتحرك حول حمور االرتباط ابلسلف 
الصاحل كعقيدة ضرورية لالنسان املسلم ومنه ينطلق اىل سائر اغصان وفروع هذه الشجرة. 

قد يتبادر اىل الذهن من مصطلح وليس ابلضرورة أن تكون نظرتنا سلبية اىل هذا التيار كما 
)السلفية( حيث يقصد هبم عادة الوهابية,بل لدينا سلفية أخرى يف دائرة املذهب الشيعي, 
ويقصد ابلسلف الصاحل, أهل البيت عليهم السالم يف مقابل الصحابة لدى مذهب أهل 

الشيعي يف السنة ويف دائرة االسالم السلفي السين, أي أن حموراحلديث والعقيدة لالنسان 
هذاالتيار يدور حول االعتقاد ابالئمة وبيان فضائلهم وكراماهتم وشرح سريهتم واالعتقاد بلوازم 
هذه العقيدة من العصمة واقامة العزاء واهليئات واملواكب وبذل االموال واطعام الطعام وكتابة 

وع ابلذات  الكتب واملقاالت والتحدث يف القنوات االعالمية والفضائيات حول هذا املوض
كما نالحظ ذلك يف التلفزيون االيراين والفضائيات املرتبطة به أو فضائية املنار اللبنانية, فمثال 
جيري احلديث يف هذه الكتب أو الفضائيات دائما عن الرواايت واآلايت اليت تؤيد االعتقاد 

لوالية يف القرآن ابالئمة وبيان فضائلهم وذكر مثالب خمالفيهم أو التأكيد الشديد على آايت ا
الكرمي واستخراج ما يؤيد هذه املطالب من البخاري وصحيح مسلم و امثاله من مصادر أهل 
السنة. ويكثر احلديث يف أجواء هذا النمط من التشيع عن عالئم  الظهور و كيفية حكومة 

االجتاه  االمام املهدي والعالئم احلتمية وغرياحلتمية وامثال ذلك, وميكن القول إن معامل هذا
 :تتجلى يف أربعة أو مخسة أمور رئيسية

 املاضوية والقشرية ـ 1

من معامل هذا االجتاه, التأكيد املفرط على الشعائر املذهبية واالكثار اىل درجة غريبة من  
اقامة املآمت والبكاء واللطم على مصائب األئمة. ووجود حالة من االميان االعمى مبضمون 

ردة يف هذا الباب اىل درجة قد تصل اىل حدود اخلرافة وقبول كل ما ورد الرواايت الكثرية الوا
من املعجزات والكرامات واالساطري وما ورد من مثالب يف الرتاث الديين عن أهل البيت

اعدائهم وخمالفيهم حىت أن أي شخص ال يتجرأ على التشكيك برواية ضعيفة من رواايت هذا 
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 التيار املذهيب.
لنظر اىل هذا التيار بنظرة معيارية وتقييم حقانية هذا النمط من التفكري وال نقصد هنا ا 

واالعتقاد بل ننطلق يف حبثنا هذا من موقع البحث السوسيولوجي الوصفي ومن موقع بيان 
معامل هذه التيارات الفكرية والعقائدية املوجودة يف اجواء احلوزة العلمية, فمثال قبل اايم طلع 

العسكري, الذي يعد من رموز التيار السلفي, برأي يشكك فيه بسند  علينا السيد مرتضى
حديث الكساء والذيل الطويل الوارد فيه والذي يقرأ دائما على املنابر جلهة التربك وشفاء 
املرضى وقضاء احلاجة, فرغم أن احملدث الشيخ عباس القمي الذي أورد هذا احلديث يف كتابه 

دا يف الطبعات االوىل منه ـ يقول عنه هذااحملدث اخلبري يف  )مفاتيح اجلنان( ومل يكن موجو 
كتابه االخر )منتهى اآلمال( أبن هذا احلديث ضعيف ومل أجد لـه أصاًل معتربًا يف مصادر 

اال أن رموز التيار السلفي قامت قائمتهم واشتد غيظهم على السيد العسكري  (1)الشيعة
البسيطة من التشكيك ابلرواايت الضعيفة أو وااثروا ضجة وعجة يف مقابل هذه احملاولة 

املوضوعة. ومن قبل ذلك رأينا موقف هؤالء من بعض فتاوى وآراء السيد فضل هللا ومحلتهم 
الشديدة ضده بسبب أن هذا السيد قد شكك يف واقعة ضرب الزهراء اليت تعد يف املنظومة 

يت جيب على كل شيعي العقائدية لدى التشيع السلفي على رأس قائمة االعتقادات وال
االعتقاد هبا جزما بال حاجة للبحث عن سند الرواية أو داللتها ومدى توافقها مع العقل 
واملنطق, فاملهم لدى اتباع هذا التيار املذهيب هو أن يعتقد الشيعي بكل املفردات الواردة يف 

 الرتاث الشيعي فيما خيتص هبذااجلانب من املنظومة االعتقادية.
الشعيب العام يتبع هذا النمط من التفكري املذهيب الذي يقوم على اساس قشري  ان التيار

ويتحرك أبدوات العقل اجلمعي واالسطوري والتقليدي. ويؤكد رموز هذا النوع من التشيع على 
العمل اخلارجي والظاهري دون التوغل يف احملتوى الداخلي لالنسان ودون االنطالق من 

ما تقدم, التأكيد الشديد على الشعائر واآلداب واملناسك وخاصة القلب والوجدان, فنرى, ك
اجلماعية منها ال الفردية كاملواكب احلسينية واالشرتاك يف اهليئات والزايرات املكثفة للمراقد 

                                 
 ـ 788ص  ـ 1ج  ـمنتهى اآلمال  ــ الشيخ عباس القمي 1

ترجمة السيد هاشم الميالني, الفصل التاسع في إرسال 

إلى المدينة, قال: >أما حديث الكساء أهل البيت

اآلن فإنه لم يورد في الكتب المعروفة  المعروف عندنا

المعتبرة وفي أصول الحديث والمجامع المتقنة 

 <.للمحّدثين
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املقدسة وجمالس الوعظ واالرشاد. ومن مسات هذا التيار العقائدي هو نظرة القداسة للموروث 
الدوافع هلذا السلوك الديين تنطلق من منطلقات نفسية حبتة ال تنفتح الديين بصورة عامة وكون 

على الدين االهلي من موقع العمق الفكري والروحي وال متثل أي بعد عقالين يف واقع املمارسة 
العملية حيث يتحرك االنسان فيها من موقع اجلرب االجتماعي واتباع آراء السلف من العلماء, 

ه الفكرة أو هذا العمل خيالف العقل واملنطق فانه جييبك أبن العلماء فحينما تقول لـه أن هذ
يقولون بذلك فهل أنت أعلم منهم؟ ومن هنا فان هذا التيار املذهيب ال يرتك جماال للتعقل 
والتأمل يف مفردات العقيدة بل يبين دعائمه على العواطف والتعصبات واالحساسات وحيارب 

األخرى من خالل تثوير نزعة االحساس املذهيب واحرتام التيارات األخرى أو املذاهب 
املقدسات والسنن الراسخة ويستغل رموز هذا االجتاه الرأي العام لعوام الناس يف تثوير األجواء 
ضد أي جديد وخمالف لعقائد السلف من العلماء والفقهاء, ومن هنا جند التأكيد الشديد 

ألة التقليد واتباع املرجعية بكل مفردات العقيدة من قبل رجال الدين يف هذا التيار على مس
واالحكام الشرعية واآلداب واالخالق والسلوكيات االجتماعية والسياسية بشكل ال يسمح 

 للفكر أن يتحرك ويطرح عالمات االستفهام أمام موارد الشبهة.

 الدغمائية يف الفكر والعقيدة ـ 2
لى اكثر فأكثر يف عملية تقسيم الناس اىل إن عنصر )اجلزمية( يف أتباع هذا التيار يتج

ثنائية تعسفية: مؤمن وكافر, أهل اجلنة وأهل النار, فمن كان يفكر مثل تفكريهم ويسلك مثل 
سلوكهم فهو من أهل اجلنة واال فهو كافر ومن أهل النارحىت  لو كان يشهد الشهادتني 

واخلصائص تنطلق من ويصلي ويصوم ويتحلى بفضائل االخالق, وطبعا إن هذه السمات 
اصول موضوعة ومباين يقوم عليها هذا النحو من االعتقاد ابلدين, منها ما يتعلق ابصول 
العقيدة من التوحيد والنبوة واالمامة وغريها, فاهلل يف فكر هؤالء هو املوىل املطلق الذي أيمر 

ه وليس له وينهى ويثيب ويعاقب كالسالطني من البشر, أي من خارج قلب االنسان و كيان
غرض سوى األمر والنهي وأن يطيعه االنسان وال يعصيه, فال رائحة للحب والعشق بني هللا 
واالنسان يف هذا التفكري الديين وال غاية لالنسان سوى احلصول على اجلنة والنجاة من النار 

اخلوف  يف احلياة األخرى. أي أن هذا النوع من االميان املذهيب يقوم اساسا على اشباع غريزة
والرهبة من املستقبل وضمان احلياة األخروية لكي يشعر االنسان معها ابهلدوء واالطمئنان 
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النفسي, فاالنسان ال يتحرك يف هذا الدين من موقع احلرية الوجدانية والتفكري العميق ابملبدأ 
  واملعاد بل يعتمد على االحكام الشرعية اليت تضمن له اخلالص من النار ودخول اجلنة.

ومن هنا فان اخالق هؤالء التنبع من وجدان اخالقي وقيم انسانية بل جمرد العمل 
ابلتكليف والتخلص من العقوبة االهلية, فلو حترك على مستوى صلة الرحم مثال أو دفع 
اخلمس والزكاة, فانه ينطلق يف ذلك ال من موقع اخلري وحب االرحام ومساعدة الفقراء 

ء التكليف مع مجود العاطفة وهذا هو السبب الذي يدعو االنسان واملساكني بل من موقع ادا
اىل التعامل مع اآلخر املخالف بلغة اخلصومة والكراهية واحلساسية املذهبية ويساهم يف عملية 

 امتصاص روح األخوة والتعاطف من قلوب اتباع املذاهب املختلفة.

 ـ املوقف السياسي 3
ل الدين موقفا سلبيا من التدخل يف امور احلكومة يقف رموز هذا التيارمن علماء و رجا

والسياسة وينظرون اىل احلكومات على أهنا حكومات غاصبة وغري شرعية وجيب جتنبها, بينما 
نالحظ يف تيار االسالم االيديولوجي أنه يرى لزوم التدخل يف السياسة وتشكيل احلكومة 

وتطبيق الشريعة كما سوف نرى يف االسالمية ودعوة الناس اىل اقامة النظام االسالمي 
 تفاصيل هذا التيار املتجدد.

وعلى أية حال فاالجتاه النظري والعملي هلذا التيار التقليدي والسلفي هو االبتعاد عن 
السياسة وعدم التدخل يف احلكومة. وهذه الفقرة متثل نقطة االلتقاء بني احلكومات املستبدة 

ط من التفكري الديين حيث يرى احلاكم املستبد نفسه بدون واألنظمة الديكتاتورية مع هذا النم
معارض ويشعر ابالطمئنان من خطر هذا التفكري الديين بل قد يؤيد مثل هذا التفكري الديين 
واملذهيب ويسعى لكسب ود العلماء ورجال الدين التقليديني أو عدم التحرش هبم على األقل 

السياسي. وهلذا نرى يف التاريخ املعاصر أن  ألن ذلك يضمن لـه األمان من خطر االسالم
الشاه األول والشاه الثاين يف ايران كاان حيرضان الناس العوام على تقلييد املراجع من هذا اخلط 
وخاصة مرجعية النجف االشرف للتخلص من التيار اخلميين الصاعد الذي كان يشكل عالمة 

لنهضة الدستورية كنا نرى أن الشاه خطر على أمن النظام احلاكم. وقبل ذلك ويف زمن ا
القاجاري كان يؤيد آية هللا النوري الذي وقف ضد زعماء املشروطة وأفىت بكفرهم مؤيدا 
بذلك النظام االستبدادي بعنوان )املشروعة(. ويف مقابل ذلك نرى أن االسالم السلفي يف 
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وقع يف مقابل خطر أجواء اهل السنة يناصر احلكومات املستبدة. حيث يلتقيان يف هذا امل
االسالم السياسي املتمثل ابحلركات االسالمية السياسية كحركة االخوان املسلمني ورموزها مثل 
سيد قطب وحسن البنا. ونالحظ أن رجال الدين السنة ال يقفون دائما موقفا سلبيا ومعارضا 

عة واألوقاف من احلكومة بل ينضمون اىل جهاز السلطة حيث يتم تعيني أئمة اجلمعة واجلما
من قبل احلكومة ولذلك جند مصاحلة اترخيية بني رجال الدين السنة واحلكومات طيلة التاريخ 
االسالمي واىل يومنا هذا بينما ال جند مثل هذه الظاهرة لدى علماء الشيعة واملؤسسة الدينية 

هلي لدى الشيعية الستقالليتها االقتصادية واملالية عن السلطة من جهة, ونظرية احلق اال
 الشيعة اليت حتصر احلكم والرائسة الزمنية ابملعصومني ونواهبم الشرعيني من جهة أخرى.

 ـ املوقف العدائي للمذاهب االخرى 4

يتسم هذا التيار املذهيب مبوقفه املعادي دائما للمذاهب األخرى وال سيما الوهابية, ويف 
لوهابية يتحرك دائما من موقع العداوة املقابل جند التيار السلفي لدى أهل السنة املتمثل اب

للشيعة, فكل من هذين التيارين السلفيني, الشيعي والسين, يضع نصب عينيه حتطيم الطرف 
اآلخر كهدف اساسي ورئيسي يف عملية الدعوة وكسب االنصار واالتباع, فنالحظ طيلة 

هم مليئة وزاخرة ابلرد أكثر من نصف قرن من اترخينا املعاصر أن كتاابت علماء الشيعة ومفكري
على اهتامات الوهابية وتدعيم موقف الشيعة يف االعتقاد ببعض املفردات مورد اخلالف  
كالشفاعة والسجود على الرتبة والتقية وزايرة القبور وامثال ذلك حيث تستنزف هذه املواضيع 

قبل جل الطاقات الفكرية واملالية لدى كل من الطرفني. ويكفي مثاال على ذلك أنه 
يف ذكرى ميالدها استعرضت فيه عناوين الكتب م(عقد يف ايران مؤمتر الزهراء2002عامني)

سنة من عمر اجلمهورية االسالمية, فكان عـدد  23ويف مدة  املؤلفة واملرتمجة حول الزهراء
( كتااب )بني أتليف وترمجة وحتقيق( 767الكتـب الصـادرة عـن الزهـراء فـي هـذه املـدة فقـط )

واعطيت اجلوائز واهلدااي الثمينة للفائزين !! فاذا ضممنا اىل هذا العدد الكبري ما كتب عن 
االمام علي واالئمة الطاهرين وال سيما االمام احلسني واالمام املهدي وما كتب يف فضائلهم 
والرد على خمالفيهم لوصلنا اىل أرقام مذهلة حتكي عن استنزاف غريب للطاقات وإهدار 

موال يف جانب واحد من حاجات االنسان الفكرية والعلمية يف العصر احلديث.  مسرف لأل
كل ذلك يتم على حساب هتميش حاجات املسلمني العلمية يف جمال الفيزايء, والطب 
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والتكنولوجيا وسائر العلوم االخرى, فاذا علمنا أن الطرف اآلخر الوهايب أو السين يبذل من 
الية يف هذا اجملال مثل ما يبذله الشيعي أو أكثر ألدركنا حينئذ اجلهود الفكرية واالمكاانت امل

مدى األزمة اليت يعيشها الفكر االسالمي يف مواجهة التحدايت الصعبة اليت يفرضها الواقع 
 املعاصر على مستوى املواجهة احلضارية مع الغرب!!

 بل تعدى ملسلمنيادى لوليت األمر اقتصر على اهدار الطاقات الفكرية والثروات املادية 
دة الف يف العقينه خمال الذلك اىل اهدار كرامة االنسان املسلم نفسه واستباحة دمه ال لشيء ا

ني من ملخالفتل اواملذهب, ومن ينظر يف فتاوى ابن تيمية وحممد عبدالوهاب يف جواز ق
تب لقبور وما تر ازايرة لأو  املذاهب االخرى وخاصة الشيعة جملرد قوهلم جبواز التوسل ابالنبياء

فراد الى يد عتان على ذلك من قتل املصلني الشيعة بني الفينة واالخرى يف مساجد ابكس
 حيكي اللديين ازام )جيش الصحابة( فسوف يدرك جيدًا أن هذا النمط من االسالم أو االلت

ن ة ملالب مذهبيرة بقو ملؤطعن اميان حقيقي ابهلل وابلرسالة السماوية بل هو دفاع عن اهلوية ا
ية احلساسو ومة يعيش عقدة التخلف الثقايف واالستالب احلضاري ويتحرك من موقع اخلص

يين ا التيار الديف هذ قهاءاملذهبية اليت ال تطيق النظر اىل اآلخر املخالف. وطبعا يتحمل الف
م يف كبري لنفخه لمنيالوزر االعظم عن اجلرائم واشكال احلقد والكراهيةوالفرقة بني املس

ة ريضهم العاممية وحتسالبيات املذهبية وتثويرهم املستمر لنقاط اخلالف بني املذاهب االالعص
 ضد كل من يتحرك لرأب الصدع وعقلنة احلوار. 

ط  التخب ليةويف تقديري أن فقهاء الشيعة بدورهم يتحملون القسط اآلخرمن مسؤو 
لوهابية لماء اعتوى فأن الفكري والصراع املذهيب الفارغ الذي يعيشه املسلمون. بل اعتقد 

منا جاء كرد ال اا اجملبقتل الشيعة واابحة دمائهم وممارسات جيش الصحابة والطالبان يف هذ
ئمة من اب لالالس فعل لفتوى فقهاء الشيعة جبواز سب ولعن الصحابة من جهة, وجواز قتل

رغيب ني وتلل مبكيامن جهة اخرى, فلكل طائفة رموزها ومقدساهتا فلماذا الكيأهل البيت
لوهابية اع على تشنيالشيعة بقتل الساب لألئمة ومنع مثل هذا العمل من الطرف اآلخر وال

 الذين يسمعون سب الشيعة اليب بكر وعمر ولعنهما؟! 
 أال يقدس أهل السنة اخللفاء كما يقدس الشيعة االئمة الطاهرين؟ 

وال ذريعة لسب هللا تعاىل: أمل ينه القرآن الكرمي عن سب األواثن لئال يتخذه املشركون 
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فكيف ال جيوز سب  (1)تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري علم...
 (2)االصنام وجيوز سب الصحابة الذين يعتقد هبم مجهور املسلمني ويقدسوهنم؟!

                                 
 .108األنعام:  ـ 1

حسب فتاوى ـ وكيف يجوز بل يجب قتل الساب ألهل البيت 2

هؤالء الفقهاء والحال أن االئمة أنفسهم كانوا 

يتعاملون مع من يسبهم ويشتمهم بلغة الرحمة والعطف 

مع الخوارج عفو كما ورد في سيرة االمام عليوال

الحاضرين في مجلسه, أو ما ورد في سيرة االمام الحسن 

مع الرجل الشامي, واالمام الكاظم مع أحد اعدائه وغير 

ذلك. بل كانوا ينهون أصحابهم عن العدوان عليهم 

ويمنعونهم عن التعرض لهم بسوء!! والطريف أن هؤالء 

السلفيين يتعاملون مع هذه  الفقهاء وكتاب الشيعة

الروايات من موقع الفخر والمباهاة فيما تحمله من 

تجاه قيم انسانية واخالق سامية لدى أهل البيت

اعدائهم ومناوئيهم ولكنهم في الوقت نفسه يفتون 

بوجوب قتل الساب لهم بعد مماتهم. بل الحقوا بجواز 

 دون مبرر من النصوصالقتل, الساب لفاطمة الزهراء

والروايات الشريفةبل مجرد قياس الحكم على االئمة. 

ولهذا نقرأ في فتاوي بعض الفقهاء قولهم : )من سب 

وجب على سامعه قتله.. وال يتوقف ذلك على اذن النبي 

من االمام أو نائبه, وكذا الحال لو سب بعض 

وفي الحاق الصديقة الطاهرة سالم هللا عليها بهم االئمة

, أحكام 2يلة لإلمام الخميني, جوجه(, تحرير الوس

القذف. والغريب أنه بلغ استخفاف هؤالء الفقهاء بدماء 

المسلمين أنهم لم يقيدوا هذه الفتوى بما لو كان 

الساب في حالة من الغضب والحدة أو لوجود شبهة لديه 

في األمر أو كان قد تربى في بيئة معينة وكان اهله من 

ذلك من األعذار المعترف الخوارج أو النواصب مثال وغير 

بها في باب القضاء لتخفيف الحكم!! بعد هذا هل يحق 

لهؤالء الفقهاء االعتراض على فتاوى أهل السنة 

والوهابية بجواز قتل الشيعي الذي يسب الصحابة؟! هل 

إن قداسة واحترام ابي بكر وعمر لدى أهل السنة أقل 

لدى  من قداسة واحترام االمام علي أو االمام الصادق

 الشيعة؟!

الصحيح في الحكم الشرعي  وما نفهمه من سيرة أهل 

في هداية الضالين هو ارشاد هؤالء المخالفين البيت

والتعامل معهم بأدوات اللطف ال بأدوات القمع والقتل, 

فان لم يرتدعوا فالحكم هو التعزير من قبل الحاكم 

ل الشرعي ال اكثر االّ أن يثير فتنة بين المسلمين فيدخ

 تحت عنوان المفسد.
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الضرحة والسبب اآلخر وراء اهتام الشيعة ابلشرك هو زايرهتم لقبور االئمة واالولياء وبناء ا
والقباب املذهبة عليها والتوسل هبؤالء االئمة واالولياء لطلب احلاجات وأمثال ذلك, وبعيدا 
عن اجملال الفكري حول هذه املفردة بني الشيعة وخمالفيهم نقول أنه مما ال شك فيه أن سرية 
العقالء يف مجيع اجملتمعات البشرية تقوم على اساس احرتام وتبجيل الشخصيات الفّذة 
واملرموقة وختليد ذكراهم, ومن ذلك بناء معلم على قبورهم حلفظها من االندراس ولتكون آية 
حضارية واترخيية تربط اجليل اجلديد برتاثه ورموزه وتساهم يف خلق االصالة وأتصيل القيم يف 
وعي االمة. أي أننا حىت لو مل نعثر على نصوص دينية من القرآن والسنة يف االشادة بزايرة 

قبور فال ميكن اعتبار ذلك بدعة كما حيب أن يسميها اتباع الوهابية, وال ميكن اعتبار الزايرة ال
بنفسها والصالة والدعاء عند قبور االولياء شركاً, فنحن مع الزايرة ومع الصالة والدعاء عند 

ء  وزايرة محزة سيد الشهدا االضرحة املقدسة وخاصة مع ورود نصوص متظافرة يف زايرة النيب
وزايرة قبور البقيع وامثاهلا مما هو مذكور يف كتب الشيعة وأهل السنة. اال أن االنصاف يدعوان 
اىل مراجعة نقدية ملضامني بعض الرواايت واملمارسات اليت يستشم منها رائحة الشرك يف 
واقعنا الشيعي عند زايرة العتبات املقدسة, فعندما نقرر صحة اصل الزايرة فال يعين ذلك 

باغ املشروعية على كافة املضامني واملمارسات اليت يدعو هلا التشيع السلفي أو التقليدي اس
فالكثري منها ال تنطلق من موقف فكري وقناعة عقالنية بل تنطلق من وحي التقاليد 
والرواسب الثقافية الثاوية يف الالوعي اجلمعي. فمع غض النظر عن بعض املمارسات السخيفة 

لراثء على ما وصلت اليه ثقافتنا املذهبية من احنطاط وختلف من قبيل الزحف اليت تدعو اىل ا
على الصدور ودخول الصحن الشريف على هيئة الكالب مع العواء والنباح أو شج الرؤوس 
يوم عاشوراء وغري ذلك من السلوكيات املشوهة اليت تقع على مرأى ومسمع بل وأتييد ضمين 

قول : إن قضية الزايرة حتولت يف وعي العوام اىل حالة من من مراجع الدين التقليديني, ن
االستغراق يف اجلانب الدنيوي واملغلق بعيدا عن آفاق السماء واالنفتاح على هللا والتوحيد 
اخلالص. فرغم أن علماء الدين يؤكدون أن طلب احلاجات من االمام والتوسل بصاحب القرب 

اجة منه ابالستقالل ليكون شركا يف العقيدة بل مبا لشفاء املرضى والشفاعة ال يعين طلب احل
انه واسطة يف الفيض ال اكثر واملطلوب منه ابالستقالل وابلذات هو هللا تعاىل, اال أن واقع 
املمارسة لعوام الناس ال يستوحي مقوماته من هذه الرؤية الكالمية الدقيقة بل من واقع نفساين 

يش الزائر يف غفلة عن قدرة هللا املطلقة ويتحدث ملوث ابلشرك يف اغلب االحيان حيث يع
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مع املزور من موقع االستقاللية يف القدرة والتصرف فان أصابه خري نسبه اىل ذلك االمام 
انسجاما مع ما ورد يف مضامني الزايرات احملرفة واملزيفة من أن صاحب القرب هو الذي يعطي 

فوضة اليهم من االزل فإن أصابه خري نسب ومينع و يرى ويسمع ويثيب ويشفع بقدرة هللا امل
إىل اإلمام وإن أصابه شّر نسب ذلك إىل هللا وقال أبنه من قضاء هللا وقدره, فقد اصبح هللا 
تعاىل يف هذه الرؤية السوداء والعقيدة املزيفة اتبعاً ال متبوعاً وينقلب االصل اىل فرع والفرع اىل 

 يد يف آفاقها الواسعة.أصل يف غياب الوعي الناضج لعقيدة التوح
أقول: إن رجال املؤسسة الدينية وفقهاء احلوزة العلمية من اتباع العقل السلفي أكدوا 
للناس على قشور الدين وأصدافه وأمهلوا جوهره ولبابه, فتصور الناس أن الدين هو اقامة املآمت 

ايرة العتبات املقدسة, على احلسني والزهراء واللطم على الصدور واملشاركة يف مواكب العزاء وز 
فهذه الشعائر متتص كل رغبة نفسية خرية تطلب من االنسان التوجه حنو هللا واحلق والفضيلة 
وتستنزف قوى اخلري يف وجدان االنسان فيبقى الشخص يف جمال االخالق واالهتمام ابمور 

عة االخالقي املسلمني بال رصيد عاطفي يف عامل الروح والقلب وهذا هو السبب يف ختلف الشي
وسوء واقعهم االجتماعي ابلقياس مع اجملتمعات املتحضرة, أي أن الشعوب الغربية جعلت من 
الصدق والوفاء ابلوعد واحرتام االنسان دينا هلا فلم تشبع غريزة التدين ابلقشور والشعائر على 

 حساب اهتزاز القيم وذبول اجلانب املعنوي يف االنسان.
د ارحامي الذي عاد من السويد بعد أن أمضى هناك موسم قبل مدة ذهبت لزايرة أح

التبليغ واالرشاد الديين الخواننا املهاجرين الساكنني يف تلك املناطق فاخذ هذا املبلغ حيدثين 
عن سلبيات اجملتمع الغريب وانعدام االمن هناك وأهنم يعيشون يف حالة من انعدام العواطف 

ناك معدومة اال مع كالب وغري ذلك. وكان يتحدث والتكالب على الدنيا وأن الصداقة ه
بلهجة واثقة واسلوب محاسي وكأنه خيطب يف احلسينية النجفية. فلما أمت كالمه قلت له هبدوء 
: مهال اي أخي. لست من العوام حىت تتحدث معي عن ثقافة الغرب من حيث االستغراق يف 

الثقافة الغربية وسوءات جمتمعاتنا  البعد السليب منها. فأان وأنت أعلم من غريان حبسنات
املتخلفة, فلماذا هذا االصرار على طمس معامل احلضارة اجلديدة والتعتيم على اجيابياهتا من 
قبيل االهتمام ابلنظافة وصدق املوعد واالمانة وحقوق االنسان واحلرية السياسية واالجتماعية 

وضد ثقافتهم ودينهم بكل حرية  وأحدها ذهابك اىل هناك وممارستك عملية التبليغ ضدهم
بينما حنن ال نسمح يف املقابل أبن أييت قسيس مسيحي اىل بالدان ملمارسة التبليغ لدينه بل ال 
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 نسمح للمسيحيني من املواطنني يف بالدان ابلتبليغ للمسيحية.
 فقال يل : ولكنهم يعيشون بال دين. فهم كفار...

ل الدين هو أن تؤمن حبفنة من املفاهيم فقلت له : ولكن ماذا تقصد من الدين ؟ ه
والتصورات اليت تدور يف مدار الذهن وال تتجسد يف أرض الواقع العملي لالنسان على شكل 
اخالق وصدق وحسن معاملة ؟ فال اعتقد أن أحدا من العقالء يؤيد هذا املعىن واملفهوم 

اهدان الصراط فيقول: ((ستقيمالصراط امل))للدين, والقرآن الكرمي يطلق على الدين القومي اسم 
ومعلوم أن  وأن ليس لالنسان اىل ما سعىويقول: املستقيم صراط الذين انعمت عليهم

الصراط هو الطريق واحلركة والسعي يف خط العبودية واملسؤولية والتوجه حنو هللا ال جمرد 
نسان وال تعمل على تصورات اترخيية وتصديقات منطقية ال تؤثر يف بناء احملتوى الداخلي لال

 اخراجه من دائرة الظالم واخلرافة اىل دائرة النور والعقالنية. 
وبعبارة اخرى إن الدين الصحيح ال ميكن التعرف عليه من خالل االقيسة املنطقية 
واالدلة العقلية بل من خالل معطيات هذه العقيدة على مستوى العمل واملمارسة وتقوية 

نسان, فنحن نؤمن ابالمام علي وندعي اننا من شيعته وحمبيه ال عنصر االخالق يف واقع اال
ألنه ابن عم الرسول أو زوج الزهراء, بل النه طلب احلق وسار يف خط العدالة واالميان 
واالرتباط ابهلل تعاىل أكثر من غريه. فاملعيار للحقانية هو هذا األمر ال غري, ومثل هذه 

والسلوكيات وال تتجلى اال من خالل واقع املمارسة  احلقانية ال تنعكس إاّل على االعمال
 االخالقية يف حركة التفاعل االجتماعي لالنسان.

فاذا حتركنا يف هذا اخلط وسعينا لالقتداء ابالمام علي واهل البيت على مستوى االخالق 
مرة واملسؤولية ونكران الذات والعشق للفضيلة فنحن من أهل احلق, واال فال حىت لو قلنا الف 

يف االذان وبكينا صباح مساء على احلسني !! وهكذا الشخص السين (( اشهد أن عليا ويل هللا))
اذا سار يف خط احلق والعدالة والفضيلة وابتعد عن الشر والرذيلة كان من أهل احلق أيضا حىت 
لو اختلف معنا يف العقيدة وبعض االحكام الشرعية, واملسيحي قد يكون من أهل احلق أيضا 

 على هذا االساس.
النتيجة أن التشيع التقليدي أو التشيع الصفوي, كما يسميه املرحوم الدكتور علي 
شريعيت, قد فشل يف اثراء احملتوى الداخلي لالنسان الذي يعاين من جفاف الروح وذبول 

ة املعنوايت واالخالق ومل ينتج سوى تضخم املؤسسة الدينية وتراجع العقلية الشيعية حنو اخلراف
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 وتقليد اآلابء واالجداد.

 ـ النظرة اىل املرأة 5

يتفق علماء ورجال هذا التيار السلفي يف كال املذهبني على اقصاء املرأة وعزهلا عن احلياة 
االجتماعية والتأكيد على وظيفتها البيتية من القيام بشؤون البيت وتربية االطفال وخدمة 

ومنعها من املشاركة السياسية  ((عل لزوجهاجهاد املرأة حسن التب))الزوج على أساس أن 
واالجتماعية يف حركة احلياة من قبيل حترمي اشرتاكها يف االنتخاابت وعدم جواز تويل املرأة 
منصب القضاء واالفتاء واحلكومة والوزارة وحىت ادارة املؤسسات الصغرية يف اجملتمع, بينما 

املرأة ويدعوها للمشاركة السياسية  نالحظ أن تيار االسالم السياسي ينفتح قليال على
واالجتماعية ويعطيها بعض احلقوق لضمان دعمها وأتييدها ملشروع احلكومة االسالمية كما 
نرى هذا الواقع يف االسالم السياسي لدى االحزاب االسالمية كاالخوان املسلمني يف مصر 

 مهورية االسالمية االيرانية.وجبهة االنقاذ يف اجلزائر والفكر السياسي لدى رجال الدين يف اجل

 التيار الثاين: االسالم السياسي أو االيديولوجي

لقد بدأت ارهاصات هذا التيار بعد الصحوة االسالمية اليت قادها مجال الدين االفغاين 
وتالمذته كالشيخ حممد عبده والكواكيب وامثاهلم, فكما تعلمون أن مجال الدين االفغاين مل 

االسالمية أو ما نعرب عنه ابالسالم السياسي الذي تتخذه االحزاب  يكن ينادي ابلدولة
االسالمية كايديولوجية, بل كان يدعو اىل نظام اخلالفة العثمانية ويؤيدها مع الدعوة اىل بعض 
االصالحات وأمهها دعوته اىل وحدة املسلمني وضرورة تفعيل القدرات الذاتية للمسلمني 

االستعمار. ولكن بعد أن رأى رجال االصالح أن هذه وحتشيد طاقاهتم للوقوف بوجه 
النهضة أو الصحوة االسالمية البّد هلا من ايديولوجية تقوم بتأطري سلوك املسلمني وأفكارهم 
اىل حيث االستقالل والعزة والكرامة وحتويل واقع املسلمني من كيان مهزوز امام حاالت الغزو 

ر على مواجهة التحدايت اليت يفرضها الواقع كما يف الثقايف وامليداين إىل منوذج حضاري قاد
النموذج احلضاري الذي أوجده االسالم يف بداية الدعوة, وبعد أن أدركوا جيدًا أن االسالم 
التقليدي ال يتوافر على عناصر التحضر وأمهها تشكيل الدولة االسالمية اليت تتوىل دفع عجلة 

دين والبحث يف الرتاث عن مقدمات وعناصر تشكيل احلضارة اىل األمام, عملوا على ادجلة ال
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 النظام السياسي يف االسالم واحيائها من جديد. 
الباكستاين الذي عاش الصراع  ((عبد األعلى املودودي))إن أول من طرح هذا املشروع هو 

اهلندي الباكستاين وطرح مسألة الدولة االسالمية اليت تقوم على اساس تطبيق الشريعة 
اخلطوط العامة للنظام السياسي من النصوص الدينية يف مقابل احلركات العلمانية يف  واستلهام

اهلند اليت أخذت الطابع الغريب يف صياغة نظامها ودساتريها. ومنه انتقلت اطروحة الدولة 
اىل مصر حيث كان حزب االخوان املسلمني  ((أبواحلسن الندوي))االسالمية وبواسطة تلميذه 

لوطنيني األحرار بقيادة مجال عبد الناصر لتويل احلكم, وهذا يعين أن حركة قد دعم حركة ا
االخوان املسلمني مل تكن يف البداية ذات مشروع يقوم على أساس الدولة االسالمية اال بعد 
االنفصال عن حركة مجال عبدالناصر وبعد التنكيل هبم من قبل حكومة مجال عبد الناصر, 

رورة الدولة االسالمية وتطبيق الشريعة لدى االسالميني خاصة وهكذا بدأت ترتسخ فكرة ض
لدى بعض املفكرين االسالميني يف مصر امثال سيد قطب وحممد قطب وحممد الغزايل 

 وغريهم من رموز تيار االسالم السياسي.
أما يف أوساطنا الشيعية فقد بدأ االسالم السياسي ابلتحرك والنمو من خالل كتاابت 

والسيد حممد حسني فضل هللا وعلي شريعيت واالمام اخلميين الذين دعوا اىل  الشهيد الصدر
اقامة الدولة االسالمية بعد أن واجهوا ضغوطات خمتلفة من قبل حكوماهتم ووجدوا أن التشيع 
التقليدي ال يكفي ملمارسة دور الرايدة والقيادة للتخلص من الظاملني والصعود ابألمة اىل 

 ية يف اطار التنافس احلضاري بني الشرق والغرب.مستوايت حضارية سام
وكما رأينا يف التيار األول أن التشيع التقليدي أو السلفي مل يكن ينظر ابهتمام اىل تويل 
السلطة واحلكومة بل كان عازفًا عنها وجاعاًل مهه األول ترسيخ عقائد الشيعة والرد على 

ليت واجهها بعض علماء الدين املصلحني  خصومهم من الوهابية, اال أن التحدايت الصعبة ا
كالسيد اخلميين والسيد الصدر دفع هبم اىل اجتاه آخر وهو الدعوة اىل تشكيل حكومة ونظام 
سياسي يستوحي مقوماته من النصوص الدينية والرتاث االسالمي, فبعد ورود الثقافات 

كثري من املثقفني هبا وامتدادها يف وااليديولوجيات الغربية والشرقية اىل البالد االسالمية وأتثر ال
الوسط اجلماهريي وخاصة ابلنسبة اىل املد الشيوعي, أحّس هؤالء العلماء بضرورة وجود 
ايديولوجية اسالمية تصّد هذا التيار ومتأل الفراغ الفكري والعقائدي لدى الشباب ليقفوا على 

ن اللجوء اىل األفكار والفلسفات قاعدة متماسكة من املباديء واالفكار الدينية اليت تغنيهم ع
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حيث عملت تلك التيارات الوافدة (( اهلوية االسالمية))األخرى, وهذا يعين أهنم واجهوا مشكلة 
على حتطيم اهلوية االسالمية لدى املسلمني فكان هدف علماء االصالح الديين هؤالء هو 

ن وحتويله اىل نظام اجتماعي احملافظة على اهلوية االسالمية لدى املسلمني وذلك أبدجلة الدي
وسياسي كامل يستوعب مجيع مفاصل احلياة الدنيوية من النظام السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي وغري ذلك. ومن هنا جاء كتاب فلسفتنا واقتصادان والبنك الالربوي واالسالم 

سيس هلذه يقود احلياة للشهيد الصدر وكتاب احلكومة االسالمية لالمام اخلميين مبثابة أت
االطروحة الشاملة واالعالن عن وجود اقتصاد وحكومة ومنظومة فكرية وعقائدية شاملة يف 

 االسالم. 
وكما نعلم أن اقتصادان مثال مؤسس على فكرة نقد التيار الشيوعي والتيار الرأمسايل يف 

نظام دائرة االقتصاد واثبات بطالن املذاهب االقتصادية األرضية على السواء والتأسيس ل
اقتصادي يقوم على املباديء السماوية واالحكام الشرعية, كل ذلك يصب يف اطار خلق 
ايديولوجية اسالمية تضمن احلفاظ على اهلوية االسالمية  لدى املسلمني, وهكذا صنع 
الدكتور علي شريعيت يف ايران. واخرياً مت لرموز هذا التيار القوي دفع مشروع الدولة االسالمية 

 م السلطة يف ايران بقيادة االمام اخلميين.اىل استال
 أما مميزات هذا التيار االسالمي:

 ـ االيديولوجية 1

رأينا آنفا أن رموز هذا االجتاه قد وعوا ضرورة تشكيل احلكومة وخلق نظام سياسي يقوم 
على اساس مباديء االسالم ويستوحي مقوماته من النصوص الدينية وأن االسالم ليس هو 

دات وشعائر وطقوس بل هو نظام كامل للحياة حيث ابمكانه أن خيلق حضارة جمرد عبا
جديدة تنافس الغرب والشرق وتتغلب عليهما, فاالساس هلذا النمط من التفكري واملبىن الذي 

وهو الشعار الدي طرحه من (( دين ودولة))يقوم عليه تيار االسالم االيديولوجي هو أن االسالم 
ومن بعده  ((معامل يف الطريق))السيد قطب يف كتاابته وخاصة يف كتاب قبل حسن البنا وأكده 

فهنا جند دعوة اىل ادجلة الدين واستخدام  ((االسالم يقود احلياة))الشهيد الصدر يف كتاب 
 الدوافع الدينية لبناء الدنيا واحلياة الدنيوية بصورة أفضل.

ة االسالم واالسالم االيديولوجي, والبد من االشارة اىل ضرورة عدم اخللط بني ايديولوجي
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فاألول ال شك فيه وال ريب وأن كل فكرة وكل دين ومذهب له نظرة اىل االنسان والعامل, 
ومن خالل هذه النظرة يتحرك االنسان يف اجواء اجملتمع ويوافق سلوكياته الفردية واالجتماعية 

ين أو ايديولوجية الشيوعية أو مع ذلك الدين أو املذهب. وهذا ما نطلق عليه ابيديولوجية الد
الليربالية, فكل واحدة من هذه التيارات الفكرية هلا نظرة اىل العامل واالنسان واجملتمع, أي 
ذات ايديويوجلية معينة, ولكن هذا ال يعين أتطري حياة االنسان أبيديولوجية خاصة تتكفل 

ن, ولكننا نرى أن هؤالء العلماء قيادة االنسان بسلوكياته وافكاره وتعامله وتفاعله مع اآلخري
قاموا أبدجلة الدين, أي جعلوا الدين ايديولوجية تقوم على أساس ضرورة بناء حضارة يف 
الدنيا, مبعىن أهنم سخروا الدوافع الدينية والعقائد امليتافيزيقية و االهداف االخروية للدين 

ن التحضر والتمدن. ويف االسالم خلدمة الدنيا وللصعود ابجملتمع االسالمي اىل مراتب راقية م
السياسي أو االيديولوجي نرى االهتمام الشديد بتسخري االسالم حلل مشاكل االنسان 
الدنيوية يف جمال االقتصاد واحلكومة واجملتمع ال يف جمال أتصيل وتعميق روابط االنسان مع هللا 

 سماوي.أو لبناء حياته األخروية كما هو األصل والغاية العليا للدين ال

 ـ حماولة التوحد مع املذاهب األخرى 2

نالحظ أن هذا التيار االسالمي يسعى جبدية يف عملية التقريب بني املذاهب خبالف 
االسالم السلفي لدى الوهابية أو التشيع السلفي يف املؤسسة الدينية الشيعية, وهلذا ال نرى يف  

ل البيت مثال أو العصمة أو التقية أو كلمات رموز تيار االسالم السياسي كالما كثريا عن أه
الشفاعة وامثال ذلك من موارد االختالف بني الشيعة والسنة بل جند التأكيد على موارد 
االتفاق واقامة مؤمترات سنوية لدعم التقارب بني املذاهب كما هو احلال يف دار التقريب بني 

ى أية حال فلو نظران اىل كتاابت املذاهب وما نراه من عمل حكومة ايران يف هذا االطار, وعل
علماء هذا التيار من الشيعة كالشهيد الصدر واالمام اخلميين والسيد حممدحسني فضل هللا أو 
من أييت ابلدرجة الثانية من رجال هذا التيار كالشيخ التسخريي واآلصفي والسيد كاظم 

ائلهم وكراماهتم وانعدام احلائري وحزب الدعوة االسالمية لرأينا قلة الكالم عن األئمة وفض
الكالم عن مثالب خمالفيهم وخاصة اخللفاء الراشدين الثالثة بل إن بعضهم كالشيخ حممد 
مهدي مشس الدين يعترب هؤالء من العظماء يف االسالم بل نرى بعضهم يضع كلمة )رض( 

 بعد اسم اخلليفة األول والثاين.
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 ـ املوقف املعادي لاليديولوجيات املخالفة 3

 من معاداة املذاهب االسالمية كما رأينا يف التيار السلفي, نرى أن التيار بدال
االيديولوجي قد حول املوقف يف دائرة املذاهب االسالمية من حالة الصراع احلاد والسافر اىل 
نوع من الوفاق يف غياب احلالة النفسية التشنجية جتاه اآلخر ونقل ساحة الصراع والسجال 

وجيات املخالفة لاليديولوجية االسالمية, أي االيديولوجية الشيوعية اىل أرض االيديول
املاركسية واألفكار والفلسفات املادية والعلمانية والقومية وغريها من املنظومات الفكرية 
والسياسية اليت حتاول أن تقف أمام مشروع الدولة االسالمية وتدعي لنفسها احلق يف التنظري 

تمعات االسالمية, ومن هنا نرى  املوقف املتأزم لدى أتباع االسالم للنظام السياسي يف اجمل
االصويل جتاه الغرب والشرق ومعاداهتم الشديدة لكل األفكار والفلسفات األرضية والتجارب 
البشرية الواردة من الغرب اىل البالد االسالمية, وقد أفضى هذا االجتاه وهذه احلالة النفسية 

وحتول اىل ظاهرة يف االرهاب الديين بعد أن شعر أتباع هذا االسالم  السلبية اىل أزمة خطرية
االيديولوجي ابالحباط لتظافر جهود احلكومات الغربية وعمالئها من احلكام يف األنظمة 
العربية واالسالمية ملواجهة هذا التيار االسالمي الصاعد والعمل على تدمريه وقتل رموزه وزج 

اىل السجون واملعتقالت كما حصل يف العراق زمان صدام حسني, الكثري من افراده واتباعه 
أو ايران زمان الشاه, ومصر زمان مجال عبد الناصر, وأخريًا االنقالب العسكري يف اجلزائر 
بعد صعود جبهة االنقاذ اىل سدة احلكم, وهكذا نرى أن االرهاب االسالمي كما يقولون, 

يد افرازات العداء الشديد يف مواقف الدول االسالمية أوموجة االسالم االصويل, يف احلقيقة ول
جتاه االسالم السياسي ورموزه واطروحاته واحتادها مع الغرب إلجهاض هذا املشروع الذي 
يتواصل مع جتربة ميدانية تتحدى الواقع السياسي فيما يقرتحه من حلول تالمس ازمات 

 اجملتمع على املستوى السياسي واالقتصادي والثقايف.
ونالحظ أن االسالم االيديولوجي قد جنح كثرياً يف غايته االساسية وهي رد االعتبار هلوية 
املسلم يف مقابل االيديولوجيات الوافدة والتيارات الفكرية املادية وحصن بذلك املسلمني من 

, التبعية الفكرية والعقائدية لألجنيب وعمل على تقوية االحساس ابلكرامة والعزة لدى املسلمني
ألن املسلم عندما خيتار االقتصاد املاركسي أو خيتار النظام الليربايل كنموذج للحياة واملعيشة 
فأن أدوات التفكري يف الذهنية املسلمة ال تتحدد ابلتبعية االقتصادية أو الفكرية يف جانب 

ية معني بل تسري هذه التبعية اىل ابعاد أخرى قد تتصادم مع العقيدة, وتدرجييا تتبدل هو 
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االنسان املسلم على حساب اهتزاز املباديء االسالمية لدى الشاب املسلم, وهذا هو الذي 
دفع هؤالء العلماء االصالحيني لتكريس جهودهم يف حتويل الدعوة االهلية اىل ايديولوجية 
تستوعب كل تطلعات االنسان املسلم يف حركة احلياة والواقع وكان عملهم يف هذا اجلانب 

ذلك يف جانب الوصول اىل السلطة واستالم مقاليد احلكم كما نالحظه يف املشروع موفقاً, وك
االيراين للحكومة االسالمية. ااّل أن نقطة اخللل ومورد االشكال يف هذه الرؤية االيديولوجية 
للنظام االسالمي هو أن قادة هذا التيار مل يوضحوا التفاصيل الدقيقة ملا بعد استالم احلكم بل  

يكتفون ابلرد على األنظمة الوضعية وذكر مثالب املاركسية والرأمسالية اعتماداً منهم على كانوا 
حسن ظن املسلمني ابحلكومة االسالمية واعتماداً على التجربة األوىل للحكومة االسالمية يف 

واخللفاء الراشدين وما فيها من اجيابيات عظيمة من قبيل العزة والكرامة  عصر النيب األكرم
الفتوحات الواسعة واألمن االجتماعي والعدالة واالخالق وامثال ذلك. فكان حترك املسلمني و 

يف هذا االجتاه طمعًا منهم يف العدالة اليت افتقدوها يف ظل احلكومات العميلة والنظم اجلائرة, 
أي أن الشعب االيراين املسلم عندما قام ابلثورة وأسقط نظام الشاه كان يهدف اىل جتسيد 

دالة االمام علي املثالية ويتصور أن احلكومة االسالمية ابمكاهنا حتويل اجملتمع االسالمي اىل ع
جمتمع مالئكي ومثايل ال حاجة فيه اىل رجال الشرطة واحملاكم النعدام اجلرمية يف هذا اجملتمع  
 كما قرأه ومسعه يف كتب االسالميني االصوليني وخطبهم. ولكن الواقع أحبط آمال هؤالء,

واذا ابحلكومة االسالمية يف افغانستان تقتصر يف تطبيق وجتسيد العدالة االسالمية على فرض 
العزلة على النساء ومنع املوسيقى واجللد وقطع االيدي وقطع الرؤوس للمخالفني يف ظل 
استمرار نزف الدم واحلروب الداخلية بني األحزاب االسالمية والفئات املتناحرة على السلطة 

د عدد القتلى واجلرحى واخلراب االقتصادي اضعافًا مضاعفة عما كان عليه الشعب حىت زا
االفغاين يف زمان احلكم املاركسي, وهكذا احلال يف اجلمهورية االسالمية يف ايران فاهنا وان  
كانت افضل حاال من افغانستان لوجود عنصر الوحدة بني الفئات السياسية وحتت قيادة 

لنفظ والغاز الكثرية, لكن املسؤولني بدأوا يشعرون بعد انقضاء عدة موحدة وكذلك عوائد ا
أعوام من استالم احلكم أن مشروع تطبيق الشريعة واسلمة القوانني تواجه طريقاً مسدوداً. ومن 
هنا بدأ االمام اخلميين يفكر يف جتاوز النصوص والعمل وفق مصلحة النظام ليتمكن من 

رية اليت ال جتد هلا حلوال يف أجواء النصوص الدينية والرتاث احتواء األزمات واملشاكل الكث
الفقهي لعلماء االسالم, مضافا اىل احلرب املفروضة اليت اهنكت البلدين املسلمني العراق 
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وايران واستنزفت الكثري من الطاقات واالمكاانت البشرية واالقتصادية, والعامل املهم يف اطالة 
وقاتلوهم حىت ال مقتبسة من النصوص تصرح هبذا املعىن: أمد احلرب وجود فكرة دينية 

فالشريعة أتمر بتداوم القتال حىت القضاء  فقاتلوا اليت تبغيأو قوله تعاىل تكون فتنة
على الفتنة, وهذا شعار طرحه االمام اخلميين بعد أن أعلن العراق يف السنة الثانية للحرب أنه 

الدولية بني البلدين, ااّل أن االمام اخلميين و املسؤولني مستعد لالنسحاب واالعرتاف ابحلدود 
يف اجلمهورية االسالمية طرحوا هذا الشعار السباغ الشرعية على مواصلة االقتتال والتناحر 
وبذلك استمرت احلرب مثان سنوات ومل تعد بنتيجة مرضية للشعب االيراين سوى القتل 

ل وقف اطالق النار بعد ذلك والعودة اىل والدمار حيث اضطر النظام االسالمي اىل قبو 
 احلدود الدولية الرمسية.

ومل يكن االقتصاد االسالمي يف املشروع االيراين أبحسن حااًل من املوقف العسكري 
حيث وجد املسؤولون االيرانيون أنفسهم مضطرين اىل اتباع سياسة النظام احلر والرأمسايل الذي 

نوك وخصخصة املصانع والشركات احلكومية وبيعها اىل الطرف يقوم على الفائدة الربوية يف الب
الشعيب. ويف السياسة أيضا مت االبتعاد عن املباديء واالصول الدينية واختاذ عنصر املصلحة, 
أي مصلحة النظام كمعيار للعالقات الرمسية مع الدول األخرى والتغافل أو الغاء ما طرحه 

ثورة من االعتماد على الشعوب واالهتمام مبصلحة االمام اخلميين من شعارات يف أول ال
املستضعفني يف العامل وتصدير الثورة وامثال ذلك, وحلت حملها التعامل مع الدول على أساس 
املصاحل ال على اساس املباديء. فنرى روسيا ترتبط مع ايران بعالقات رمسية واقتصادية وثيقة 

املسلم. أو العالقات مع اهلند وايران  يف الوقت الذي تشن محالهتا على شعب الشيشان
ومعلوم أن اهلند متورطة يف مسألة كشمري املسلمة. أو التعاون مع كوراي الشمالية وكواب مع أن  
كل منهما حكومات كافرة ومستبدة وديكتاتورية ولكن رغم ذلك فان النظام االسالمي يف 

عالقات ايران مع احلكومات ايران يقيم عالقات مع كل هذه احلكومات. وهكذا احلال يف 
االوربية. وليس من املعلوم أنه سيأيت يوم تتبدل فيه املصلحة واذا ابيران تقيم عالقات مع 
امريكا واسرائيل, السؤال هنا : ماذا بقي من أسلمة النظام, أو ما هي الغاية من احلكومــة 

الجتماعية والسياسية على االسالمية اذا كانت تعتمد يف مجيع امورها وشؤوهنا االقتصادية وا
حمور املصلحة؟ وهل بقي فرق بني احلكومة االسالمية وبني احلكومات العلمانية والليربالية بعد 
أن حتولت اهتمامات هذا النظام االسالمي من تصدير الثورة واقامة حكومة املستضعفني 
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مية األخرى اليت ال العاملية اىل فرض احلجاب على النساء ومنع اخلمور وبعض املظاهر االسال
 متتد اىل واقع االنسان املسلم وحمتواه الداخلي؟

 التيار الثالث: االسالم املدين

بعد أن رأينا قصور أدوات االسالم السلفي واالسالم االيديولوجي عن مواكبة الظروف 
االجتماعية واحلياة االنسانية مبا تزخر فيه من معطيات ومشاكل أزمات روحية واجتماعية يف 
واقع احلياة, نصل اىل اطروحة االسالم املدين اليت تفرض نفسها يوما بعد آخر يف األوساط 
العلمية والدينية من خالل الرجوع اىل أصل االسالم وذاته والتمييز بني الثوابت واملتغريات أو 
 الذايت والعرضي يف الدين والتمسك ابلذايت منه, وهو ما يسمى ابلتجربة الدينية أو الرابطة

القلبية مع هللا تعاىل واحياء القيم االخالقية واملباديء االنسانية اليت تدعو هلا األداين 
 السماوية, وأما الشرائع فهي متغرية بتغري الظروف الزمانية واملكانية.

 خصائص االسالم املدين

وهنا نستعرض بعض مميزات وخصائص الدين اإلسالمي الذي ينسجم مع ما نستوحيه من القرآن 
 الكرمي والعقل والفطرة:

 اخلصوصية االوىل: التجربة الدينية

ينطلق هذا التصور عن االسالم من اصول موضوعة ختتلف عن االصول املوضوعة 
لالسالم السلفي وااليديولوجي, فنرى اطروحة االسالم املدين تعّرف االسالم والدين االهلي 

قة القلبية والرابطة الروحية والسلوك املعنوي اىل تعريفاً مغايراً للتعاريف السابقة اليت أمهلت العال
هللا تعاىل وتشبثت ابملعتقدات الفكرية والذهنية كما يف االسالم السلفي. أو ابلنظام السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي الذي ميتد ليستوعب كافة شؤون احلياة الدنيوية كما يرى اتباع 

ويرى أتباع االسالم املدين  أن كل هذه التعاريف  االسالم االيديولوجي يف تعريفهم لالسالم,
متثل عرضيات الدين وأتثرياته املتنوعة على مستوى الفكر واملعتقد والسلوك االجتماعي, بينما 

. ومن هنا ((الرابطة القلبية مع هللا تعاىل ومع القيم واملباديء االنسانية))األصل يف الدين هو 
والذهنية ال تتولد مع االميان أو الربهان العقلي دائمًا وامنا  يتضح جيدًا أن املعتقدات الفكرية

يف األعم األغلب وليدة احمليط االجتماعي والثقايف وتلقينات اجملتمع واالسرة, كما يف االسالم 
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التقليدي أو السلفي, أما يف االسالم االيديولوجي فقد رأينا أنه كان مبثابة ردة فعل للتيارات 
الوافدة على البالد االسالمية وخوف علماء الدين من مسخ اهلوية االسالمية واملذاهب املادية 

لدى املسلمني, فصاغوا من الدين ايديولوجية شاملة لكافة تطلعات االنسان يف مواقف احلياة 
لصون االنسان املسلم من السري يف منزلقات املذاهب األرضية والتماهي مع احنرافات 

 االيديولوجيات املادية.
أصحاب االسالم السلفي واالسالم االيديولوجي ال ينطلقون بروح االنسان وسلوكه  إن

املعنوي اخلالص جتاه عامل الغيب والذات املقدسة, بل من موقع االهتمام الشديد بتكريس 
حالة من االميان التلقيين لدى اتباع االسالم السلفي حيث يتشبثون بكل الرواايت اليت تدعم 

كانت ضعيفة وسخيفة وخرافية. والسبب احلقيقي الذي يكمن وراء ذلك وجهة نظرهم مهما  
هو أن مثل هذا االميان هو اميان قشري واميان ضعيف يهتز ألدىن شبهة ويقف عند أدىن 
عقبة, وهلذا جند أن رموز هذا االجتاه يعيشون اخلوف واحلذر من أية فكرة خمالفة وأية نظرية أو 

من االميان, وقد يصابون بنوع من اهلسرتاي املذهبية وتتحرك  رواية ال تتماشى مع هذا النمط
فيهم نوازع العصبية جتاه اآلراء اجلديدة لشدة خوفهم على عقائد العوام من التزلزل واالهتزاز, 
فيحاولون دائما جربان هذا الضعف يف واقع االميان الديين ابستخدام أساليب بعيدة عن 

بيل تثبيت اميان العوام ودحض حجج املخالفني من قبيل سيل العقالنية والقيم األخالقية يف س
االهتامات اليت يطلقها اتباع هذا الدين جتاه املخالفني كاهتامهم ابالحنراف واملروق من الدين 
واالرتداد وامثال ذلك. هنا أييت دور الشعائر يف تقوية هذا االميان التلقيين على حساب 

ن من العوام جفاف الروح مع االلتزام ابلشعائر والتكاليف االميان احلقيقي حيث يعيش املتدي
الشرعية يف الوقت ذاته ألن هذه السلوكيات واألعمال الدينيةال تنطلق من رابطة حقيقية بني 
االنسان وخالقه بل جمرد أداء التكليف وتوهم النجاة من النار ودخول اجلنة هبذه األعمال 

يف احملتوى الداخلي لالنسان, أي أن االنسان يف أجواء  القشرية اليت ال حتكي عن تغري وحتول
هذا النمط من التدين ينطلق يف اعماله الدينية بدافع اخلوف من النار ال بدافع العشق هلل 
واالنسانية, يف حني أن االسالم املدين, الذي يؤكد على العالقة القلبية مع هللا تعاىل, يدفع 

ج التكامل املعنوي من منطلق العشق هلل وللحق واخلري ال االنسان يف حركته الصاعدة يف معرا 
 من موقع التكليف االهلي والشرعي فقط.

وهكذا احلال ابلنسبة اىل الدين االيديولوجي حيث يقتصر هّم القائمني واملسؤولني عن 
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هذا االجتاه ابستالم احلكم وتطبيق الشريعة بغض النظر عن افرازات هذه االعمال على روح 
ن وتكامله املعنوي, فليس املهم هو التكامل املعنوي واالخالقي لالنسان بل اقامة االنسا

اجلمهورية االسالمية أو احلكومة االسالمية اليت تطبق الشريعة وهتتم بظواهر االسالم وظواهر 
االعمال ال ابلباطن, بينما نرى أن أنصار الدين املدين أو الوجداين يؤكدون على أن الدين 

الذي يوّفر للفرد البهجة الباطنية والشهود العرفاين يف االتصال ابملعشوق وابحلق.  الصحيح هو
ومن خالل هذا االميان ينطلق االنسان يف رحاب هذا اجملتمع ليقيم عالقاته وممارساته على 
أساس هذا االميان, فحىت لو حترك على مستوى التصدي للظاملني واقامة احلكومة العادلة فان 

 إن هذا التحرك هو األصل يف هذه الرؤية الدينية, بل متفرع على ما يعيشه ذلك ال يعين
 املؤمن يف روحه وقلبه من حب العدل والعشق لالنسانية وكراهية الظلم واالستبداد.

 اخلصوصية الثانية: التعددية

هناك يف واقع اجملتمع املدين فليس  ((التعددية))إن هذه الرؤية األخرية للدين جتتمع مع مبدأ 
عداء مع أحد من املذاهب واألداين األخرى فكلها تصل اىل احلق, أي أن االميان املبين على 
أساس التجربة القلبية يستوعب يف دائرته التعددية يف املذاهب واألداين فيما لو تضمنت هذا 

ع العنصر األساس, وهو عنصر االرتباط القليب مع احلق واحلقيقة, فهناك احتاد يف املفهوم م
اختالف يف املصاديق, فشخص يرى أبن رمز العدالة والقدوة اىل سلوك طريق احلق واخلري هو 

, وآخر يرى أنه عمر بن اخلطاب, واثلث يرى أن املسيح هو الرمز والقدوة االمام علي
وهكذا. وهؤالء مجيعًا يسريون مجيعا يف خط العدل واحلق وإن اختلفوا يف املصاديق. فلهذا 

االسالم الذي ينطلق من التجربة الدينية والشهود الوجداين هو الذي يتالئم مع  نقول إن هذا
اجملتمع املدين املعاصر اكثر من خالل روح التسامح اليت يعيشها االنسان املؤمن يف اطار ثقافة 
االسالم املدين. وهذا ال يعين النسبية يف احلق كما يتوهم اتباع التيار السلفي أو االصويل, بل 

سبية يف فهم احلّق.  وال يعين التنازل عن املباديء والقيم اليت جاء هبا االسالم وائمة اهل الن
, فاملسلم له قناعاته ومعتقداته الثابتة لديه أبدلة عقلية ونقلية معتربة, وهي حجة فيما البيت

ذلك ال يرى يف  بينه وبني هللا ال ميكنه التنازل عنها أو التفريط اباللتزام مبقتضياهتا,  ولكنه مع
اميان اآلخرين بدينهم ومذهبهم مندوحة وال يتهمهم ابلكفر والشر وأهنم اتباع الباطل ومن أهل 
النار وما شاكل ذلك, ألن لكل طائفة دينية أدلتهم وقناعاهتم اليت توصلهم اىل احلق فيما لو 
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مجيع االداين حتركوا بدافع الوجدان وعنصر اخلري يف واقع االنسان. وعليه يلتقي اتباع 
واملذاهب حول حمور االميان ابهلل تعاىل واحياء القيم االخالقية يف واقع االنسان والتحرك يف 
خط احلق واالنسانية يف حركة احلياة, ويقف يف مقابل هذا التيار االنساين واالهلي كل شخص 

ن دينه ومذهبه, يتحرك يف سلوكه وافكاره بوحي االاننية والشر والعدوان على اآلخرين مهما كا
فاملؤمنون هنا أمة واحدة على اختالف أدايهنم ومذاهبهم, واالشرار والكفار أمة واحدة أيضا 
حىت لو انتمى بعضهم اىل االسالم. ومن هنا نعرف أن الفرقة الناجية الواردة يف احلديث 

ال يقصد  « ستفرتق اميت اثنان وسبعون فرقة, واحدة انجية والباقي يف النار» النبوي الشريف 
منها أتباع مذهٍب معنٍي كالشيعة أو السنة أو اخلوارج حسبما يتصور ارابب الالهوت من كل 
فرقة, بل الفرقة الناجية هي اليت يتحرك اتباعها يف خط االنسانية والعدالة واالخالص هلل تعاىل 

العرفاء من كل فرقة ومذهب ودين والباقي يف النار, وهذا املعىن هو ما ورد يف كتاابت 
 وأشعارهم كما نقرأ البن عريب قوله :

 لقد كنت قبل اليوم انكر صاحيب

 
 إذا مل يكن ديين اىل دينه داين 

 

 
 وقـد صار قليب قابال كل صورة

 
 فمرعى لغزالن وبيت ألواثنِ  

 ودير لرهبان وكعبـة طائــف 
 

 وألواح توراة ومصحف قرآنِ  
 أدين بدين احلــب أىن توجهت 

 
 أرسلت ديين واميـاينركائبه  

فالتعددية ليست من املفاهيم املستجدة الوافدة الينا من الغرب بل هي نتاج اسالمي  
خالص ولكن عنصر التعصب الديين يف االنسان وما أفرزته حاالت الصراع املذهيب يف اتريخ 
االسالم واالداين من عجاج فكري وغبار نظري تراكم على جوهر الدين وصفاء الفطرة 

علت الناس من اتباع كل دين ومذهب يتصورون أهنم أهل احلق والنجاة ال غري. ويستشهد ج
إن الذين آمنوا والذين هادوا أنصار االسالم املدين على مبدأ التعددية الدينية بقوله تعاىل: 

والنصارى والصابئني من آمن ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلًا فلهم أجرهم عند رهبم وال 
 . (1)م وال هم َيزنونخوف عليه

مضافا اىل أن عدالة هللا تقتضي أن جيازى كل انسان وفق ما توصل اليه من عقائد 
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وافكار وسلوكيات مع األخذ بنظر االعتبار أتثري عوامل البيئة والوراثة والرتبية وما شاكل ذلك  
اصحاب النظرة أما ما يتمسك به . ال يكلف هللا نفسًا اال ما آاتهاكما يف قوله تعاىل : 

فليس املراد منه االسالم  إن الدين عند هللا االسالماالحادية يف الدين من قوله تعالـى: 
ابملعىن اخلاص أو ابملعىن الفقهي من شهادة أن ال اله اال هللا وأن حممدًا رسول هللا, بل 

هللا والتحرك يف جمال  االسالم ابملفهوم القرآين هو االسالم ابملعىن العام. اي التسليم القليب اىل
العمل والسلوك يف خط احلق واخلري واالحسان اىل الناس, ويف ذلك يقول الطباطبائي يف 

إن الدين عند هللا سبحانه واحد ال اختالف فيه مل أيمر عباده » تفسريه هلذه اآلية الشريفة: 
ينصب اآلايت الدالة اال له, اال به, ومل يبني هلم فيما أنزله من الكتاب على انبيائه اال اايه, ومل 

وهو االسالم الذي هو التسليم للحق الذي هو حق االعتقاد وحق العمل. وبعبارة اخرى: هو 
التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية يف املعارف واالحكام. وهو وإن اختلف كّما وكيفاً يف 

نه ليس يف احلقيقة اال أمرا واحدا شرايع انبيائه ورسله على ما حيكيه هللا سبحانه يف كتابه غري أ
» (1). 

 اخلصوصية الثالثة: اليقني الشهودي

يؤكد أنصار االسالم املدين على أن هذا النمط من االسالم الذي يقوم على التجربة 
الدينية والعالقة القلبية هو اسالم يقيين وحضوري ال يتزلزل ابلشبهات وال يضعف بطرح 

من اتباع هذا التيار يدرك هللا تعاىل ابلعلم احلضوري ال ابلعلم  عالمات االستفهام ألن املؤمن
احلصويل الذهين, وهلذا فهو يعيش العشق والبهجة والتوكل والتعلق ابحلق املطلق مهما تغريت 
االفكار وتبدلت التصورات والتصديقات, أما يف االسالم السلفي والسياسي فاملتدّين يعيش 

فردات العقيدة الذهنية ويتصور أن االعتقاد الذهين جبملة من حالة من التصديق واجلزمية مب
القضااي التارخيية والدينية هو االميان الذي سوف حيقق له النجاة يف اآلخرة. ومعلوم أن 
القضااي التارخيية ال حتقق اليقني لالنسان اطالقًا بل غاية ما تنتجه الظن القوي احلاصل 

مع احمليط, فهذا الشخص يلقن نفسه أبنه على يقني من لالنسان من خالل التفاعل الثقايف 
مفردات العقيدة, وهلذا فهو خيشى التورط يف حوار عقالين هاديء وال يسمح لفكره أن 
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يتحرك ويطرح االسئلة و الشبهات وينفعل بشدة جتاه أدوات النقد ملعتقداته ومقدساته, وهذا 
د وال يتماسك أمام مواطن الشك. بنفسه حيكي عن اميان ضعيف وأجوف يتزلزل أبدىن نق

ويتجلى الفرق بني هذا اليقني احلضوري واليقني التلقيين ابملعتقدات أن األول جيتمع مع 
الشك الذهين يف مفردات العقيدة نفسها بينما ال يتحمل اليقني الثاين أية مساحمة أو احتمال 

س على حد سواء يف مرتبة الصحة للرأي املخالف. وبعبارة أوضح: إن الشك يف املعتقدات لي
التقييم, فهناك شك سليب وآخر اجيايب. أو كما يعرب علماء االخالق, شك مذموم وشك 

هو الشك الذي ينطلق من  ,(1)ممدوح. والشك املذموم والذي ورد ذمه يف القرآن الكرمي ايضا
وانغماس واقع نفساين منحرف ويقع نتيجة حلب الدنيا وتراكم االهواء والشهوات على القلب 
مث كان االنسان يف طلب امللذات الرخيصة والتحرك يف خط الباطل والشر وهو قوله تعاىل: 

 .(2) عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا آبايت هللا وكانوا هبا يستهزئون
أما الشك  قيقي,ين احلمن الشك ال جيتمع اطالقا مع االميان القليب اليقي وهذا املعىن

ان ع رسوخ االميمملدعى ات الشك الذهين, املتولد من قصور االدلة املنطقية الثباالجيايب فهو ا
بة من مراتب ول مرتأثل القليب ابملعتقد, ومثل هذا الشك ال مانع منه بل هو مطلوب ايضا ومي

 العلم والكمال االنساين يف عامل املعارف. 
قله عن عجز ع ذاهمه افمن جيد هللا يف نفسه ويعيش احلب والعشق له بكل وجوده ال ي

اب لفضائل واجتنة مع احلياالعثور على االدلة املنطقية لتربير االعتقاد به, وهكذا يف واقع ا
انه يتحرك فمذموم و بيح الرذائل, فمجرد أن يشعر االنسان أن الكذب والسرقة واخليانة أمر ق

مة هذه بات حر ثال بوعي وجدانه بعيدًا عنها من دون حاجة اىل أدلة عقلية وشرعية أخرى
ىل احاجة بعدها   نفسهد يفالرذائل ألن من يعيش الفضيلة واالميان ابهلل ابلعلم احلضوري ال جي

 ضرورة حتصيل اليقني العقلي مبفرداهتا.

 اخلصوصية الرابعة : االنسجام مع العصر

لقد اثبت الواقع املعاصر عدم انسجام االسالم من النمط االول والثاين مع مقتضيات 

                                 
أفي هللا شك فاطر ,110:هودوإنهم لفي شك منه مريبـ 1

 .10ابراهيم: السماوات واألرض

 10ـ الروم : 2
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صر وفشلهما يف مواكبة األحداث واملتغريات يف عامل الثقافة والقيم وعجزمها عن اجياد الع
احللول الناجعة ملواجهة التحدايت الصعبة اليت يفرضها الواقع املتحرك بل إن هذين النمطني 
من الفهم الديين للنصوص االسالمية مها السبب يف ختلف املسلمني والعامل االساس يف أتخر 

ت االسالمية عن اللحوق بركب احلضارة والتكامل االنساين, وذلك أن اجلمود على اجملتمعا
النصوص أو التقوقع على عتبة الرتاث واخلشية من التجديد يفقد العقل الفقهي لدى املسلمني 
املرونة الالزمة ملواكبة احلدث ويعطل فيه الدينامية يف عملية التفاعل مع معطيات الواقع 

البشري ومستجداته. وهذا هو الداء العضال الذي حّل وتوّطن يف الذهنية وحاجات اجملتمع 
 املسلمة ومنعها من قراءة النصوص بعيون مفتوحة وروحية متحركة.

على سبيل املثال ما نراه يف تراث الفقه السياسي السين من وجوب طاعة احلكام وعدم 
االمة, ويقابله يف تراث الفقه االعرتاض عليهم يف عملية تكريس الفكر االستبدادي يف وعي 

حيث انعكس هذا املضمون  «كل راية ترفع يف زمن الغيبة هي راية ضالل » الشيعي من أن 
على سلوك فقهاء الشيعة وال سيما القدماء منهم وجتسد يف عملية  اعتزال احلياة السياسية 

فقهي املتخاذل جاء وضمور الفقه السياسي لدى الشيعة وهزاله, وكرد فعل على هذا املوقف ال
وأن الشريعة االهلية جيب أن تسود يف كافة  ((دين ودولة))االسالم السياسي بفكرة أن االسالم 

مرافق احلياة وابلتايل حتريض الناس ضــد احلكومات العميلة والوطنية على حد سواء انطالقا 
والثورة عليها من فكرة أن هذه احلكومات طاغوتية وكافرة وجيب على املسلمني حماربتها 

واستالم سدة احلكم من أجل تطبيق الشريعة واقامة حكم هللا على األرض !! وعاش 
املسلمون االزمات تلو االزمات ويف مجيع اجملاالت من جراء هذا الفهم اخلاطيء للدين 
وللنصوص الدينية. أما االسالم املدين الذي يهدف ابالساس اىل االرتفاع ابالنسان من اجواء 

ة واالنشداد للشهوات والدوافع الشريرة اىل أجواء املثل االنسانية والقيم االخالقية والسري املاد
يف طريق الفضيلة واالنفتاح على هللا فال يرى تطبيق الشريعة أو إقامة احلكومة االسالمية هدفا 

نسان يف مساواًي حبد ذاته, بل ينظر اىل اقامة العدالة يف الدنيا كاداة ووسيلة لالرتقاء ابال
اجملاالت احلضارية اليت قد تساعده احياانً يف عملية االرتقاء يف معراج الكمال املعنوي, النه ال 
مالزمة بني احلكومة العادلة والسري يف خط املعنوايت يف أجواء االميان, فقد تكون احلكومة 

ة األنبياء ظاملة ويتحرك بعض الناس يف خط اهلداية واالميان كما حيدثنا التاريخ عن سري 
ووصوهلم اىل أمسى مراتب الكمال املعنوي واالهلي يف أجواء الضالل والفساد والظلم, بينما 
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يث سار الكثري ح  نرى العكس من ذلك يف بعض احلكومات العادلة كحكومة االمام علي 
من املسلمني حينها يف خط الباطـل واالحنراف. وما ذلك ااّل ألن االميان والتحرك يف طريق 
احلق واملسؤولية عمل اختياري متاما ال خيضع للمؤثرات اخلارجية اطالقاً. فاالنسان اذا أراد هللا 
واالخرة وعزم على اختيار طريق الصالح واخلري كفى ذلك يف جناته من أجواء الضالل وانتقاله 

 اىل أجواء اهلداية.
الصعود ابالنسان يف وهذا يعين أن حمور اهتمام االسالم املدين امنا يتلخص يف كيفية 

معراج الكمال االنساين وربطه ابهلل تعاىل. ومع حتقق هذا املعىن يف واقع االنسان يتحول هذا 
االنسان اىل انسان مدين, ويتحول اجملتمع بدوره اىل جمتمع مدين. وأفضل شاهد على ذلك, 

 ((الربوتستانتية))التحول الكبري الذي طرأ على اجملتمعات الغربية بعد هنضة االصالح الديين 
الذي اثر على حكومة رجال الكنيسة واكد على ضرورة اصالح املؤسسة  ((لوثر))بقيادة 

الدينية ورفض كل اشكال الوساطة بني االنسان وخالقه وانتقد صكوك الغفران وقام برتمجة 
الكنيسة الكتاب املقدس اىل اللغة االملانية ليفهمه مجيع املؤمنني وال يبقى حكرًا على ارابب 

 وعلماء الالهوت. 
والقضية االهم يف حركة لوثر االصالحية هي أنه منح الناس اجلرأة على نقد املقدسات, 
وهذا أشد ما خيشاه رجال الدين, ألن من شأنه أن يزيل هالة القداسة عنهم ويفتح الباب 

عتقدات للناس لتحريك عقوهلا وعدم قبول كل ما يقوله رجل الدين عن هللا واآلخرة وامل
االخرى. ومن هنا ينطلق االصالح احلقيقي أي من تشغيل الناس لعقوهلم والتحرك يف خط 
الوعي. ومن هنا كان االسالم املدين متناغمًا مع العقل ومتطابقًا مع الوعي بينما نرى أن 
أغلب رجال الدين يف التيار السلفي والسياسي يسعون دائما اىل التعتيم على الوعي وقولبة 

نية املسلمة بقوالب جامدة على النصوص من خالل عملية غسل دماغ رهيب الذه
مستخدمني أدوات دينية صارمة ال تسمح للعقل أن يتحرك وال للفكر أن يطرح عالمات 

 استفهام حول احلالة الثقافية املزرية واالحنطاط االخالقي والسياسي للمسلمني.
على   ((سالح القداسة))م على الوعي هو وأقوى هذه االدوات املستخدمة يف عملية التعتي

االفكار والعقائد واالشخاص. فيكفي أن يرد خرب يتضمن فضيلة موهومة من فضائل أهل 
حىت يكون هذا اخلرب مقدسا ومتعاليا عن النقد وال جيوز املساس به من موقع البيت

ألشنع من ذلك التشكيك حىت لو كان مضمونه خمالفا للعقل وبعيدا عن الفطرة السليمة, وا
اضفاء  القداسة على االشخاص وخاصة اذا كانوا من علماء الدين املعروفني أو من القادة 
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الكارزماتيني حيث ميثل هذا املعىن انفذة على الغلو والصعود ابالنسان اىل مستوى اآلهلة, 
وأخطر ما تكون هذه احلالة من النظرة القدسية لالشخاص اذا احتل ذلك الشخص مقام 

يادة الدينية والدنيوية, فحينئذ تدخل املصاحل السياسية اىل عمق املباديء ويضحى الق
االستبداد مقبوال بل مطلواًب من الناس وأي اعرتاض على اخلليفة أو احلاكم السالمي يكون 
مبثابة اعرتاض على هللا!! السالح اآلخر الذي يستخدمه  اتباع االسالم السلفي والسياسي 

. فاتباع االسالم السلفي ((س الح العواط ف واالحساسات))ري املنطقي هو ضد العقل والتفك
أو التشيع السلفي يدقون دائما على وتر مصائب أهل البيت يف مقابل أي حركة للوعي 
وقياس االمور التارخيية أبدوات العقل, فاذا رأوا أدىن حركة من هذا القبيل جتاه املوروث 

ات من كل حدٍب وصوب ابلتشنيع هبذا القائل واالرجاف التارخيي الديين ارتفعت النداء
مبقولته وتقاطرت عليه التهم والشتائم كناية وتصرحيا, وأدىن ما يقال عنه أنه وهايب أو استلم 
اموااًل طائلة من الوهابية ليبث التشكيك يف عقائد العوام من الناس. وهكذا حال اتباع 

االهتام يف هذه املرة يتخذ مسارًا آخر حيث يدخل االسالم السياسي مع خمالفيهم, ااّل أّن 
املخالف أو املعارض دائرة العمالة والتبعية للغرب وامريكا وأنه ليربايل منحرف أو شيوعي 
ساقط. ومعلوم أن كل هذا االرجاف ومحالت التشهري والتسقيط من قبل اتباع الدين السلفي 

هتييج العواطف وتثوير االحساسات  والسياسي جتاه اصحاب الوعي والفكر امنا هو لغرض
 لدى العوام من الناس ملنع أي حترك عقالين على مستوى حتري احلقائق واستجالء الواقع.

أما االسالم املدين فهو يف سالمة من استخدام هذه االحابيل ومعاكسة احلقائق بوسائل 
وابلقيم, وما عدا ذلك  الوهم والتمويه النه يقف على قاعدة متماسكة من االميان القليب ابهلل

من افكار وعقائد واشخاص فال يرى اهنا متعالية على النقد واحتمال اخلطأ. فال داعي اىل 
اللجوء اىل العواطف لتكريس االميان ابملقدسات املوهومة كما يف التدين التقليدي,  ومبا أن 

قراطية فال داعي ايضا االسالم املدين ينطلق يف الرؤية السياسية من واقع حقوق االنسان والدمي
اىل استخدام سالح املقدسات وادوات التسقيط والتشهري واالرتداد يف مواجهة الرأي اآلخر. 
بل يعتمد الوسائل الدميقراطية يف العملية السياسية. ومن هنا يرى اتباع االسالم املدين أبن 

ات احلضارة هذا النمط من االسالم والفكر الديين ينسجم مع مقتضيات العصر ومتطلب
االنسانية اجلديدة. ألن احلكومة يف هذه الصياغة العقالنية للدين تقف على احلياد وهتتم 
بوظيفتها االساسية أال وهي حتقيق االمن والرفاه الفراد اجملتمع املدين واجياد احللول الفاعلة 

خالق من لالزمات االقتصادية واالجتماعية اليت متر هبا االمة, وتبقى مسألة الدين واال
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مسؤولية رجال الدين وعلماء االخالق واملؤسسات اخلريية واالعالمية. ويف اخلتام واستتماماً 
من مميزات  «يف إيران  الفكر اإلسالمي املعاصر» يف كتابه  »حممد رضا وصفي » نورد ما ذكره للفائدة 

مي التجديدي اخلطاب اإلسال» وخصائص هلذا النمط من الرؤية التجديدية لإلسالم, قال: 
 وأهم مقوالته:

رض  عقع يف وي ـ حجية العقل: ويقصدون به العقل االستكشايف والعقل االستداليل1
 كتاب هللا وسنة رسوله )حجية الكتاب والسنة والعقل واإلمجاع(.

ستبعاد وهو ا كامـ اإلقرار مبقاصد الشرع وفلسفة الدين كأساس تشريعي ومناط لألح2
 الشرعي وعقلنة الشرع والشريعة.للتعبد كمسوغ لإللتزام 

 ـ تقدمي العقل على النص يف حالة تعارض النص معه.3
م األخالقية ء القيرساإـ الرتكيز على روح اإلسالم وجوهره دون إغفال غاية الدين, وهي 4

يست طريقاً عىن لذا املهبواألخالق . «إمنا بعثت ألمتم مكارم اإلخالق »الفردية واالجتماعية 
ى لقبح يدور علسن وال احلملعنوية األخروية فحسب, بل الدنيوية واحملسوسة أيضاً وكللسعادة ا

 فلك لذائذ وآالم البشر, مادايً ومعنوايً.
 االقتصار علىوال, و ألحـ أحكام الشريعة عندهم ليست اثبتة بل تتغري بتغري  األزمان وا5

 د والشخص.ة الفر رنقه يف شفهم واحد للدين هو إخراج له من الشمولية والعاملية وحجر علي
 ز قبولجواو ـ عدم التمسك بتقليد السلف, بل فتح العقول على مشكالت العصر, 6

 بعض املقوالت الوضعية.
كن الفصل, كما مي  هماـ التمييز بني الدين والسياسة كحقلني مستقلني, ميكن اجلمع بين7

 فاجملتمع الديين برأيهم ميكن أن يوجد يف دولة ال دينية.
ة ليًا التعدديم, واتفهالقبول ابلتعّددية الدينية كالزم من لوازم تعدد العقول واألـ ا8

 السياسية, ويروهنا أقرب إىل التقوى والعدالة.
ي, بل ميكن  ضرور غري ـ حتصيل الرفاه والعدالة االجتماعيني عرب احلكومة الدينية أمر9

 املادية. حلاجاتاني بية يف أتمحتصيلهما يف دولة مدنية, ومن هنا كان جناح احلضارة الغر 
ـ ليس التخلف يف اجملتمعات اإلسالمية من صنع اآلخرين فقط, بل لعل مسامهة 10

. «إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم»املسلمني فيها تفوق مسامهة اآلخرين 
لفكرية الدائمة خالصة الكالم أن السمة العامة هلذا اخلطـاب أنّـه خطـاب مثقل ابملراجعات ا
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 .(1)واملستمرة, ومسكون هباجس إجياد احللول للمعضالت اإلبستمولوجية يف اجملتمع

                                 
 , ط دار الجديد.292ـ291ـ المصدر المذكور, ص1
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 (1)تطبيق الشريعة أم سيادة القانون

و تمع الديين أ اجمليف ويقابله ((سيادة القانون))إن أحدى مقومات واركان اجملتمع املدين هو 
 .((تطبيق الشريعة)) احلكومة االسالمية

يف هذه اجللسة نستعرض بعض معامل هذا الركن املهم من أركان اجملتمع الديين واملدين, 
هو مفهوم جديد ومن معطيات احلضارة االنسانية احلديثة,  ((القانون))فكما تعلمون أن مفهوم 

السابق بل كان امللوك واحلكام يتصرفون كما حيلوا هلم بينما مل يكن مثل هذا املفهوم يف 
وميارسون السلطة بوحي أهوائهم ورؤيتهم الشخصية للمصلحة العامة من دون أتطري ممارسات 
السلطة حبد معني, واىل جانب ذلك نرى يف بعض احلكومات الدينية سيادة سلطة الشريعة 

ض  االسالميني أهنم يطلقون على اليت تستوحي احكامها من الوحي ونرى يف كتاابت بع
وهو مساحمة يف التعبري ألن القانون يراد به ما ينطلق من  ((القانون االسالمي))الشريعة اسم 

واقع الناس وحقهم يف تقرير مصريهم وال عالقة لـه ابحلق االهلي يف عامل التشريع, أي أن 
الناس وتوافقهم, وأما االحكام القانون يساوي القانون املدين الذي يستوحي مقوماته من رضا 

االهلية الواردة يف النصوص الدينية فهي شريعة وليست قانوانً, نعم ميكنها أن تصبح قانوانً, 
فيما اذا دخلت أجواء الربملان ومنحها وكالء ونواب الشعب صياغة قانونية معينة, وبدون 

الشريعة عبارة عن  ذلك تبقى يف طيات كتب الفتاوى الفقهية, وبعبارة اخرى إن أحكام
اجتهادات ذهنية يف عقول الفقهاء وكتاابهتم فهي مبثابة مسودة الدستور ال تصري قانواًن ااّل 
بعد التصويت عليها من قبل النواب أو من خالل االستفتاء العام. ومن هنا نقول أبن 

يف (( نونسيادة القا))هو مصطلح جديد وينبغي بيان معامله يف ظل مبدأ  ((القانون))مصطلح 

                                 
ـ القيت هذه المحاضرة في صالة مؤسسة المجتمع المدني 1

 .1425رجب  15في قم بتاريخ 
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 اجملتمع املدين.

 الشريعة السماوية واقامة العدل

إن أهم ما جاء به األنبياء على املستوى االجتماعي والسياسي وخاصة ما جاء به نيب 
اليت تتكفل بيان حدود السلطة واحلقوق املتقابلة بني احلكومة وأفراد  ((الشريعة))االسالم هو 

الحكام السماوية اليت ال يتدخل يف صياغتها احلكام اجملتمع واقامة العدالة على أساس من ا
وال تنظر اىل امتيازات خاصة لبعض الناس دون بعض, ومن هنا كانت العدالة اليت جتسدها 
االحكام الشرعية أو الشريعة االهلية أفضل بكثري من االحكام اليت يصدرها امللوك واالابطرة 

قي أو االستبداد املطلق للحكام, وهلذا نرى أن على الناس اليت تنطلق من مفهوم التمايز الطب
احلضارة االسالمية قد تغلبت بسرعة ويسر على احلضارات اجملاورة, وأحد اسباب اتساع رقعة 
البالد االسالمية يف الصدر األول وانضمام شعوب البلدان اجملاورة لالسالم هو ما وجده 

ام واحملكومني يف مقابل ما كانوا يعيشونه الناس من عدالة ومساواة يف دائرة العالقة بني احلك
من استبداد مطلق وديكتاتورية واحكام جائرة مللوكهم وزعمائهم, وهذا يعين أن الشريعة 
السماوية متثل نقلة نوعية يف دائرة النظام السياسي واحلقوقي يف اجملتمعات البشرية, فبينما كان 

م وكان االطار العام هلذه الدول هو االطار الناس يعيشون يف دول متصارعة كدولة الفرس والرو 
العرقي كاآلريني يف الدولة الساسانية, والساميني يف الدولة العربية, والعرق الروماين يف الدولة 
الرومية, جاء األنبياء بشريعتهم السماوية اليت ال تفرق بني آحاد الناس اال ابلتقوى وامللكات 

تعاىل هو خالق اجلميع وهو رب كل املخلوقات, والناس الفاضلة واألخالق احلميدة ألن هللا 
مجيعا عبيده بال فرق بني عريب وأعجمي, أسود وأبيض, وهلذا كانت الشريعة السماوية حتقق 
العدالة بشكل أفضل من الرؤية األرضية اليت تقوم على العرق أو القوة وكثرة العدة والعدد أو 

 الوراثة وأمثال ذلك.
توضيح وبيان هذه احلقيقة, وهي أن القانون األفضل هو الذي وقبل كل شيء ينبغي 

يراعي العدالة بشكل أفضل, والعدالة هي املطلوب ابألصل, والقانون مبثابة آلية واسلوب 
الحقاق احلق واقامة القسط بني الناس, فكلما كان القانون أقرب ملقتضيات العدالة كان 

جتسيده على أرض الواقع االجتماعي, وهذا ال أقرب ملرام الشارع املقدس وجيب العمل به و 
يعين أن الشريعة املذكورة يف كتب الفقه مبا أهنا منتسبة اىل الوحي ابمكاهنا تطبيق العدالة 
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املطلقة على أرض الواقع العملي وأهنا هي األفضل بشكل مطلق كما يزعم اتباع التيار 
ل نقلة نوعية على مستوى حتقيق األصويل, فرغم أن وجود الشريعة يف ذلك الوقت كان ميث

العدالة كما تقدم آنفًا إاّل أن مقتضيات الواقع املتغرّي قد تفرض حلواًل وأحكامًا تنسجم مع 
معايري العدالة بشكل أفضل من االحكام الشرعية حيث نالحظ مثاًل وجود بعض التمييز يف 

السادة والعبيد وغري ذلك, وهذه األحكام الشرعية بني الرجل واملرأة وبني املسلم وغري املسلم, 
األمور قد ال تتطابق مع معطيات القانون املدين احلديث الذي ينطلق من رؤية أرضية للحقوق 
االجتماعية والسياسية تقوم على أساس املساواة بني افراد اجملتمع, ومن هنا نرى أنه من 

ن تكتسب من عنصر الضروري بيان أساس املشروعية يف القانون وهل أن مشروعية القانو 
 القوة, أو احلق االهلي, أو احلق املدين؟
قد يراد به املفهوم العام هلذه الكلمة, ألّن كل  ((القانون))ونشري قبل الورود اىل املوضوع أّن 

جمتمع بشري سواء كان جمتمعا بدواًي أو مدنيًا البد أن يكون فيه قانون, وحىت احلكام 
نني يفرضوهنا على الناس,  ااّل أن القانون ابملعىن اخلاص املستبدين قد يصدرون لوائح وقوا

جديد ومفردة مستحدثة ويقصد به والصحيح هو ما تقدم من القانون املدين وأنه مصطلح 
املتحضرة الذي ميكن أن يقال يف تعريفه  ))القانون العام(( أو الدستور املعمول به يف اجملتمعات

النظمة والعادات املشتقة من قواعد منطقية حمددة ومعينة, تلك اجملموعة من القوانني وا))أنه: 
تستهدف اهدافاً حمددة معينة ختدم الصاحل العام وتشكل النظام العام الذي اتفقت االمة على 

 . ((أن حتكم على هديه
وخيتلف القانون األساسي عن جمموعة التشريعات واملقررات اليت تصدر من احلكومات 

لى حنو جزئي, وهلذا قلنا إن اجملتمع املدين يقوم على أساس سيادة املستبدة أو الدينية ع
القانون, أي القانون الدستوري الذي يتكفل وضع االطار القانوين العام لعمل احلكومات 

 املدنية املتوالية, وهذا خيتلف عن القوانني اجلزئية اليت يصدرها جملس الشورى أو الربملان.

 مشروعية القانون

فقرة مهمة من هذا املوضوع, وهي التساؤل عن مشروعية القانون, فمضافا  هنا نصل اىل
اىل ضرورة كون القانون عادال ويهدف اىل اقامة العدالة حنتاج أيضا اىل عنصر املشروعية هلذا 
القانون, ألن القانون يفرض امورًا على افراد اجملتمع قد تتقاطع مع حرايهتم وملكياهتم وغري 
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فردية واالجتماعية, فالبد لتصحيح هذا التدخل واخرتاق هذه احلقوق من ذلك من حقوقهم ال
جموز شرعي يقع مورد رضا الناس, وابالمكان تصوير ثالث مرجعيات لصياغة املشروعية 

 للقانون:
 مبدأ القوة.األوىل: 
 مبدأ املشروعية االهلية.الثانية: 

 مبدأ املشروعية املدنية أو العقد االجتماعي. الثالثة:
فكان هو السائد  ((القوة))للمشروعية وهو الذي يقوم على مبدأ  ((املعيار األول))ـ اما 1

فيما سبق من العصور حيث كانت الدول املتحاربة ترى أن من حق الغالب أن يتصرف 
مبمتلكات وأرواح الناس املغلوبني فيقتل رجاهلم ويسيب نساءهم ويصادر ممتلكاهتم,ومن هذا 

ق أن حق الزوج أعظم من حق الزوجة بل إن الرجال كانوا أهم وأفضل من القبيل نرى فيما سب
النساء يف اجملتمعات السابقة ألن الرجال يتمتعون ابلقوة البدنية اليت متنحهم حقوقا مضاعفة 
ابلنسبة اىل حقوق املرأة. وقد يكون مبدأ القوة معياراً للمشروعية يف الدائرة االسالمية أيضًا , 

حات االسالمية اليت يتصور الكثري من االسالميني وعلماء الدين أن مشروعية مثال يف الفتو 
الفتوحات االسالمية مستوحاة من حقانية الشريعة والدين االسالمي أو أهنا مشروعة ابالذن 
االهلي, ولكن الصحيح أن عنصر القوة القائم على أساس الشريعة العادلة هو الذي صبغ هذه 

 جمرد كون الشريعة االسالمية عادلة, أي أن اعتقاد املسلمني أبن الفتوحات ابملشروعية ال
شريعتهم عادلة ال يسوغ هلم مبفرده القيام بشن احلروب على البلدان اجملاورة, ولكن كان 
السائد يف ثقافة ذلك الزمان هو مشروعية القوة واتفق أن انضم اليها مشروعية اهلية يف 

 الفتوحات االسالمية.
ل إن مبدأ القوة كان هو املعيار يف املشروعية اىل عصور متأخرة كما نرى يف وعلى أية حا

احلدود املصطنعة بني الدول االسالمية اليت وضعها االستعمار ولكن املسلمني والشعوب 
االسالمية أقروا هذه احلدود وبذلك اكتسبت مشروعيتها الدولية والقانونية, ولكن هذه 

ملشاكل والعقبات املنطقية وااليديولوجية حيث مل تعد القوة يف املشروعية تواجه الكثري من ا
 العصر احلاضر معياراً للمشروعية.

أو الشريعة االهلية اليت تكتسب مشروعيتها من عامل  ((القانون االهلي))ـ اما مشروعية 2
ق الغيب فاهنا كانت وال زالت هي السائدة يف الذهنية املسلمة وكلمات علماء االسالم, وتنطل
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هذه الرؤية من مبدأ احلق االهلي يف التشريع وأن االنسان ليس له أي حق يف ذلك. ومن هنا 
نرى أن علماء الدين ال يرون للمكلف احلق يف االعرتاض على التكاليف واحلقوق الواردة يف 
الشريعة املقدسة ألن االنسان عبد هللا تعاىل ومملوك له فال حيق له االعرتاض على حكم هللا, 

بعبارة أخرى : أن األصل األوىل هو أن هللا اخلالق لالنسان واملدبر لعامل التكوين ميلك حق و 
التشريع ابلتبع, أي أن احلق االهلي التكويين يفضي اىل احلق االهلي يف دائرة التشريع. ومن هنا 

شرية بني ال يعقل أن يكون لالنسان حقٌّ امام هللا تعاىل, وهذا املعىن نشاهده يف العالقات الب
السيد والعبد حيث ال يتصور أن يكون للمملوك حقٌّ على سيده ومالكه فكذلك ابلنسبة اىل 
عالقة االنسان بربه, وهذه الرؤية ترتبط كثريا برؤية األشاعرة يف احلسن والقبح وأن احلسن هو 

لشيعة ما أمر به الشارع والقبيح هو ما هنى عنه الشارع, بينما الصحيح والذي عليه علماء ا
واملعتزلة هو أن احلسن والقبح امران عقليان. ومن هنا قال الشيعة أبن العدل من اصول الدين 
وأن هللا عادل على هذا األساس, وأن الشريعة االسالمية جيب أن تكون متطابقة مع 
مقتضيات العدالة بينما ال يكون هلذا الكالم معىن ومفهوٌم واضٌح يف رؤية األشاعرة للحسن 

 ح.والقب
وعلى أية حال فنحن نعتقد أبن القانون االهلي ال يستوحي مشروعيته من جمرد كونه 
متصال ابهلل تعاىل ومنسواًب اليه بل لكونه قائمًا على العدل, ففي صدر االسالم وبينما كان 
الناس يسرتفدون حقهم من عنصر القوة والعنف والسيف جاء االسالم وطرح قانواًن أفضل 

لعدالة, وهو أن يقوم هللا تعاىل مبنح الناس قوانني وشرائع تتطابق مع مصلحتهم وأقرب ملعيار ا
الفردية واالجتماعية, ومبا أن هللا تعاىل أعرف من البشر مبا يصلحهم وينفعهم وأرحم هبم من 
غريهم وال مصلحة له يف ذلك سوى النظر اىل مصلحة البشر بعني الرمحة واللطف, كان من 

الحكام الشرعية أفضل من االحكام والقوانني اليت يراها االنسان اجلاهلي الطبيعي أن تكون ا
 يف ذلك الزمان أو يراها امللك الساساين أو قيصر الروم لشعبه.

إن أصل املشروعية يف القانون جيب أن يستوحي مقوماته من اهلدف األساس للقانون اال 
لشريعة االهلية أفضل بكثري من حتقيقها وهو حتقيق العدالة, ورأينا أن حتقيق العدالة يف ضوء ا

بواسطة القوانني البشرية اليت تقوم على أساس عنصر القوة والسيف, ومن هنا البد من 
توضيح مفهوم العدالة أوال ليكون ابمكاننا بناء مشروعية القانون على هذا االساس, فالعدالة  

قبيح دائمًا وال يتغري بتغري كما نعلم واحدة مبفهومها, أي أن العدل حسن دائمًا والظلم 
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الظروف واألحوال, هذا على مستوى املفهوم ولكن قد يتغري احلكم على مستوى املصاديق 
فيصبح ما كان حسنًا يف السابق قبيحًا يف العصر احلاضر, وال اشكال يف ذلك. املهم أن 

ء يف موقعها يف القانون العادل ينبغي أن يقوم على أساس النظرة املعيارية اليت تضع االشيا
منظومة القيم. وهذا املعىن ال يتحقق اال من خالل النموذج الذي ينسجم مع رضا الناس عن 
وعي وبصرية, مثال مبدأ املساواة يف العطاء يتطابق مع مفهوم العدالة, ولكننا نرى أحياان أن 

عركة حنني قد فرق يف العطاء وأعطى لقريش وعلى رأسهم أيب سفيان مجيع غنائم مرسول هللا
وحرم االنصار منها فلما مسع النيب ابمتعاض االنصار من ذلك قام فيهم خطيبًا وقال هلم : 

وبذلك رضي األنصار  ((اال ترضون أبن يذهب الناس ابلشاة والبعري وتذهبون أنتم برسول هللا؟))
ضا لدى وفرحوا برسول هللا, ومن هنا كانت قسمته متطابقة مع واقع العدالة لتوفر عنصر الر 

أوىل ابملؤمنني من ))مجيع االطراف الكما يتوهم البعض من أن رسول هللا وميقتضى كونه 
تكون مجيع ممارساته منسجمة مع خط العدالة حىت لو كانت على حساب حق  ((أنفسهم

 اآلخرين يف ما ميلكونه وما يعتقدون به من مواقع معيارية للحسن والقبح.
وهو املتداول يف القوانني احلديثة  ((العقد االجتماعي))ساس ـ اما مشروعية القانون على ا3

فرياد به العقد االجتماعي بني افراد الشعب واهليئة احلاكمة, وتدخل يف هذه املشروعية 
اليت ينبغي لوكالء الشعب يف القوة املقننة أخذها بنظر االعتبار, وبعبارة (( املصلحة العامة))

 يف اجملتمعات احلديثة تقوم على أساس رضا الناس أخرى أن مشروعية القانون املدين
وتفويضهم بعض حقوقهم يف دائرة احلكومة والتشريع اىل وكالئهم يف جملس الشورى أو الربملان 
ليقوموا بسن الدساتري والقوانني اليت أتخذ بنظر االعتبار مصلحة املوكلني والشعب, ومن هنا 

 ى ركنني: ميكن القول أبن القانون املدين يبتين عل
 ـ املصلحة العامة. 2ـ العقد االجتماعي 1

فالوكيل يف اجمللس النيايب يشرتط فيه أن يكون منتخبا من قبل افراد الشعب من جهة, 
 وأن أيخذ بنظر االعتبار املصلحة العامة يف سن القوانني ال املصلحة الشخصية.

ع األهلي الذي يقع كحلقة ومن هنا ميكن القول أبن الشريعة امنا جاءت يف اجواء اجملتم
رابطة بني اجملتمع البدوي واجملتمع املدين, فرغم أن األحكام الشرعية تبتين على التكليف 
وااللزام و أن االنسان جيب عليه الرضوخ والتسليم هلا ألهنا صادرة من سلطة عليا, وهي 

يف حمتواها وجذورها,  سلطة هللا على الناس, اال أهنا مع ذلك تتضمن املباديء املدنية احلديثة
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فاالنسان امللتزم ابلدين يتحرك يف اطار التزامه الديين يف تفاعله االجتماعي على اساس 
تفويض أمر بيان االحكام والقوانني املتعلقة بروابطه االجتماعية وممارساته السياسية اىل سلطة 

هلية اليت كان يعيش عليا, وهي سلطة هللا تعاىل,فعندما يعتنق االسالم ويرتك احلالة اجلا
مشروعية القوة والعنف والروابط القبلية والثقافة البدوية فيها فان دخوله يف االسالم واختياره 
هلذا الدين مبثابة رضاه ابحكام الشريعة االسالمية, وابلتايل فانه ميكن القول أبن احكام 

اهلي قبل االسالم الشريعة تبتين على مبدأ مدين وحضاري خبالف ما كان عليه االنسان اجل
حيث كان يعيش تقاليد موروثة وسننًا مفروضة عليه من اخلارج وال سبيل اىل دخول عنصر 

 االختيار فيها.
دف اصة وهبخوف إال أن االشكالية املوجودة هنا أن تلك الشريعة اليت نزلت يف ظر 

ع مقتضيات م ماشىد تتمعاجلة املشاكل اليت يعيشها االنسان العريب يف صدر االسالم مل تع
 ثورهتم ضد ركوا يف حتالعدالة ورضا الناس يف العصر احلديث, فرغم أن الناس يف ايران مثال

الة باً على العدان منصاس كالشاه من موقع املطالبة ابجلمهورية االسالمية, إال أن نظرهم االس
يراين شها الشعب االان يعييت كاالسالمية املثالية ورفع اشكال الظلم واجلور والتبعية لألجنيب ال

ين وقطع يد م الزان رجاملسلم يف زمان الشاه. فاهلدف هو اقامة العدل ال اقامة الشريعة م
 السارق وفرض احلجاب ومنع اخلمور وامثال ذلك.

إن مفهوم العدل وإن كان واحدًا ومطلواًب من مجيع الناس ويف مجيع األعصار إال إن 
تمع آلخر, فما كان ميثل العدالة يف القضاء االسالمي املصاديق ختتلف من زمان آلخر ومن جم

بشهادة شاهدين عدلني فقط الجراء حكم االعدام ابلقتل مثال ال ميكنه أن يكون منسجماً 
مع متطلبات العدالة يف العصر احلديث اال ابجراء فحص دقيق على آلة القتل وبصمات 

ية ومع تدخل احملامي وضرورة حمكمة األصابع والوقت الذي كان فيه اجلاين يرتكب هذه اجلنا
االستئناف وغري ذلك من املقررات احلديثة اليت تضمن اجراء العدالة اىل حد كبري. فاالسالم 

وهذا  (1)((واذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل))يريد من احلاكم أو القاضي إقامة العدل 
ختتلف من زمن آلخر, فما كان يف  املعىن مستمر اىل يوم القيامة ولكن أدوات اقامة العدل

السابق ميثل شاهدين عدلني فقط لتنفيذ احلكم أصبح ذاآليات علمية ودقيقة أكثر من 
السابق. فلماذا نصر على استخدام تلك األدوات السابقة مع وجود أدوات أفضل ؟! وإن هو 
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فر يف هذا الزمان اال كاستعمال اجلمال واخليل, اليت كانت صاحلة يف ذلك الزمان للتنقل والس
 وترك استخدام وسائل النقل احلديثة.

املدين  لقانونااس وعلى أية حال فنحن ندعي ضرورة أن يقوم اجملتمع االسالمي على أس
ه احكام بىن الذي يكتسب مشروعيته من رضا الناس وتوافقهم. وندعى أن االسالم قد

ون اىل بة مد يد العع مبثاشريدائرة الت االجتماعية وقوانينه على هذا االساس وأن احلق االهلي يف
مشروعية و الظلم و وية االنسان اجلاهلي الذي يعيش اجملتمع البدوي الخراجه من اجواء البد

ول ( كما يقيةالعقل كاماألحكام االهلية الطاف يف األحالقوة اىل اجواء املدنية, أي أن )
راف والشر ى االحنقو  افة وسيطرةعلماء الكالم. والغرض منها اخراج االنسان من اجواء اخلر 

لقوانني واالحكام وا الهليةايعة اىل اجواء املدنية والقانون املدين, وال ميكن ذلك اال بتوسط الشر 
ام هي ألحكااليت تستوحي مشروعيتها من احلق االهلي, ولكن ال على أساس أن هذه 

وم على أساس حلة تقصا نيةالصياغة النهائية للبشرية وال ميكن لالنسان أن ينشيء قوانني مد
 احلقوق الفطرية والعقد االجتماعي واملواضعة يف دائرة القوانني.

 األدلة على املدعى

 وابالمكان اقامة االدلة واملؤيدات على هذه احلقيقة:

 أواًل: تغيري االحكام يف القرآن والسنة

واثبت على طول إن القرآن الكرمي نفسه يقرر هذه احلقيقة, وهي أن الدين االهلي واحد 
إن الدين التاريخ البشري وأن االنبياء بشروا ابالسالم ودعوا الناس اىل هذا الدين اخلالد 

لكّل جعلنا منكم شرعة ومنهاجابينما الشريعة االهلية متغرية    (1)عند هللا االسالم
(2 )

ا ختتلف عن حممد, وكل واحدة منه فهناك شريعة ابراهيم وشريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة
يف حـركة الواقع االجتماعي, ويف ذلك يقول  األخرى الختالف الظروف والثقافات واملتطلبات

 :«امليزان»يف  «الطباطبائي»العالمة 
معىن الشريعة كما عرفت هو الطريقة, والدين وكذلك امللة طريقة متخذة لكن الظاهر »

إن ـن كمـا يـدل عليـه قولـه تعالـى: من القرآن أنه يستعمل الشريعة يف معىن أخـص مـن الدي
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ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه وهو , وقوله تعاىل: (1)الدين عند هللا اإلسالم
 , إذا انضما إىل قوله:(2)يف اآلخرة من اخلاسرين

لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا  :اآلية( وقوله( مث جعلناك على شريعة من األمر
 .(3)فاتبعها

  ين بعثوا هبااء الذنبيفكان الشريعة هي الطريقة املمهدة ألمة من األمم أو لنيب من األ
, والدين هو السنة كشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة حممد

 لوسيع.اعناه مبدين والطريقة اإلهلية العامة جلميع األمم فالشريعة تقبل النسخ دون ال
ت املرحلية احلاجان و لشريعة االهلية متغرية ومتأثرة بظروف املكان والزمافاذا كانت ا

تمع بدوي ول جملاحللو للبشرية, فكيف ميكن أن نتعقل أن الشريعة اليت جاءت ببعض األحكام 
إهنا نفسها ففكري, الت ساذج يعيش أجواء التخلف احلضاري والبساطة يف املعيشة والسذاجة يف

ا نشاهده من ع كل ممامة ر قرانً من الزمان وسوف تستمر اىل يوم القيتصلح ملا بعد أربعة عش
حلضاري تطور اوال متغريات كبرية على مستوى الثقافة والعالقات االجتماعية والسياسية

أو سبعمائة  ئة سنةسماوالعلمي لالنسان املعاصر؟! وهل يعقل أن تنزل شرائع اهلية يف كل مخ
لتغريات ابسبب  اويةني االنبياء من أصحاب الشرائع السمسنة, كما هي الفاصلة الزمنية ب

ضى على مىت لو حخرى احلادثة يف اجملتمع البشري آنذاك, وال حتتاج البشرية اىل شريعة أ
 الشريعة اخلامتة آالف السنني؟

ظراً جيزة نو ية إن القرآن نفسه نسخ بعض احكامه وجاء أبحكام أخرى يف فرتة زمن  
 سالمي االول.مع االلمجتت يف دائرة العالقات االجتماعية والسياسية للتغري الظروف واحلاال

عتقد يف جمال امل حراراً هم اوعلى سبيل املثال كان احلكم الشرعي جتاه الكفار واملشركني هو ترك
 واملمارسات الدينية:

لكم دينكم وّل دين(4.) 
فذكر اّنا أنت مذكر لست عليهم ِبسيطر(5). 
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ت شوكة االسالم يف املدينة وبعد عام الفتح صدر االمر االهلي بقتال ولكن بعد أن قوي
فاذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث املشركني حىت يؤمنوا ابالسالم 

. مثال آخر : حكم الزانية احملصنة حيث نزل يف شأهنا أواًل وجوب سجنها يف (1)وجدمتوهم
 البيت : 
نسائكم فاستشهدوا عليهّن أربعة منكم فان شهدوا  والاّليت َيتني الفاحشة من

. ولكن بعد مدة (2)فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفهن املوت أو جيعل هللا هلن سبيال
 نزلت آية اجللد أتمر جبلدمها مائة جلدة كما يف سورة النور:

الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(3)ن اآلية . ويقول مشهور الفقهاء أب
االوىل ُنسخت بتشريع الرجم. وكيف كان فهذا احلكم الشرعي مل يبق على حاله وثباته رغم أن 

 القرآن نطق به.
اي أيها الذين أمنوا اذا انجيتم الرسول فقدموا بني واملورد اآلخر هو آية النجوى: 

 .(4 )...يدي جنواكم صدقة ذلك خري لكم واطهر
قتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات فاذ َل ءأشفحيث نسخت بقوله تعاىل: 

تفعلوا واتب هللا عليكم فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واطيعوا هللا ورسوله وهللا خبري ِبا 
 .(5 )تعملون

قد ومورد رابع, تغيري حكم القبلة من التوجه حنو بيت املقدس اىل التوجه حنو الكعبة 
بلة ترضاها فوّل وجهك شطر املسجد احلرام نرى تقلب وجهك يف السماء فلنوليّنك ق

 .(6 )وأينما كنتم فوّلوا وجوهكم شطره
 .(7 )... إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتنيومورد خامس يف قوله تعاىل: 

آلن خفف هللا عنكم و علم هللا أن حيث تبدل احلكم الشرعي بعدها بقوله تعاىل: 
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 . (1)..ابرة يغلبوا مائتني.فيكم ضعفاً فان يكن منكم مائة ص
وغري ذلك من موارد تبدل احلكم الشرعي يف القرآن الكرمي بسبب تغري الظروف والشرائط 
حىت عّد السيوطي يف االتقان واحداً وعشرين مورداً من موارد النسخ يف القرآن الكرمي, ووصل 

 .(2)موردا 210, وعند ابن بركات 214, وعند ابن حزم 247عددها عند ابن اجلوزي 
واحلقيقة أن وقوع النسخ يف القرآن الكرمي مما أمجع عليه علماء االسالم سوى ما نقل عن 

هـ( من عدم وقوع النسخ وذلك بتأويل ما ورد من  322أيب مسلم االصفهاين املعتزيل )ت 
ما آايت يف هذا املوضوع, ااّل أن القرآن الكرمي يصرح جبواز وقوعه فيه حيث يقول تعاىل: 

 .(3 )نسخ من آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلهان
 .(4 )واذا بدلنا آية مكان آيةويقول تعاىل: 

قوله لقاٍض : )أتعرف الناسخ من املنسوخ ؟ قال : ال. قال : وقد ورد عن االمام علي
 (.(5)هلكت وأهلكت

ريعة شي واللوحوهكذا نرى أن النسخ, وهو تبديل حكم عوض حكم آخر, إمنا جاء يف ا
لزمن ا نوهذا يعين أ السماوية من أجل مراعاة تغيري الظروف واحلاجات للمجتمع االسالمي,

ع القطع محكام ك االله دور هام يف التأثري على الشريعة. وعليه ال معىن للجمود على تل
فل به الواقع من حعام على زمن ورود االحكام وما  1400بتغيري الواقع ومرور اكثر من 

 م.السالكثرية وتطورات هامة وحاجات ماسة مل تكن يف الصدر االول لمستجدات  
لفقهاء املؤرخون وا قد ذكرف فأما وقوع التغيري والتبدل يف السنة والشريعة تبعاً لتغري الظرو 

 قال:موارد كثرية أيضا منها : ما رواه مجيل بن دراج عن االمام الصادق
فوق ثالثة أايم مبىن. قال: ال أبس بذلك عن حبس حلوم االضاحي سألت أاب عبد هللا»

إمنا هنى عن ذلك أوال, ألن الناس كانوا يومئذ جمهودين. فاما اليوم فال اليوم. إن رسول هللا
 .(6) «أبس
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 . 5لحوم االضاحي بعد ثالثة ايام ح 
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فجاء شاب فقال: كنا عند النيب» ومنها : ما رواه عبدهللا بن عمرو بن العاص قال : 
فجاء شيخ فقال : اي رسول هللا أقّبل )أي أقبل اي رسول هللا  أقّبل وأان صائم ؟ قال : ال. 

زوجيت( وأان صائم؟ قال : نعم. فنظر بعضنا اىل بعض, فقال رسول هللا : قد علمت نظر 
 .(1) «بعضكم اىل بعض. إن الشيخ ميلك نفسه 

يث نني, ححما يف غنائم مل يلتزم أبخذ مخس الغنائم يف بعض املوارد ك ومنها : أن النيب
 ع أرض اليهودضري وز الن يع الغنائم تقريبًا وحرم منها االنصار, ويف غزوة بيناعطى قريش مج

نصفها  يث قسمحيرب خعلى فقراء املهاجرين وحدهم ومل يعط االنصار منها شيئا, وكذلك يف 
 وحبس النصف اآلخر.

سئل عن الرجل يشرتي الثمرة املسماة من أرض, ومنها : ما ورد عن االمام الصاق
فكانوا  قد اختصموا يف ذلك اىل رسول هللا»   :تلك األرض هلا؟ فقال فتهلك مثرة

يذكرون ذلك فلما رآهم ال يدعون اخلصومة هناهم عن ذلك حىت تبلغ الثمرة ومل حيرمه ولكنه 
 .(2) «فعل ذلك من أجل خصومتهم 

يل من انه كان ال يصبغ شعر حليته وشاربه ابلسواد. فقما ورد عن أمري املؤمنني ومنها
إن النيب إمنا أمر بذلك ألن عدد » له : إن رسول هللا أمر بصبغ الشعر االبيض. فقال: 

املسلمني كان قليال وكان بينهم عدد من الشيوخ يشاركون يف احلروب فاذا نظر العدو اىل 
صفوف املسلمني ورأى اولئك الشيبة سكن روعه وقويت معنوايته ابعتباره يقاتل شيوخاً 

 .(3) «هللا ابلصبغ لذلك أمر رسول 
ن ذوات اثيل مالتم أن الفقهاء املعاصرين ال يلتزمون بتحرمي الرسم وصناعةومنها : 

 ا ورد يف ذلكمي إمنلتحر ااالرواح مع ورود النهي التحرميي يف السنة الشريفة العتقادهم أبن 
 اضر.حللزمن اايف  الزمان ملالك اخلوف من اختاذها أواثانً, وال يوجد مثل هذا املالك

ولو استعرضنا مسألة تغري االحكام يف السنة الشريفة يف مجيع أبواب الفقه لطال بنا 
املقام. ولكن ما ذكرانه يكفي للداللة على املطلوب, وهو أن أحكام الشريعة متغرية بتغري 
الظروف واحلاجات, فال يعقل أن يقع كل ذلك التغري والنسخ يف صدر االسالم مع قصر 
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قراًن من الزمان. وتقدم إن التغيري يف  14بقى هذه االحكام بدون تغري مدة املدة بينما ت
 الشريعة ال يلزم التغري يف الدين االسالمي الذي اُريد له أن يكون خامت االداين

إن ما يذكره علماء االسالم وخاصة أصحاب التيار االصويل يف أتكيدهم على ثبات 
خلامتة قد حلظت يف احكامها احلاجات الثابتة الشريعة االسالمية هو أن هذه الشريعة ا

لالنسان دون املتغرية. وهذا يعين أّن قطع يد السارق مثال حاجة اثبتة للبشرية اىل يوم القيامة. 
وهكذا يف سائر االحكام الشرعية املتعلقة ابملعامالت )أما يف العبادات فال اشكال لدينا يف  

احكام الصالة والصوم واحلج الهنا ال متس واقع االنسان كوهنا اثبتة ومستمرة اىل يوم القيامة ك
املتغري يف عالقاته مع اآلخرين ويف حقوقه السياسية واالجتماعية(. إال أن هذا التصور ابطل, 
فاالنسان وإن كانت له حاجات اثبتة كالغرائز البدنية من قبيل غريزة الطعام والشراب واحلاجة 

ال أن الكالم يف األحكام اليت تتعلق بكيفية معيشته يف حركة اىل النوم واجلنس وامثال ذلك, إ
التفاعل االجتماعي والقوانني اليت ترتبط بعالقاته مع اآلخرين, فهل أن عالقة االنسان البدوي 
مع غريه يف أجواء جمتمع القبيلة هي نفسها العالقات اليت نراها يف اجملتمع املدين وذات النظام 

 الدميقراطي؟ 
ح أن منط وهيكلية اجملتمعات املدنية ختتلف ماهواًي عن اجملتمعات البدائية من الواض

ولذلك حتتاج اىل قوانني تنسجم مع أجواء ثقافتها وحضارهتا كما كانت الشريعة االسالمية 
 منسجمة مع ثقافة اجملتمع العريب البدائي.

ن وخلوده وبني على أية حال فهناك خلط موهن يف كتاابت االسالميني بني خامتية الدي
اترخيية الشريعة حيث ظنوا أن الدين االسالمي لكونه خالدًا وأبداًي اىل يوم القيامة. فكذلك 
الشريعة االسالمية صاحلة جلميع اجملتمعات البشرية اىل يوم القيامة, وهذا اشتباه كبري وال دليل 

استمرارية الشريعة عليه, وحىت عندما نالحظ أدلة هؤالء املفكرين نرى أهنم يستدلون على 
 االسالمية مبسألة اخلامتية وخلود الدين, وهذا هو منشأ اخلطأ واخللط.

 اثنياً : تكامل احلقوق يف اجملتمعات احلديثة

إن املسلمني بصورة عامة يف جمتمعاتنا االسالمية يطالبون ابلعدالة وسيادة القيم واملبادي 
جنيب ال اىل تطبيق الشريعة, وحىت لو رأينا أن االسالمية ورفض الظلم واالستبداد والتبعية لأل

بعض االسالميني يدعون اىل تطبيق الشريعة فامنا ذلك بسبب ما يتصورونه من انطباق 
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االحكام الشرعية على مقتضيات العدالة, فالعدالة هي األصل وهي اهلدف, وقد عرفوا العدالة 
ة يف كافة اجملتمعات البشرية, ولكن احلقوق ليست متماثل ((إعطاء كل ذي حق حقه))أبهنا 

فاحلقوق اليت يراها االنسان يف اجملتمع البدوي ختتلف كثريًا عن حقوقه املشروعة يف اجملتمع 
املدين, ففي السابق مل يكن يتصور أحد من أفراد اجملتمع أن له حقاً يف انتخاب امللك أو حقاً 

هلا حقا على زوجها غري ما هو يف سّن القوانني وامثال ذلك, ومل تكن املرأة تتصور أن 
املتعارف يف اجملتمعات البدائية من محايتها وأتمني نفقتها, ولكن مقولة احلقوق اختلفت 
بشكل كبري يف اجواء احلضارة اجلديدة, مثال أصبح الفرد يف الدميقراطيات اجلديدة يرى أن له 

رتاض على السلطة والتظاهر حقًا يف انتخاب احلكام ووكالء اجمللس النيايب وله احلق يف االع
وتشكيل األحزاب املعارضة وامثال ذلك مما مل يكن له اثر يف السابق. واملفروض أن يكون 
القانون متناغماً مع حاجات العصر وحقوق األفراد يف اجملتمع البشري, بينما ال نرى مثل هذه 

حلقوق ومل يكن احلقوق يف األحكام الشرعية ألهنا جاءت يف وقت مل تكن فيه مثل هذه ا
االنسان ميارس دوره ابلكامل على املستوى السياسي واالجتماعي, فاذا متسكنا مبفهوم العدالة 
يف األزمنة الغابرة وأردان جتسيدها على اجملتمعات البشرية املعاصرة فاننا سنواجه تعقيدات 

انوين الذي كان يتالئم حقوقية وخلاًل منهجيًا ونقصًا معرفيًا يف هذا اجملال, أي أن الثوب الق
مع بدن اجملتمعات السابقة أصبح قاصرًا عن احتواء التضخم اهلائل يف اجملتمعات املعاصرة, 

والقوانني  ولذلك البد من القول إن االسالم الذي يريد حتقيق العدالة يف احلكم و يف التشريعات
 افرزهتا احلضارة البشرية يؤيد ابداع قوانني جديدة تنسجم مع تطور آفاق احلقوق املدنية اليت

اجلديدة وال جيمد البشرية يف اطار املوروث الفقهي يف دائرة احلقوق السياسية واالجتماعية. 
 إن هللا َيمر ابلعدل واالحسانالداينة السماوية وهذا مطلب اثبت ودائم وينبع من صلب 

ليت تنسجم مع اجواء هذا العصر فاهنم امنا يريدون العدالة ا وعندما يريد الناس العدالة االسالمية
 الذي يعيشون فيه.

 اثلثاً : العقل العملي ومعيار احلقانية

إن القانون والشريعة يرتبطان مبقولة احلقوق, وهذه احلقوق البد أن تؤخذ من خارج الدين 
المن داخله, أي من النصوص الدينية, ومن هنا ال معىن ملسألة التعبد مبا ورد يف النصوص 

يف جمال القضاء واحلدود والدايت وامثال ذلك, فاالنسان يدرك احلقوق الفطرية الدينية 
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 ((حقوق االنسان))بوجدانه وعقله العملي بغض النظر عن دينه ومعتقده كما نراه يف الئحة 
العاملية حيث اتفقت دول العامل على االعرتاف هبا وضرورة التمسك هبا وجتسيدها على أرض 

ن املعلوم أن األداين امنا جاءت لتوكيد هذه احلقوق ودعمها ال لتأسيس الواقع االجتماعي, وم
حقوق جديدة مل تكن معروفة لدى االنسان, وهبذا املعيار الفطري ميكننا أن حنكم على 
األداين السماوية واملذاهب األرضية ابهنا حّقة أو ابطلة, فاذا وافقت احلقوق الفطرية والقيم 

الدين أو املذهب صحيح وحق, واال فال, واما لو أخذان احلقوق  االخالقية الوجدانية فذلك
وما يرتتب عليها من قوانني وتشريعات من داخل الدين ومن النصوص الدينية فهذا يعين زوال 
معيار احلقانية لدى االنسان جتاه األداين, فكل دين ميكن أن يدعى لنفسه احلقانية والصحة, 

 ملقولة حقوق االنسان االسالمية أو غري االسالمية. ومن هنا يتبني لنا أنه ال معىن 
وبعبارة اخرى: إن علماء االسالم وفقهاء الشريعة اذ يؤكدون على عدالة االسالم يف 
االحكام والقوانني الشرعية يقررون ضمنا حمورية العقل العملي ومشروعية االحتكام اىل هذا 

طرة, واكثر من ذلك يقررون االحتكام اىل العقل يف ادراك عدالة القوانني وانسجامها مع الف
العقل يف اصول العقائد وامهات املسائل الدينية كالتوحيد والنبوة والصفات االهلية وامثال 
ذلك, وهذا يعين حاكمية العقل على الوحي وأن ال يكون حكم من أحكام الوحي خمالفاً 

قل, وال فرق يف لزوم تطابق للعقل واال وجب أتويله أو تعديله مبا ينسجم مع مقتضيات الع
الوحي مع حكم العقل بني العقل النظري والعملي. فكما أنه جيب طرح الرواايت املخالفة 
حلكم العقل النظري وعدم االلتزام هبا كالرواايت اليت تقر دوران الشمس حول االرض أو أن 

أحكام  االرض تقف على حوت أو قرن ثور, فكذلك جيب طرح الرواايت اليت تتقاطع مع
العقل العملي كالرواايت اليت تتضمن أحكاما شرعية ال تقوم على اساس العدالة واملساواة 
واحرتام حقوق االنسان. فمثل هذه النصوص رغم أهنا كانت منسجمة مع معيار العدالة يف 
الصدر االول لالسالم اال اهنا فقدت هذا املعيار يف العصر احلاضر بسبب التحوالت 

منظومة القيم واحلقوق والثقافة الىت شهدهتا اجملتمعات البشرية يف العقود االخرية. احلضارية يف 
مبعىن أن االحكام الشرعية يف دائرة احلقوق واحلكومة والسياسة والعقوابت كانت فيما مضى 
متطابقة مع حاجات ذلك العصر وابالمكان حتليل هذه االحكام الشرعية كالقصاص 

حتليال عقالئيا خاليا من االسرار الغيبية اليت تدعو املكلف اىل التعبد  والدايت والبيعة للحاكم,
املولوي هبا كما هو حال العبادات. فمثال حكم القصاص كان لدرء الفتنة واحليلولة دون اراقة 
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الكثري من الدماء كما كان احلال يف اجلاهلية. ومن هنا جاء العفو عن القاتل والتنازل عن 
أو أن عقوبة الرجم على الزاين   ((وإن تعفوا أقرب للتقوى))املقتول:  القصاص فضيلة ألهل

كانت من أجل شدة االهتمام أبمر النسب يف القبائل العربية. وهلذا كان هذا احلكم هو 
السائد يف بين اسرائيل من حيث اهتمامهم الشديد حبفظ نسبهم اىل النيب ابراهيم وعلى أساس 

بغي أن يلوث هذا النسب بقوميات غريبة عنه. وقد انتقل حكم أهنم شعب هللا املختار فال ين
الرجم هذا اىل االسالم الشرتاك العرب والقبائل العربية يف هذه اخلصوصية ولكن درءًا للفتنة 
وسفك الدماء يف ما يسمى بقتل الشرف, جاء احلكم الشرعي متشدداً أيضا يف اثبات اجلرمية 

شهود عدول يشهدون الواقعة كما هي. بل لو شهد  هذه حيث أوجبت الشريعة توفر أربعة
 اثنان أو ثالثة فقط أقيم عليهم حّد القذف والفرية.

وهكذا الكالم يف سائر ابواب املعامالت والسياسات فاهنا كانت حتتفظ أبنساق عقالنية 
 ال تعبدية بل كانت موجودة قبل االسالم, وملا جاء االسالم امضى ما كان متفقًا مع العدالة

ومنسجماً مع ثقافة ذلك العصر. وهذا يعين ابملفهوم العلمي أن مثل هذه القضااي امنا اخذت 
يف الشريعة كقضااي خارجية ال قضااي حقيقية. وهذا هو معىن اترخيية االحكام الشرعية هذه. 
فما نراه من فتوى بعض الفقهاء بلزوم تطبيق الشريعة يف دائرة احلدود والدايت واحكام الفقه 

لسياسي كالبيعة, يشري اىل أهنم فهموا من هذه االحكام أهنا حكم هللا املطلق الذي يتعاىل ا
عن مقتضيات الزمان واملكان, وهذا هو الذي دعا الفقهاء اىل اجلمود على عتبة الرتاث مع 

عن اجياد احللول اليت تالمس أزمات الواقع االجتماعي, أي ما كان ميثل حالّ قصور أدواته 
ساذجة كان يواجهها االنسان البدوي يف جمتمع القبيلة, اُريد له أن يعاجل أزمات الواقع  ملشاكل

املعاصرة بكل ما حيفل به من تعقيدات ومتغريات. وإن هو اال كقلع العني من مكاهنا يف 
الرأس, فهل يصدق على هذه العني املقلوعة أهنا عني ابصرة؟ فكذلك احلال يف اقتطاع تلك 

 ية من أجوائها التارخيية اليت نزلت فيها.االحكام الشرع
نقول : إن االحكام الشرعية يفرتض فيها أن تكون عقالنية يف االصل حيث يدرك العقل 
وجه املصلحة واملفسدة فيها. وهلذا بىن املتكلمون وقدماء الفقهاء على عقالنية الشريعة 

يدركها العقل البشري. فلما تغريت والعقائد الدينية وأن االحكام اتبعة للمصاحل واملفاسد اليت 
الظروف االجتماعية والثقافية يف اجملتمعات البشرية بفعل حركة التكامل البشري الفردي 
واالجتماعي اضحت تلكم االحكام بدون رصيد عقالين ابمكانه أن يربر التمسك هبا 
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ها املوضوعي يف والسعي اىل تنفيذها يف اجواء اجملتمعات املعاصرة. فالبيعة مثال فقدت رصيد
النظم الدميقراطية اجلديدة اليت تقوم على اساس حق االفراد يف انتخاب احلاكم وشكل 
احلكومة ال البيعة له بعد انتخابه. والقصاص الشرعي فقد الغاية اليت شرع من أجلها حيث 
اضحت العقوابت يف التشريعات اجلنائية اجلديدة تقوم على اسس ومالكات ختتلف عن 

ت الفقهية يف العقوابت الشرعية. فال معىن لطلب االذن من ويل الدم وال معىن للعفو املالكا
عن القاتل واطالق سراحه جمااًن بعد أن اخذت العقوابت اجلديدة بنظر االعتبار حق اجملتمع 
يف اقامة احلد على اجلاين للحد من وقوع اجلرمية. بينما رأينا أن الشريعة قد اخذت يف 

االخالقي منه وهلذا رجحت جانب العفو عن اجلاين. وهذا يعين أن أحداً  القصاص اجلانب
لو قتل رئيس اجلمهورية أو املرجع الديين للمسلمني وعفى وارثه الوحيد عن القاتل )بعد 
تطميعه مببلغ من املال من قبل اقرابء القاتل( فيجب عى احلكومة االسالمية اطالق سراحه 

مع بفقد مثل هذا القتيل فلم يؤخذ بنظر االعتبار يف احلدود دون أتخري, وأما خسارة اجملت
الشرعية ألهنا مل تنطلق اساسًا من نفس املالكات اليت انطلقت منها القوانني اجلزائية يف 
اجملتمعات املعاصرة. وهلذا ابتعدت عن العقالنية املعاصرة وابلتايل ابتعدت عن معايري العدالة 

 ا وحقانيتها. اليت متنح القوانني مشروعيته
هنا يقول اتباع العقل االصويل واالسالم الفقاهيت أن دين هللا ال يصاب ابلعقول وليس 
من الضروري مطابقة االحكام للعقل العملي, فلعل هناك اموراً غيبية وأسراراً ملكوتية يف اجراء 

رك العقل هذه االحكام والتعبد هبا ال حييط هبا العقل البشري, أي ليس من الضروري أن يد
البشري مالكات االحكام من املصلحة واملفسدة بصورة كاملة,وما علينا  ااّل امتثال االمر 

 الشرعي الوارد يف النصوص الدينية !!
ولكن هذا الكالم قد جيد آذاان صاغية لدى العوام من الناس الذين مل يدركوا عمق 

ر املتأخرة حبيث اصبح العقل التحوالت احلضارية اليت حلت ابجملتمعات البشرية يف العصو 
االسالمي جمربًا على مماهات هذه احلضارة يف بعدها االنساين والعقالين وااّل عاش التخلف 
الفكري واجلمود احلضاري, فعندما نتحرك يف مقابل اآلخر املتحضر الذي ينادي ابلديقمراطية 

م احلضاري أبدوات قدمية وحقوق االنسان من موقع الذهنية السلفية ونريد اثبات تفوق االسال
وأحكام ماضوية نكون قد خسران املعركة وأجرمنا حبق االسالم والدين االهلي الذي يفرتض أن 
يكون الدين اخلالد والصاحل للبشرية على مدى الدهور. فنحن جمربون على سلوك طريق 
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ذهنية الفقهية اليت العقالنية يف دائرة احلقوق والقوانني والفقه السياسي واجراء عملية جراحية لل
تصر على التقوقع يف دائرة الرتاث ودفعها ابجتاه دراسة املتغريات الثقافية واملستجدات احلقوقية 
وممارسة عملية التشريع على ضوء معطيات الواقع مع االخذ بنظر االعتبار غاايت الشريعة 

دم وجود النص الشرعي  ال ختتص يف موارد ع(( منطقة الفراغ))ومقاصدها الكلية, وهذا يعين أن 
كما ظن الشهيد الصدر ذلك, بل تستوعب مجيع موارد الفقه السياسي أو االحكام 
احلكومية من القضاء واحلدود والدايت وامثال ذلك. وهذا هو الذي تنبه لـه االمام اخلميين 
حينما شرّع جملس تشخيص املصلحة وجعل لـه املرجعية العليا يف مسألة سن القوانني فوق 

لس صيانة الدستور بعد أن انكشف لـه أن الفقه السياسي املوجود يف احلوزات العلمية ميثل جم
بنفسه حجر عثرة امام عملية سن القوانني يف النظام االسالمي. وقد كتب اىل أحد الفقهاء 
املسؤولني يف ذلك الوقت الذي كان يرى أبن احلكومة االسالمية جيب أن تتحرك وفق 

م الشرعية الواردة يف النصوص الدينية وال حيق هلا جتاوز هذه االحكام املقررة الضوابط واالحكا
 يف الشريعة, فكتب اليه االمام اخلميين يقول:

يظهر من كلمات مساحتك أنك ال ترى صحة احلكومة مبعىن الوالية املطلقة املفوضة » 
ية ومتقدمة على مجيع االحكام واليت تعترب أهم االحكام االهلمن قبل هللا تعاىل اىل نبيه الكرمي

االهلية الفرعية... فان كانت صالحيات احلكومة حمدودة يف اطار االحكام االهلية الفرعية 
ظاهرة فارغة من فالبد من القول أبن احلكومة االهلية والوالية املطلقة املفوضة اىل النيب االكرم

ليت ال ميكن ألحد االلتزام هبا... إن املضمون وال معىن هلا, وهنا اشري اىل لوازم هذا القول ا
ومن االحكام االولية املتقدمة على مجيع االحكام احلكومة فرع من الوالية املطلقة لرسول هللا

 .(1) «الفرعية حىت الصالة والصوم واحلج 
املهم أن مجيع األحكام الفقهية تعكس يف مضامينها الفهم البشري للقضااي والوقائع اليت 

نسان يف حركة احلياة, فهي ليست أحكامًا إهلية خالصة ال تقبل النقد والرّد, يواجهها اإل
فاملشكلة تكمن يف قراءة أتباع التيار اإلصويل للنصوص وفهمهم عن الشريعة أهنا من هللا تعاىل 
وأن القانون املدين من صنع البشر, واحلال أن هذا املعىن بعيد عن احلقيقة ـ كما يقول رشاد 

ـ من أن الشريعة/الفقه تفضل القانون من انحية, وأهنا واجبة  «تطبيق الشريعة»ابه سالم يف كت

                                 
 .170ص  ـ 20ج  ـصحيفة نور  ــ االمام الخميني 1
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التطبيق على اعتبار أن شارعها هو هللا من انحية أخرى, هلو البطالن بعينه. فليس صحيحاً 
أن إحدى املطروحتني إهلية بينما األخرى بشرية, وإمنا الصحيح أن كلتا املطروحتني بشرية, 

قه ــ حىت يف رحاب أهنا قد أسسن لبنائها على معطيات النص/النبوي ــ ال تعدو  فالشريعة/الف
كوهنا منتجًا معرفيًا صاغه عقل بشري حتكمت يف آليات انتاجه للمعطى املطروح عوامل من 
خارجه كالعامل احلضاري واالجتماعي والسياسي والتنظيمي والديين, يف حني حتكمت يف 

» وبني  «الوعي » ة العوامل املؤثرة يف النشاط العقلي تقلباً بني تلك اآلليات من الداخل كاف
مرورًا بقنوات اتصال ذهنية قد يكون اجتيازها متاحاً, وقد يستحيل أن يتم من , «الالوعي 

إال حال استسالمها ملعىن/تصور متمكن جرى غرسه  «الفكرة » خالهلا الربط بني موكنات 
واإلحالل, وإما عن طريقة األثر حني يرتبط املغروس يف الالوعي إما عن طريق اإلزاحة 

 املتمكن مبا حيقق االستقرار النفسي لصاحب التفكري.
» على هذا األساس فإن فض اخلالف بني محلة لواء التطبيق بزعم أن املطالب بتطبيقه 

وبني محلة لواء الرفض على سند من أن املطروحة بشرية قد مت حسمه حني قيل لدعاة  «إهلي 
التطبيق: هاتوا ما عندكم, فاستجلبوا الفقه من مكامنه طارحيه على الساحة؛ أن هاكم! إذ ال 
يتصور عاقل أن يكون الفقه موحى به, أو أنه ـ على تعدد مذاهبه واختالف معطياته ـ من 
املعلوم من الدين ابلضرورة حبيث جيوز االلتفات عنه, أو حىت جمرد نقده, إذ كيف تتأتى 

طروحة معرفية شاغلها الواقع السياسي من جانب, وتكالبت عليها ظروف البيئة القداسة امل
من جانب آخر, مضافًا إىل ذلك السد املنيع الذي قيد العقل وحدد طريقة تناوله لألشياء 
أبن يكون التفكري يف حدود الشرع ولصاحله, بينما أصبحت تلك  احلدود رهينة مبا تبتغيه 

 وعباسيني وشيعة وخارجني عن هؤالء ليستقر املقام وقد حتول أسياف احلاكمني من علويني
الفقه من وسيلة لضبط حياة الناس ووقائعها بضوابط الشريعة إىل وسيلة لتربير الواقع املطلوب, 

 أاي كان ذلك الواقع.

 رابعاً: ظنية االحكام الشرعية

دود ودايت امنا هي إن الشريعة واالحكام الفقهية اليت تعاجل القضااي االجتماعية من ح
احكام ظّنية بينما القانون املدين الذي يبتين على العقد االجتماعي هو احكام عقلية قطعية, 
واحلكم الظين ال يعارض احلكم القطعي, وأساسًا فنحن ال حنتاج اىل االستعانة ابلوحي يف 
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تعبد يف هذا حال وجود االحكام العقلية القطعية سواء كانت نظرية أو عملية, وال معىن لل
اجملال, اما كون األحكام الفقهية ظنية فألهنا مستفادة اساسًا من اجتهادات الفقهاء وفهمهم 
للنصوص الدينية, وهلذا جند اختالفا كبرياً يف الفتاوى بني الفقهاء الذين يعرتفون ابنفسهم أبن 

هر أو حجية فتاواهم ال تصل اىل حد اليقني والقطع بل هي حجة استنادا اىل حجية الظوا
 خرب الواحد أو حجية االمجاع وامثال ذلك.

ولتوضيح هذه الفقرة نضرب مثاال لذلك: يف حد املرتد الفطري حيث يرى الفقهاء أن 
حكمه القتل بال حاجة اىل االستتابة, أي حىت لو اتب فال تقبل توبته, فلنفرض أن أحد 

 بالده وكانت حصيلة ذلك الزواج املسلمني ذهب اىل الغرب وتزوج من امرأة هناك مث رجع اىل
طفاًل قد منى وترعرع يف أجواء بالد الغرب وترىب يف مدارسهم ونشأ على املسيحية, مث عندما 
بلغ مبلغ الرشد وصار عمره عشرين سنة اشتاق لرؤية أبيه فسافر من بالده قاصدًا موطن 

سالمية أو احلاكم والده فلما وصل اىل البلد االسالمي يقول الفقهاء: إن احلكومة اال
االسالمي جيب عليه أن يلقي القبض على هذا الشاب النصراين ويقتله دون أدىن أتمل أو 
امهال ألنه يعد من مصاديق املرتد الفطري ألن والده مسلم, فهنا العقل العملي أو الوجدان 

هي البشري حيكم قطعًا أبن هذا الشاب بريء ال يستحق القتل بينما نرى يف احلكم الفق
وجوب القتل بدون استتابة, وهذا احلكم ال يصل اىل مستوى اليقني والقطع ابعرتاف الفقهاء 
أنفسهم ألنه مل يرد مثل هذا احلكم يف القرآن الكرمي وال يف السنة النبوية املتواترة, وامنا هو خرب 

 آحاد بىن عليه الفقهاء حكمهم. 
خ املنتظري والشيخ حممدمهدي هذا مع وجود بعض  القراءات االخرى كما يرى الشي

مشس الدين أن حكم القتل للمرتد أمنا هو ألجل احملاربة واالفساد يف األرض ال ألجل جمرد 
تغيري العقيدة, بينما يرى آية هللا اخلونساري حترمي اجراء احلدود يف عصر الغيبة مطلقاً, وهناك 

عتبار هذه األمور فكيف آراء أخرى يف تفاصيل هذا احلكم الشرعي, ومع األخذ بنظر اال
نسمح ألنفسنا أن حنكم على انسان ابلقتل جملرد وجود اخبار ضعيفة واجتهادات أضعف 
ونرتك احلكم العقلي اليقيين برباءة مثل هذا االنسان أو على األقل عدم استحقاقه مثل هذه 

 العقوبة القاسية؟!
بذلك صاحب اجلواهر, ومثال آخر : إرث الزوجة حيث يتفق فقهاء الشيعة, كما يصرح 

على حرمان الزوجة من األراضي والعقار وحىت يف صورة احنصار الوارث ابلزوجة فانه يعطى هلا 
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الربع من األموال املنقولة فقط والباقي كله يذهب اىل احلاكم الشرعي, ونرى أن مثل هذا 
لعملي من احلكم الفقهي ليس أبكثر من حكم ظين يف مقابل ما يشهد به الوجدان والعقل ا

حق الزوجة الكبري ابلنسبة اىل سائر الورثة, فمع فرض أن الزوج ال ميتلك سوى بستاٍن و 
بيت, كما هو احلال يف أغلب املوارد وخاصة يف أجواء اجملتمعات القدمية الزراعية, فهذا يعين 

الرتكة أّن الزوجة اليت خدمت الزوج مخسني أو ستني عامًا يف حياهتما املشرتكة حترم من هذه 
بعد فقداهنا لزوجها ويتم حتويلها اىل احلاكم الشرعي أو الدولة االسالمية, وتبقى هذه املرأة 
تعيش العوز والذلة واالحتياج اىل األقارب يف معيشتها ونفقتها, بينما ال جند هلذا احلكم 

وهلن مثل الذي عليهن الشرعي أساسًا يف القرآن الكرمي الذي يصـرح أبنـه: 
من دون أن يستثين العقار  (2)وهلن الربع مما تركتم, ويقول اترة أخرى (1)فابملعرو 

 واألراضي والبيوت. 
قرر يالوحيدة أو  لوارثةانت العقل السليم يقرر ضرورة انتقال مجيع االرث هلذه املرأة اذا كا

أثر يف  وال ور هلمدال  حصة كبرية من الرتكة هلا أكثر من األخوة واالعمام واألخوال الذين
لواضح داين االوجمعيشة هذين الزوجني, ومن هنا هل يعقل أن نرتك هذا احلكم العقلي و 

يف الدولة  قواننيه الونتمسك حبكم ظين نشأ من خرب الواحد واشتهر بني الفقهاء ونبين علي
 االسالمية اليت يتوقع منها أن تكون مثاال للعدالة واالنصاف ؟ 

يرى أبن مثل هذه الرواايت إمنا   (3)غروي االصفهاينبل إن بعض الفقهاء كالسيد ال
وضعت يف زمان بين امية الذين كانوا يتزوجون من نساء املوايل وكانت هلم ضياع واسعة 
وعقارات كثرية فخافوا أن تسهم زوجاهتم يف هذه العقارات وتضيع عليهم امالكهم فحرموا 

وقد نسبها بعض الرواة اىل االمام هذه الزوجات من العقارات هبذه الرواايت املوضوعة, 

                                 
 .228ـ البقرة : 1

 .12ـ النساء : 2

 ـ 443ص  ـفقه استداللي  ـسيد محمد جواد موسوي غروي  ـ 3

 ارث الزوجة.

ويؤيد ذلك ما أورده ابن أبي الحديد في كتاب شرح نهج 

من قصة من جاء الى سليمان بن  255, ص 4البالغة ج 

عبدالملك يطلب ميراثًا من بعض نساء الخلفاء فرفض 

سليمان ذلك وقال : ما أخال النساء يرثن في العقار 

يئا, فاعترض عليه عمر بن عبد العزيز... الخ ش

 الرواية.
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 .الصادق
ار والدور, ن العقمجة ويؤيد ما ذكر أن فقهاء أهل السنة ورواايهتم ال تذكر حرمان الزو 

رد فيها أي أثر مل يمألكر اأي أن الرواايت الواصلة لدينا من الصدر األول لالسالم ومن النيب 
سني مع أهنا  ن واحلاحلسو فاء واالمام علي حلرمان الزوجة من العقار والدور وال يف زمن اخلل

 كانت حمل ابتالء يف كثري من املوارد.
فهل يعقل بعد هذا أن نبين أحكامنا وقوانيننا يف حكوماتنا املعاصرة على مثل هذه 
الفتاوى واالحكام الظنية ونرتك احلكم القطعي للعقل والوجدان بضرورة اسهام الزوجة يف 

حىت ال تعيش الذلة والعوز بعد وفاة زوجها وتكون حمتاجة اىل هذا مرياث الزوج بنسبة عالية 
 وذاك يف نفقتها وحياهتا وامور معيشتها؟

إن امياننا ابالسالم والدين ال يسوغ لنا التعبد مبثل هذه االحكام الظنية مع منافاهتا للعلم 
وحي اهلي يقيين القطعي والوجداين يف دائرة احلقوق, وال مينحنا التصديق أبن هذه األحكام 

جيب علينا العمل به بعد كل هذه التغريات احلاصلة ومتادي القرون واألعوام عليها. فلوكنا 
نعيش يف عصر النص ألمكن القول بلزوم اتباع هذه االحكام ألهنا قطعية يف مقابل التقاليد 

وما كان ظنيا  اجلاهلية الظنية, واحلال أن االمر قد انعكس متاما, فما كان يقينينا صار ظنيا,
 صار قطعيا.

وال أبس أن نورد ما ذكره السيد الشهيد حممد ابقر الصدر يف هذا اجملال، حيث قال: 
>فمن  املتفق عليه بني املسلمني اليوم: أن القليل من أحكام الشريعة اإلسالمية هو الذي ال 

ولة اليت تفصلنا يزال حيتفظ بوضوحه وضرورته وصفته القطعية، ابلرغم من هذه القرون املتطا
عن عصر التشريع. وقد ال تتجاوز الفئة اليت تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة اخلمسة 
يف املئة من جمموع األحكام اليت جندها يف الكتب الفقهية، والسبب يف ذلك واضح ألن 

د أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة، أي من النص التشريعي، وحنن بطبيعة احلال نعتم
يف صحة كل نص علي نقل أحد الرواة واحملدثني ـ ابستثناء النصوص القرآنية وجمموعة قليلة 
من نصوص السنة اليت ثبتت ابلتواتر واليقني ـ ومهما حاولنا أن ندقق يف الراوي وواثقته وأمانته 

ال يف النقل، فإننا لن نتأكد بشكل قاطع من صحة النص ما دمنا ال نعرف مدى أمانة الرواة إ
اترخيياً، ال بشكل مباشر، وما دام الراوي األمني قد خيطئ ويقدم إلينا النص حمرفاً، خصوصاً 
يف احلاالت اليت ال يصل إلينا النص إال بعد أن يطوف بعدة رواة، ينقله كل واحد منهم إىل 
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اآلخر، حىت يصل إلينا يف هناية الشوط. وحىت لو أتكدان أحيااًن من صحة النص، وصدوره 
النيب أو اإلمام، فإننا لن نفهمه إال كما نعيشه اآلن، ولن نستطيع استيعاب جوه وشروطه،  من

واستبطان بيئته اليت كان من املمكن أن تلقي عليه ضوءاً. ولدى عرض النص علي سائر 
النصوص التشريعية للتوفيق بينه وبينها، قد خنطئ أيضًا يف طريقة التوفيق، فنقدم هذا النص 

ع أن اآلخر أصح يف الواقع، بل قد يكون للنص استثناء يف نص آخر ومل يصل على ذاك، م
إلينا االستثناء، أو مل نلتفت إليه خالل ممارستنا للنص، فنأخذ النص االول مغفلني استثناءه 
الذي يفسره وخيصصه. فاالجتهاد إذن عملية معقدة، تواجه الشكوك من كل جانب. ومهما  

اجملتهد، فهو ال جيزم بصحتها يف الواقع، ما دام حيتمل خطأه يف  كانت نتيجته راجحة يف رأي
استنتاجها، إما لعدم صحة النص يف الواقع وإن بدا له صحيحاً، أو خلطأ يف فهمه، أو يف 
طريقة التوفيق بينه وبني سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوصًا آخرى ذات داللة يف 

 (1)ا القرون<املوضوع ذهل املمارس عنها أو عاثت هب
 

 خامساً: عدم االنسجام مع الواقع االجتماعي 

ن  الدينية وأملعايريس اإن الدولة االسالمية يف الصدر األول لالسالم إمنا قامت على أسا
تستمد  ني والقوانالشريعة فيها مستوحاة من الوحي وال اختيار للبشر يف تشريع هذه ال

ية حيث  الثقافو ية ائد يف تلك الظروف التارخيمشروعيتها من انتخاب الناس, وهذا هو الس
ييز يف متاه من ا نر كانت الدول تستمد مشروعيتها, إما من القوة أو من احلق االهلي, فم
ن أهل أصويل ر األاحلقوق على أساس الدين يعد أمرًا طبيعياً, وهلذا يرى اصحاب التيا

ة نون من الدرجم مواطهية د االسالمالكتاب من املسيحيني واليهود واألقليات الدينية يف البال
ة ارضة السياسيو املعحزاب أواالقرتاع أو تشكيل األالثانية وال حيق هلم املشاركة يف التصويت 

 .وغري ذلك من مقومات املواطنة
النصوص الدينية بدورها تقرر هذا املفهوم أيضا, ولكن اجملتمع املدين املعاصر يقوم على 

بني افراد الشعب, فال معىن للتمييز يف احلقوق على أساس الدين أساس املساواة القانونية 

                                 
ـ  417م، ص1979هـ ـ  1399، دار التعارفن 11ـ اقتصادنا، ط1

418. 
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واملذهب ألن مجيع األفراد يشرتكون يف تشكيل احلكومة وانتخاب النظام السياسي والدفاع 
عن الوطن ودفع الضرائب وامثال ذلك, فالدولة املدنية تنفتح على املساواة والتعددية ابلذات, 

من جعل املعيار القانوين يقوم على أساس الدين واملذهب كما  وهذا املعىن أقرب اىل العدالة 
كان سائدا يف اجملتمع االسالمي األول, فرغم أن التمييز القانوين على أساس الدين وجعل 
املسلمني مواطنني من الدرجة األوىل وغريهم مواطنني من الدرجة الثانية هو ما تقتضيه 

 وكوهنا أقرب للعدالة يف ذلك الزمان الذي كانت فيه النصوص الدينية الواردة يف الرتاث الديين
الدولة تقوم على أساس عرقي أو عنصري أو قومي وخاصة اذا كان هذا الدين يتمتع ابلبعد 
العقالين يف احلقانية واالنسانية كالدين االسالمي, اال أن قياس اجملتمع احلديث الذي يشرتك 

راقهم وألواهنم يف تشكيله وتنظيمه, على اجملتمع فيه مجيع االفراد على اختالف مذاهبهم واع
االسالمي األول, قياس مع الفارق, فان كان التمييز على أساس الدين أقرب اىل مقومات 
العدالة يف السابق فان الغاء عنصر التمييز هذا والتحرك يف عملية التقنني من موقع املساواة 

نسانية فقط, هو اقرب اىل العدالة يف العصر بني افراد اجملتمع الواحد وجعل املعيار هو اال
احلاضر الشرتاك اجلميع يف احلقوق الطبيعية والفطرية والوضعية. فال معىن حينئذ ألن يكون يف 
اجملتمع املدين مواطنون من الدرجة األوىل والثانية, وال معىن ألن تقوم السلطة يف اجملتمعات 

الداين ابختيار شريعة خاصة يف مسألة تقنني االسالمية اليت تعيش التنوع يف املذاهب وا
القوانني وفرضها على كافة املواطنني من دون النظر اىل حقهم يف املسامهة يف تقرير املصري, 

 وهذا يعين أن التعددية السياسية هي املتعينة يف اجملتمع املدين احلديث.
االجتماعية على أساس  إن اجملتمع العريب يف الصدر األول لالسالم كان يقوم يف تشكيلته

وحدات من القبائل املستقلة يف هويتها وانسجامها االجتماعي وكذلك افراد القبيلة نفسها 
يرتبطون فيما بينهم بروابط ميكانيكة كما يف قطيع الغنم حيث حيتفظ كل فرد منهم 

 ابلرعي ابستقالليته االقتصادية والسياسية فيمكنه أن يعيش لوحده أو مع افراد عائلته مشتغال
أو الصيد يف اجواء الصحراء العربية, فاالرتباط وااللتحام االجتماعي مل يكن قواًي اىل درجة 
الذوابن لتشكيل اهلوية اجلمعية كما هو احلال يف اجملتمعات املعاصرة. فالفرد يف هذه 
اجملتمعات مل يعد مستقال يف معيشته عن احلكومة ومؤسسات اجملتمع املدين وإن كان يف 

 خصيته يعيش روح االستقالل اكثر من انسان القبيلة. ش
يف مثل ذلك اجملتمع نزلت الشريعة لرتتيب امور املسلمني من اجلهة السياسية والقانونية 
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والعدالة االجتماعية. فال غرابة يف أن عقوبة السجن مل ترد يف احلدود االسالمية لعدم امكانية 
لرتحال والتنقل, ومعلوم أن السجن ميثل يف القضاء اقامة السجن يف جمتمع قبلي يقوم على ا

احلديث أفضل وسيلة رادعة يف دائرة العقوابت اجلنائية, فهل ميكن القول أبن االسالم يف 
 صدره االول لو كان يعيش مثل هذه االجواء الثقافية واجملتمعية كان يلغي عقوبة السجن؟ 

القرائن  و قامتف أة قتل أو اختطاأليس األجدر مبن حامت حوله الظنون ابرتكابه جرمي
لشرعي, ثبات ااال على تورطه يف عملية جتسس ومؤامرة لقلب النظام ولكن مل تصل اىل حد

يضرب لفرص لاحني أن يسجن حىت يتبني أمره وينكشف حاله بدال من تركه يسرح وميرح ويت
 ضربته مرّات اخرى؟ 

ىت راً طليقاً حلمني حملسااد قتل خليفة هل من السليم يف العقالنية احلديثة أن يرتك من أر 
جم املرادي حيث اخربه البن مليقوم بتنفيذ فعلته الشنعاء كما يقال عن حمادثة االمام علي

صاص قبل اجلناية ق: ال قال بنيته يف قتله, فلما قيل له : اي امرياملؤمنني وكيف ترتكه حلاله؟
 ؟! 

تمع بشري جمة ويف بيئو جاء يف غري تلك الوبكلمة: هل ابمكاننا أن نقطع أبن االسالم ل
فتاوى  ورة يفملذكايكون السجن فيه هو العقوبة السائدة فمع ذلك تكون احلدود الشرعية 

 الفقهاء هي نفسها يف هذا اجملتمع بال اضافة عقوبة السجن؟
اجلزم. ومع لقطع و ع امن البعيد جدًا أن يقال ببقاء هذه احلدود الشرعية نفسها من موق

العصر  كام يفاالحو شك وورود االحتمال فقط فانه يكفي للقطع بعدم جراين هذه احلدود ال
 احلاضر لقاعدة )تدرأ احلدود ابلشبهات(.

 سادساً : عدم االنسجام مع القيم االخالقية

حب ))إن أهم مبدأ اخالقي يعيشه االنسان يف عالقاته االجتماعية مع اآلخرين هو مبدأ 
حيث جيعل االنسان نفسه ميزااًن فيما بينه (( واكره له ما تكره هلاألخيك ما حتب لنفسك, 

, وهذا املبدأ االخالقي ميثل (1)وبني غريه, كما ورد عن االمام علي يف وصيته البنه احلسن
أصاًل اصياًل لدى مجيع االداين والثقافات البشرية املختلفة ويساهم بدرجة كبرية يف صياغة 

اد اجملتمع على املستوى االخالقي والقانوين مبا لـه من مضمون السلوك االجتماعي بني افر 

                                 
 البنه الحسن.من وصيته ــ نهج البالغة 1
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واسع ومبا خيتزنه من وصاية وحاكمية على القيم االخالقية االخرى ومعلوم أن كل قانون حىت 
القانون الوضعي يف اجملتمعات البدائية, البد أن يستوحي صياغاته القانونية من اصول أخالقية 

متنح القانون روح املشروعية واملقبولية لدى الناس يف واقعهم  متثل املرجعية الفكرية اليت
وهذا االصل بدوره يقوم يف  ((العدالة))االجتماعي وعلى رأس هذه االصول االخالقية أصل 

فلو  ((اجعل نفسك ميزاان فيما بينك وبني غريك))تفاصيله الدقيقة على أساس االصل املذكور 
أو اهلند فكيف حتب أن يكون تعاملهم معك؟ هل  فرضنا انك كنت تعيش يف بالد الصني

حتب أن جيربوك على اعتناق البوذائية أو اهلندوسية, أو يرتكوا لك حرية اختيار العقيدة ويكون 
تعاملهم معك من موقع املساواة واحرتام الرأي اآلخر؟ واذا كنت نصرانيًا منذ الطفولة ولكنك 

عاطفي أخذت تبحث يف عامل االداين من موقع بعدما بلغت مرحلة النضج العقلي والرشد ال
طلب احلقيقة فثبت لديك أن دينًا آخر كاالسالم أفضل وأقرب للعقل من النصرانية بل لو 
ثبت لديك بطالن ما يعتربونه من ضرورايت الدين كالتثليث مثاًل, فكيف حتب أن يتعاملوا 

ين أو إنكار ما هو من معك؟ هل حتب أن حيكموا عليك ابلقتل بتهمة االرتداد عن الد
ضرورايت النصرانية, أو ترى أن املتعني عليهم من الناحية االخالقية والقانونية أن يرتكوا لك 
احلرية يف اختيار الدين واملذهب فتمارس حقك الطبيعي من دون إاثرة املشاعر الدينية لدى 

 اآلخرين أو حماولة التهجم على مقدساهتم؟!
يار االول فستحكم عليهم ابهلمجية والوحشية وأهنم مازالوا بديهي أهنم لو متسكوا ابخل

 يعيشيون أجواء القرون الوسطى اليت أصبحت الكنيسة فيها مضرب املثل للوحشية والرببرية !!
أقول: ملاذا نستنكر على أرابب الكنيسة ماقاموا به من حرق وتعذيب وحماكم تفتيش 

سلطة رجال الدين وخالفوا بعض مسلمات الدين للعلماء وأهل الفكر الذين رفضوا االنصياع ل
املسيحي ونتهم احكامهم ابلتعسفية والوحشية وحنن نعيش مثل هذه االحكام بل أشد منها 

 يف فتاوى الفقهاء وحماكمهم الشرعية اىل يومنا هذا؟!
اذا كنا ال نقبل مثل هذه القوانني فيما لو صدرت من غري املسلمني جتاه االقلية املسلمة 

 بلداهنم, أليس من االحرى بنا أن ال نقبل هبا لو صدرت من فقهائنا جتاه اآلخرين؟يف 
ملاذا يبيح فقهاء الشيعة سّب ولعن الصحابة وخاصة اخلليفتني االول والثاين ويفتون يف 
الوقت نفسه بوجوب قتل من سب أئمتهم ؟ بل إن احملكمة الشرعية يف ايران حتكم برباءته 

قتول قد أهان املقدسات أو أنكر بعض ضرورايت الدين على أساس أنه فيما لو أثبت أن امل
 مهدور الدم وترتتب عليه أحكام املرتد األخرى؟!
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 سابعاً : عدم االنسجام مع القانون الدويل

من املعلوم أن احلكومات والدول يف العصر احلاضر ترتبط فيما بينها بقوانني ومقررات 
عاون املشرتك يف امليادين االقتصادية والسياسية والصحية, هتدف اىل ارساء دعائم الصلح والت

ويطلق على مجلة هذه القوانني ابلقانون الدويل الذي أقرته مجيع دول العامل تقريبًا واعتربته 
الدستور الذي جيمع الدول فيما بينها كما يربط الدستور القومي فيما بني افراد اجملتمع 

ون أو الدستور مل يكن يف السابق, بل هو من افرازات الواحد, وبديهي أن مثل هذا القان
احلداثة واحلضارة البشرية اجلديدة, أي من املسائل املستحدثة كما يف االصطالح الفقهي, 
فاجملتمعات البشرية يف السابق كانت تعيش احلرب املستمرة أو اهلدنة احيااًن فيما بينها وال 

و سوى قوة الطرف املقابل, ومن هنا جاء تقسيم يقف امام طموحات احلكام يف التوسع والغز 
البلدان يف الفقه االسالمي اىل: دار اسالم ودار حرب. فال يرتبط اجملتمع االسالمي مع 
االقوام اليت تعيش خارج حدود البالد االسالمية بقانون معني سوى هدنة مع بعض االقوام 

رتض مشروعية مجيع الدول والطوائف وألمر حمدود, أما القانون الدويل احلديث فيف
واحلكومات يف اطارها اجلغرايف الفعلي وحق شعوهبا يف تقرير مصريهم وعدم تدخل الدول 
االخرى يف الشؤون الداخلية لدولة معينة ومنع احلرب واالقتتال فيما بينها وأن تتحرك الدول 

رفع االمر اىل يف حل اخلالفات بينها من خالل التفاهم املشرتك يف العملية السياسية أو 
 حمكمة دولية أو هيئة االمم املتحدة وجملس األمن للبت يف مورد النزاع.

ومن خالل هذا العرض املوجز ألهداف وغاايت القانون الدويل الذي سّنته هيئة االمم 
املتحدة يتضح جيدًا مدى تباين احكام الشريعة اليت يذكرها الفقهاء يف مسطوراهتم مع هذا 

الذي أفرز العقل البشري من واقع التجربة, فكما هو معلوم فان االسالم  النموذج احلضاري
ظهر يف أجواء متوغلة يف اجلهل والعنف وكانت القيم السائدة يف ذلك الوقت تقوم على 
أساس معايري القوة ومشروعية الغزو بني القبائل العربية يف الدائرة الصغرية, وكذلك بني الدول 

والروم يف الدائرة الكبرية, وتقدم أن االحكام الشرعية يف أطار واالمرباطورايت كالفرس 
العالقات االجتماعية والدولية تقوم على أساس امضاء السرية العقالئية يف ذلك الوقت مع 
اجراء بعض التعديالت والتغيريات لضمان توافق هذه السرية مع اآلفاق السامية والقيم املتعالية 

أن تقرر النصوص مشروعية استخدام العنف لنشر االسالم يف  للدين االهلي. فمن الطبيعي
قاتلوا الذين ال بقاع املعمورة وهو ما يسمى ابجلهاد االبتدائي, وذلك يف قوله تعاىل: 

يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين 
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 .(1)ن يد وهم صاغرونأوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية ع
اآلية  د جاءتفق هذا ابلنسبة اىل أهل الكتاب, أما ابلنسبة اىل الكفار واملشركني

 الشريفة:
 .(2)وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل

ومل تكتف النصوص الدينية بتحويل املوقف مع اآلخر اىل ساحة قتال هادف وعراك 
عيشوا املقت وعدم الوالء القليب لآلخر حىت لو كانوا مستمر بل طلبت من املسلمني أن ي

ال جتد قوما يؤمنون آابءهم أو إخواهنم وحصر حالة الوالء يف الدائرة الدينية واالسالمية: 
ابهلل واليوم اآلخر يواّدون من حاّد هللا ورسول ه ول و كانوا آابءهم أو إخواّنم.... ومن 

 .(3)يت وهل م منك م فان ه منه م
 ذلك لنص ويفاصر ا كانت هذه االحكام الشرعية هلا ما يربرها يف أجواء ثقافة عفاذ

قوة الستخدام ال شروعيةامل السياق التارخيي للنظام االجتماعي القدمي, فلماذا نستمر يف اضفاء
صبح ىت فيما لو أحيريها ن تغيف أجواء اجملتمعات املعاصرة ونعترب أن هذه الشريعة اثبتة ال ميك

 ش السلمي بني الدول ضرورة الستمرار احلياة البشرية؟! التعاي
لقد كانت الشريعة االهلية يف جمال العالقات الدولية متثل قفزة نوعية يف الثقافة البشرية 
السائدة يف وعي االقوام السالفة فيما تتضمنه من قيود شرعية وانسانية حلاالت الصراع 

بيل املثال حصرت الشريعة مربرات االقتتال والغزو يف واالقتتال بني االطراف املتنازعة. وعلى س
نشر العقيدة والدين االهلي بعد أن كان الباعث على احلرب والغزو جمموعة من اعتبارات 
الشرف والثأر واحلمية اجلاهلية والعصبية القبيلية أو بدوافع مادية رخيصة كاحلصول على املال 

لشريعة ألزمت املسلمني برعاية بعض املباديء والسيب وما أشبه ذلك. والشيء اآلخر أن ا
االنسانية يف أجواء احلرب والقتال من قبيل عدم جواز البدء ابلقتال قبل انذار الطرف اآلخر 
وإاتحة الفرصة له العتناق االسالم أو قبول دفع اجلزية إذا كان من أهل الكتاب, فاذا أعلنوا 

.. ولكن (4)ان هلم ما للمسلمني سواًء بسواءاسالمهم فقد حصنوا بذلك دماءهم وأمواهلم وك

                                 
 .29ـ التوبة : 1

 .193ـ البقرة : 2

 .22ـ المجادلة: 3

 كان رسول هللا اذا أّمر أميرًا على»ـ جاء في صحيح مسلم : 4

جيش أو سرية أوصاه بتقوى هللا ومن معه من المسلمين 

خيرًا. ثم قال : اغزوا باسم هللا في سبيل هللا. قاتلوا من 
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هل يعين أن تلك املسّوغات املوضوعية لالقتتال بني الشعوب واالقوام السالفة ال زالت فاعلة 
يف عصران احلاضر وأن الواجب على املسلمني التعامل مع الشعوب االخرى من موقع املواجهة 

 كفر ؟!العسكرية وتقسيم الدول اىل بالد االسالم وبالد ال
حنن يف هذا املوقف ال ننطلق من وجود تناقض بني الشريعة والقانون الدويل فحسب بل 
ننظر اىل القضية من أبعادها الداخلية فيما متثله من تناقض يف اجلذور والبىن التحتانية بني 

متثل  (1)ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغيالدين والشريعة. فاآلية الشريفة: 
 دينيًا ينسجم مع أهداف الدين وغاايت الرسالة االهلية يف اخلروج ابالنسان من أجواء اصالً 

الظالم والشرك اىل أجواء التوحيد واالميان أبدوات احلرية واالختيار الكامل. واستخدام القوة 
ثابت أو اجلهاد يف سبيل هللا ميثل قرارًا زمنيًا يف الشريعة, وال ميكن نسخ الدين ابلشريعة, وال
ال ابملتغري والذايت ابلعرضي... بل إن الدين يبقى حاكمًا ومهيمنًا على الشريعة ويبقى 

فرعاً  قاتلوهم حىت ال تكون فتنةاصاًل اثبتًا يف مضمونه الديين, و  اكراه يف الدين
متغريًا يف سياق الشريعة, ال أن اآلية الثانية نسخت االوىل كما تومهة الكثري من املفسرين 

 وعلماء االسالم ! !
ني العقيدة به, أو لفقوعلى هذا األساس البد من إجراء عملية فك االرتباط بني الدين وا

غري ىل ارتباط متدوره إبؤٍد والشريعة, ألن ارتباط التشريع ابلعقيدة ـ كما يقول رشاد سالم ـ م
 بثابت مبا يقتضي أحد أمرين: 

لثابت عن ع به انخلتغري يف حركته, مبا يفإما أن يتخلى الثابت عن ثباته ليواكب امل
ك افرتاضية كتلنهه. و كيري  مرتكزه من األسس الثابتة؛ ليشايع طبيعة املتغري ويسلك هنجه يف تغ

 فيما يتصل ابلعقيدة خارجة عن نطاق تصورها.

                                                               
كفر باهلل. اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال 

تقتلوا وليدًا. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 

الى ثالث خصال, فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 

نهم, ادعهم الى االسالم, فان أجابوك فاقبل منهم وكف ع

عنهم, ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار 

المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 

للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فان أبوا أن 

يتحولوا منها فسلهم الجزية, فان هم أجابوك فاقبل 

 «.وا فاستعن باهلل وقاتلهممنهم وكف عنهم, فان هم أب

 .256ـ البقرة : 1
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وإما أن ميسك الثابت ابملتغري قاطعاً عليه طريق احلركة بربطه أبسس الثابت فيه, فينفصل 
 عن )كينونته( ـ فأساس تلك الكينونة ارتباط الكائن بزمانه ومكانه ـ, وأيضًا هذه املتغري

ليس من  «بكائن » االفرتاضية خارجة عن نطاق التصور, فأمور التشريع كلها مرتبطة 
 أو أن تصوره خارج عن نطاق إمكاانت العقل. «غيب » املطروحات أنه 

ور العقيدة وأمور التشريع تنحو انحية االنفصال ووراء األمرين, أن طبيعة احملتوى يف كل أم
» قد صار تصنيعه  «الوعاء الديين » والتباعد, مبا يعطي اليقني أبن ما صار اندماجه داخل 

داخل أوعية أخرى ينبغي اإلمساك هبا للتعرف على طبيعتها, وذلك ما نسعى إليه  «قباًل 
 فيما يلي:

 اإلشكالية/احملتوى.. )وعاء ديين(
ا فيه خالف أن موطن العقيدة كامن يف أعماق النفس اإلنسانية, كذلك فمن ليس مم

اخلارج عن نطاق الشك أن أمور العقيدة كافة جيمعها رابط بني املرء وربه, فاالعتقاد مكنون 
ورابط الصلة بني صاحب االعتقاد وصاحب العقيدة مستور شاءت له إرادة هللا , «خفي » 

فتح ما قبل آخره ـ ليكون أمره قاصرًا على الطرفني فيه, والقاعدة: أن يكون وراء )املدرك( ـ ب
 أنه ما على الرسول إال البالغ.

لكن األمر يف نطاق التشريع خيتلف, فعن اجلواهر, تكافؤ مكوانته مناطها صلة بني 
مرّده   «واقع » اإلنسان ونظريه وهي صلة أساسها أن اإلنسان )كائن( مبا جيعل ارتكازها على 

غري مستور, إذ إن مفرداته )أشياء(  «مدرك » ونة ما يربط بني الكائني وهو اآلخر كين
 خاضعة بطبيعتها لإلدراك البشري.

أ ـ عن كنه العالقة, فهي يف أمور التشريع بني كائنني ـ إنسان وإنسان ـ بينما يف أمور 
تشريع قائم على )واقع( العقيدة بني كائن وخالقه, ونتاج املفارقة أن ارتكاز العالقة يف أمورال

ال حيتويه واقع, فالعالقتان خمتلفتان   «غيب » بينما ارتكاز العالقة يف أمور العقيدة نطاقه 
 كنهاً ومرتكزاً واجتاهاً.

ب ـ وعن املوقع من اإلدراك ـ ظهورًا أو احتجاجاً, فأمور العقيدة كافة متصلة )مبستور( 
بني املرموز به واملرموز له فامتنعا عن التناول, وسبيل اإلحاطة به تصّوره مبا حجب العالقة 

بينما على النقيض من ذلك تقع أمور التشريع التصاهلا بواقع )مدرك( سبيل اإلحاطة به هو 
 إدراكه.
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ج ـ وعن ارتباطهما )الزمكان( ـ اقرتان الزمان ابملكان أو العكس ـ فأمور العقيدة خارجة 
ا(, فاهلل ـ جل جالله, هو هللا ـ خارج حدود الزمان عن نطاق الزمان واملكان مبا فرض )ثباهت

واملكان إله واحد ال شريك له منذ كان اخللق وقبل أن يكون وإىل ما وراء املنتهى. لكن 
التشريع نقيض لكل ما سلف إذ يرتبط بكائن ميسك به املكان من انحية, وجيذبه الزمان من 

يف إطار ال يعرف الثبات كنهًا أو  «ابح س» انحية أخرى وهو بني توترية اإلمساك واجلذب 
 .(1)موقعاً 

 اثمنا: الفراغ التشريعي يف دائرة العقوابت

عاصر فسوف مي املسالإننا لو قلنا بسيادة الشريعة بدل سيادة القانون يف اجملتمع اال
 نائية حيث إنام اجلالحكنواجه أزمة كبرية يف ميدان املمارسة والتطبيق يف دائرة احلدود وا

جلنسي احنراف , االالقصاص, السرقة))حكام الشرعية يف القضاء ال تتجاوز سبعة أحكام األ
 .(()الزان واللواط(  احملاربة, االرتداد, القذف, شرب اخلمر

وهذه املوارد احملدودة أيضا هلا خصوصيات وشروط التكاد تنطبق على مجيع املوارد يف 
فقهاء مثانية شروط يف اجراء حد السرقة وهو حيث يشرتط ال ((السرقة))الصنف الواحد, مثال 

قطع اليد. فاذا مل تتوفر هذه الشروط أبمجها من كون املال املسروق يف حرز, وكونه اكثر من 
ربع دينار, أن ال تكون هناك جماعة,  وأن ال يكون األب هو السارق وامثال ذلك فال جيري 

ري من السراق احملرتفني يقبعون يف السجون عليه احلد, وهلذا نرى يف اجلمهورية االسالمية الكث
دون اجراء احلد الشرعي عليهم. ولعلنا ال نبالغ اذا قلنا أن اكثر من مخسة وتسعني ابملئة من 
حوادث السرقة ال تتوفر فيها الشروط الشرعية اليت ذكرها الفقهاء الجراء احلد الشرعي. فمن 

والغرامات املالية وغريها لتاليف هذا  هنا يضطر القضاة اىل تشريع عقوابت أخرى كالسجن
النقص يف االحكام الفقهية يف ابب القضاء, واما يف غري القضاء فهناك عشرات اآلالف من 
القوانني اليت ال جند هلا عينا وال أثرا يف الشريعة االسالمية, وعلى سبيل املثال هناك ما يقارب 

ربة دوليًا وكلها من وضع املتخصصني يف من ألفي قانون يف جمال البحار والنقل البحري معت
دائرة احلقوق والقانون املدين, واكثر من هذا املقدار يف دائرة القوانني اجلوية والفضاء والسفر 

                                 
لرشاد  <ـ أنظر >تطبيق الشريعة بين القبول والرفض1

 , )بتصرف(.56ـ  54سليم, ص 
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اجلوي ومثلها قوانني الصحافة والتأليف واالينرتنيت ويف عامل النقاابت واألحزاب وغري ذلك مما 
 الصدر. يدخل يف منطقة الفراغ كما يسّميها الشهيد

نقول: إن منطقة الفراغ هذه تكاد تستوعب مجيع مفاصل احلياة االجتماعية والسياسية 
الفراد اجملتمع, فاذا كان العقل البشري قابال ومؤهال ألن يسن القوانني الصاحلة يف أغلب 
املوارد, فماذا يعين حصر التشريع ابلوحي وابلنصوص الوحيانية والقول أبن االنسان والعقل 

شري عاجزان عن ادراك املصلحة الدنيوية وعن التقنني والتشريع يف حركة احلياة الفردية الب
 واالجتماعية؟

حيث نرى أن هذا احلكم قد ورد يف الشريعة االسالمية  ((القصاص))ومثال آخر أيضاً: 
ضمن شروط معينة وقد يفلت من هذا العقاب اجملرمون ولكنه قد يتم تطبيقه على األبرايء 

مثل لو قتل الزوج زوجته ومل يكن هلا سوى ولد أو بنت,  فمن السهل على األب  أيضا,
القاتل أن يتحرك القناعهما بعدم طلب القصاص أو الدية. وهبذا يذهب دم هذه املرأة 
املسكينة هدرا وال حيق للقاضي أن يقتص من هذا الرجل, بينما نرى شخصًا اغتصب فتاة 

قام الخته ولشرفه فقتل هذا الغاصب واملعتدي على عرضه ابلعنف فجاء أخوها وأراد االنت
وانموسه, فهنا حتكم احملكمة االسالمية على هذا الشخص ابلقصاص وابالعدام بعد طلب 
أولياء املقتول ذلك ألن هذا املورد ال يشكل يف الشريعة االسالمية مربرا للقتل وامنا املربر هو 

اجلرمية, أما بعد وقوعها فال يرى أحد من الفقهاء الدفاع عن العرض أو عن النفس قبل وقوع 
 احلق له بذلك.

حيث يفلت االعم األغلب من الزانة إن مل نقل مجيعهم من (( حد الزان))ومثال اثلث: 
العقاب املقرر يف الشريعة لصعوبة توفر أدوات االثبات الشرعي إن مل نقل ابستحالته عرفًا ما 

ط يف اثباته توفر اربعة شهود عدول يرون الواقعة يف مكان عدا االقرار. فكما هو معلوم يشرت 
واحد وزمان واحد وبشكل ال حيتمل اخلالف اطالقاً, وهو أن يرونه كامليل يف املكحلة أو  
كالرشا )احلبل( يف البئر وأن يشهدوا لدى احلاكم يف وقت واحد. وهذا يعين أنه لو شهد 

أو شهد أربعة ولكن احدهم مل يشاهد الواقعة   ثالثة اشخاص ثقاة على واقعة من هذا القبيل,
كامليل يف املكحلة بل رآمها مضطجعني عاريني, ال يدان الزاين والزانية بشيء بل وقع العقاب 

 على الشهود رغم حصول الوثوق واالطمئنان حبدوث الواقعة لدى القاضي ومجيع الناس. 
أبي حنو كان بل قد ورد عن النيب أما االقرار فال حيق للقاضي حتصيل االقرار من املتهم 
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أنه كان يكره االقرار ابلزان كراهة شديدة وكان يعرض عن املقر ابلزان وميهل الزانية حىت االكرم
تضع محلها وترضعه مدة سنتني لعلها تنصرف عن االقرار أربع مرات فال جيب عليها احلد, 

حلكم الشرعي مل يقصد به أن وهذا يعين أن مثل هذا اوهكذا ورد مثل ذلك عن االمام علي
 يقع موقع التنفيذ بل جملرد درء الفتنة من اهتام الغري هبذه اخلطيئة.

لقة ط( واآلية مطائة سو )م مث ملاذا كان احلكم ابلرجم ومل يرد يف الكتاب اجمليد سوى اجللد
 تشمل احملصن وغري احملصن: 

والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(1). 
كم, أي الرجم, يف حكم هبذا احل وما ذكر من السنة الشريفة فالثابت أن رسول هللا

ان, د ارتكبا الز اليهو  ة منقضية تتعلق ابليهود الذين جاؤوا إىل رسول هللا حيكم يف رجل وامرأ
ا القتل, حكمهم ا أنورد فيهفما كان من رسول هللا إاّل أن حكم فيهما حبكم التوراة حيث 

فهي  دا ذلكما عو شريعة اليهود,  ن ذلك ال يشمل املسلمني الذين نسخت شريعتهمومعلوم أ
يؤيد ذلك و صورة. ه الرواايت آحاد ضعيفة ال ميكن التعويل عليها يف إثبات حكم القتل هبذ

 «رضيف األ اإلفساد»و «القصاص» أبمرين ال اثلث هلما: أن القرآن الكرمي حصر حكم القتل 
  فة:حيث تقول اآلية الشري

من قتل نفساً بغري نفٍس أو فساد يف األرض فكأّنا قتل الناس مجيعا ًَ(2). 
وقطع  «ةاحملارب»و ويتفق الفقهاء واملفسـرون على أن املراد من اإلفساد يف األرض ه

رائم يء قانون اجلع مبادفق مالطريق وإخافة اآلمنني مما يسلب اجملتمع أمنه وراحته, وهذا ما يت
ال ما إذا   جراميةاإل ث فيما يقرره من عقوابت شديدة على مثل هذه احلاالتيف العصر احلدي

 رم.كان اجلنوح بدوافع غريزية ال حتكي عن عنصر الشّر والعدوان يف اجمل
القرآن  نية أنقرآوالشاهد اآلخر على عدم انسجام هذا احلكم الفقهي مع املفاهيم ال

صان ع االحمماء الزان من العبيد واإلالكرمي قرر حكم اجللد خبمسني جلدة على مرتكب 
 ولكن مل يذكر هذا العدد يف اآلية الشريفة بل جاء فيها:

    فإذا أحصّن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب(3). 

                                 
 .2ـ النور: 1

 .32ـ المائدة: 2

 .25ـ النساء: 1
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نه ال لدة ألجون ويتفق الفقهاء مرة أخرى يف هذا املورد على أن النصف هنا هو مخس
شريعة م اللرجم, وهذا شاهد آخر على أن الرجم ليس من أحكامعىن للنصف يف حد ا

الم عنه يف صل الكسنف اإلسالمية, وال نريد هنا اخلوض يف مباحث فقهية من هذا القبيل مما
كره الفقهاء ذ ول ما ام ححلقة أخرى من هذه املوسوعة الثقافية, إال أننا نثري عالمات استفه

وفيها  لشريفةاسنة آن الكرمي وال مؤيد قوي من المن أحكام شرعية ليس هلا أصل يف القر 
 ألحكامذه اإزهاق لألنفس بصورة جارحة للقلوب وتثري غضب الناس وامتعاضهم من ه

س ن الناأل ممالشرعية, وخاصة وأن مثل هذه األحكام, أي الرجم, جيب أن جتري على 
ـ  دين يف إيرانجال المة ر وحبضورهم, ويف أحد املرات دعي أهايل قم ـ يف السنوات األوىل حلكو 

ل املقرر, ىل احملات إإىل حضور مشهد الرجم لرجل وامرأة ثبت ارتكاهبما الزان؛ فحضر املئ
ر وسط ميالذي  جلافافجاؤوا هبما على أعني الناس وحفروا لكل واحد حفرية يف قاع النهر 

رأة لكن املو رة, مدينة قم ودفنوا كل واحد منهما إىل النصف وأخذوا يرموهنما ابحلجا
اثنية إىل  ها مرةقادو و استطاعت اإلفالت من احلفرة وهربت فلحقها رجال احلرس وأمسكوا هبا 

 حفرهتا وشرعوا برمجها ابحلجارة حىت ماتت.
لشرعية على احكام األ وملا أحس املسؤولون والقضاة ابلنتائج السلبية الكبرية ملثل هذه

ة بعض ء برؤيكتفاداخل ابحة السجون واال  نفوس الناس وعواطفهم قرروا إجراء حد الرجم
 عناصر احلرس والشرطة هلذا املنظر تطبيقاً لآلية الشريفة: 

وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني(1). 
ا مخسة قي فيهبيث وقبل عدة أايم التقيت أبحد األخوة الذي عاد لتوه من الدمنارك ح

فقال  لواقعةااهد حلفرة وكان ممن شعشر سنة, فجرى حديث تلك املرأة اليت أعيدت إىل ا
نه ال ألعجيب الكن و يل:إين حلد اآلن أشعر ابالمتعاض الشديد كلما تذكرت تلك احلادثة, 
وى الفقهاء.  وفتم هللايزال من مؤيدي تطبيق الشريعة ويقول: ال منلك سوى التسليم أمام حك

نني ة ويطعن بقوانسانيلإل حرتامابلرغم من أنه يثين على الغرب فيما يعيشه من قوانني عادلة وا
 ك!!منار اجلمهورية اإلسالمية اليت دفعته إىل اهلرب منها واللجوء إىل الدا

أما اللواط فلم يرد يف عقوبته شيٌئ يف القرآن الكرمي وال يف السنة الشريفة سوى بعض 
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هم وهي الرواايت الضعيفة اليت ال ميكن االعتماد عليها يف تشريع أقسى العقوابت على املت
االعدام ابحلرق أو إلقائه من شاهق أو تقطع رقبته ابلسيف أو الرجم ابحلجارة, ولكن مع 
ذلك يكاد يتفق فقهاء الشيعة على هذه العقوبة يف حق الالئط وامللوط, أما علماء السنة 
فيختلفون يف شكل العقوبة وشروطها يف مخسة أو ستة أقوال. فمنهم من يثبت التعزير فقط 

 ن يفصل بني احملصن وغري احملصن, ومنهم من يثبت حد اجللد فقط وغري ذلك. ومنهم م
والغريب من فقهاء الشيعة أهنم ال أيخذون بنظر االعتبار سهولة أمر الزواج من أكثر من 
واحدة وكثرة وجود االماء واجلواري يف صدر الرسالة حبيث ال جيد الشاب أي حاجة ومربر اىل 

ي بل ال جيد رغبة يف املثلية وهو يتمكن من قضاء حاجته بصورة اجلنوح واالحنراف اجلنس
طبيعية مع اجلميالت من نساء الروم والفرس من خالل شرائهن بسعر زهيد بعد كثرة 
الفتوحات وما تبعها من وفرة اجلواري وكثرة الغنائم, وحىت لو كان معدما فانه ابمكانه اقرتاض 

حد معارفه ويقضي معها وطره مث يعيدها اىل جارية ملدة شهر أو أكثر من صديقه أو ا
 صاحبها. فهل بقي هذا احلال اىل هذا الزمان ليقال ببقاء ذلك احلكم الشرعي؟!

أال يعيش الشباب يف هذا العصر حالة العسر واحلرج واجلوع اجلنسي الشديد وخاصة يف 
لغالء املهور ومشاكل أجواء اجملتمع الديين واحلكومة االسالمية؟ فال امكانية للزواج املبكر 

السكن واالاثث والشغل وما شاكل ذلك ال سيما اذا كان الشاب يقضي فرتة التجنيد 
االجباري أو كان طالبًا يف اجلامعة وال وجود حلل آخر كالذي تقره اجملتمعات الغربية من 

نه االابحية اجلنسية, فماذا يصنع هذا الشاب املراهق حتت ضغط الغريزة؟ هل ميكن القول أب
يستحق هذه العقوبة الشديدة يف مثل هذه الظروف؟ وما الفرق بني اجملاعة الغذائية اليت يرفع 
فيها حد السرقة عن السارق, وبني اجملاعة اجلنسية اليت يعيشها شبابنا املسلم يف جمتمعاتنا 

 امللتزمة؟
احملصن يف  واالنكى من ذلك أن فقهاء الشيعة مل مييزوا يف فتواهم هذه بني احملصن وغري

 نوعية احلّد!!
وقد حدثين أحد املسؤولني املقربني يف احلكومة االسالمية يف ايران )ولعله ال يرضا بذكر 
امسه( أبنه اجتمع قبل مدة بقاضي كرمانشاه فحدثه هذا االخري عن بعض حوادث القضاء 

وأقر ابرتكاب ومنها أنه قال: قبل أايم جاؤوا بشاب كردي متهم ابللواط, فلما حضر احملكمة 
هذا الفعل أمرت ابجراء حكم هللا عليه. فصعدوا به اىل أحد اجلبال احمليطة بكرمانشاه ووضع 



 ياإلسالم المدن  ...............................................................................................  204

يف كيس كبري واغلق عليه مث القوا به من فوق اجلبل اىل الوادي فتحول اىل كتلة من اللحم 
 والدم وسلموه بعدها اىل والديه هبذه الصورة!!

 ن العلماين!القانون املدين اإلسالمي والقانو 

لقياس اىل يعة ابلشر بعد أن تبنّي لنا من خالل هذا العرض االمجايل الشكالية أحكام ا
ن ليس اجملدي أفنوين, القاالقانون املدين, تثور امامنا اشكالية اخرى تتصل ابلبديل الشرعي و 

جم ة تنست بديلقوالمنفهم مواضع اخللل والنقص يف آليات الشريعة وأحكامها ما مل نؤّصل 
ذه الثوابت ا من هعيتهمع ثوابت الدين االسالمي يف دائرة التقنني والتشريع وتستوحي مشرو 

إلسالمي املدين انون واالصول, وهنا تكمن نقطة االفرتاق, بني ما ندعو له من مقولة القا
ع مافق القانون بار تو العتوبني النموذج العلماين يف القانون حيث ال أيخذ العلمانيون بنظر ا

 يعيش لعلماينانون وابت الدين واصول املعتقدات الدينية لدى املسلمني مما جيعل القاث
طمحون اليه يفيما  لمنيانسالخًا من واقعه االجتماعي والثقايف وال يتواشج مع تطلعات املس
ن و بينما القان ماوية.الس من قوانني وتشريعات تسري ابالنسان يف خط الرسالة واالميان والقيم

واسطة الوحي بملسلم اسان االسالمي يستوحي مقوماته من ثوابت الدين اليت يدركها االن املدين
 ا القانون أنثل هذزة ملالظاهر )القران والسنة( والوحي الباطن )العقل الوجداين(, وأهم مي

ع يف واق ساته العملية ممار وبني املسلم ال يعيش يف أجوائه القطيعة والتباين بني معتقداته الدينية
د ية حيث يسرتفلعلمانيه ااحلياة االجتماعية والسياسية, خبالف القانون الوضعي الذي تدعو ال

ت الواقع م حتدايأما مفرداته وعناصره من التجارب البشرية اليت يعيشها االنسان املعاصر
 عن بعيداً  ألرضاباليت تربط االنسان  ((العقد االجتماعي))ويستوحي مشروعيته من مقولة 

 السماء.آفاق 
إن القانون الذي ندعو له ليس فقط ال يتقاطع مع ثوابت الدين والرسالة السماوية بل 

صبغة هللا البد أن يتطابق معها متاماً, والدين هو الذي يتكفل صبغ القانون ابلصبغة االهلية 
وبذلك نضمن امتداد القانون يف مضمونه اىل اعماق وجدان    (1)ومن أحسن من هللا صبغة

مة من أجل حتويل القانون اىل واقع حي يتجسد يف وعي الناس وافكارهم وممارساهتم اال
العملية, فال يبقى القانون جمرد صياغة فلسفية أو حقوقية ال تالمس عواطف الناس وقلوهبم 

                                 
 .138ـ البقرة: 1



 205  ........................................................................... تطبيق الشريعة أم  سيادة القانون

وأداة لتشخيص احلقوق والتكاليف املفروضة على االنسان من اخلارج, فالدين يعد أقوى 
 ن املدين فيما يقرره من حقوق وواجبات على الفرد والدولة.دعامة لتعزيز القانو 

 ركها االنسانليت يداية ولكن ال ينبغي اخللط بني الدين االهلي الذي ميثل املباديء الكل
ملساواة مبدأ او ريه بعقله العملي من حسن العدل وقبح الظلم وحرية االنسان يف تقرير مص

 اهر والباطن,حي الظالو  صول القرآنية اليت جاء هباوأمثال ذلك من املباديء االنسانية واال
 ائية يف فرتةت القضعقباوبني الشريعة اليت جاءت ملعاجلة االزمات واملشاكل االجتماعية وال
ن مهذا ملتغري. الثاين اال  معينة من الزمان, فالقانون املدين جيب أن يتطابق مع االول الثابت

 جهة...
حقوق )) يؤكدون على لزوم تطابق القانون مع الئحة فان العلمانينيومن جهة اخرى, 

العاملية ويعتربوهنا )الالئحة( مبثابة الرصيد الفلسفي للقانون الوضعي, ولكن الالئحة  ((االنسان
املذكورة نفسها تعاين من نقص معريف يف اثبات املباين التصورية والتصديقية اليت تقوم عليها 

فان هذا االصل يواجه فراغاً  ((كرامة االنسان))ئحة أصل حقوق االنسان, فعندما تقرر الال
معرفيًا يف مرجعيتهم الفكرية والنظرية رغم الشعور الباطين لدى أفراد البشر هبذا االصل على 
مستوى العلم احلضوري, فلماذا يتميز االنسان بعنصر الشرف والكرامة من بني االحياء 

عن تقصي اجلذور الفلسفية والنظرية ملثل هذا االخرى؟ إن أدوات الفكر العلماين قاصرة 
االصل, أما لو انطلقنا من رؤية دينية ملقولة حقوق االنسان فسوف ال نواجه مثل هذه 
االشكالية الفلسفية ألن الدين يقرر أن الكرامة الذاتية هلل تعاىل ولالنسان ابلعرض من حيث  

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب كونه خليفة هللا يف أرضه,هذا هو مدلول قوله تعاىل: 
 .(1)والبحر

حيث تقرر الالئحة أن مجيع الناس يولدون أحرارًا ولكل شخص  ((اصل احلرية))واآلخر 
احلق يف ممارسة حريته على مستوى االعتقاد والبيان والفكر وتقرير املصري وما اىل ذلك. وال 

اآلخرين, ومن هنا جاءت الدميقراطية تتوقف حرية االنسان الفرد ااّل عند ساحل حرايت 
لتجسد هذا االصل على املستوى السياسي, وجاءت الليربالية الفكرية لتجسد هذا االصل 
أيضًا على مستوى الدين والفكر انسجامًا مع مقولة التعددية. ااّل أن هذه احلرية امتدت اىل 

قة من شأهنا تفكيك االسرة دوائر حرجة فيما تقرره القوانني الوضعية من اابحية جنسية مطل
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وحتويلها اىل كيان مهزوز أمام حاالت اخلطر. وهكذا حتول أصل احلرية اىل عنصر خمرب 
يساهم يف اخراج االنسان من اجواء املسؤولية االخالقية واالجتماعية اىل اجواء الالمباالة جتاه 

الابحية يف غياب الرصيد الديين احلياة الطبيعية ومتطلباهتا امللزمة وال مفّر من الوقوع يف وادي ا
 حلقوق االنسان.

التعاليم الدينية واملباديء الوحيانية, فال يصل بنا  (1)أما لو اتصلت الالئحة العاملية بكرّ 
املطاف اىل االنزالق يف مطلقات احلرية من حيث االستغراق يف جانب االابحية منها, ألن 

لية اشباع الغريزة عن اهلدف الطبيعي هلا, مباديء الدين احلنيف تقرر حرمة اخلروج يف عم
فعلى سبيل املثال, اهلدف الطبيعي من الغريزة اجلنسية هو بقاء النسل واستمرار العالقة 

ومن آايته أن خلق لكم من الزوجية فيما متنحه الغريزة للزوجني من عنصر اللذة واألنس 
فكل ممارسة جنسية خارج  (2)انفسكم أزواجًا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة

اطار هذا اهلدف الطبيعي )كاملثلية وأشكال االحنراف اجلنسي( يعد اسرافًا وفسقًا يف دائرة 
التعاليم القرآنية, وابلتايل خترج هذه املمارسات عن كوهنا حقًا من حقوق االنسان مبا هو 

اصل احلرية يف الواقع  انسان. فاحلرية حق لالنسان مبا هو انسان وليس مبا هو حيوان, أي أن
يراد به حرية االنسان يف دائرة االنسانية من خالل النموذج االعلى الذي يعيشه االنسان يف 
اطار التفاعل االجتماعي املشرتك حيث تفتح احلرية امام االنسان أبواب املشاركة يف صنع 

وية واحلضارة والتقدم القرار السياسي وتقرير املصري والصعود ابلفرد واجملتمع اىل آفاق املعن
العلمي والثقايف ال لتنزل به اىل حضيض االحنطاط االخالقي والشقاء الروحي واهلزال املعنوي, 
ومع االسف فان مشايخ الدين نظروا اىل احلرية هذه من انفذة حالة االابحية السائدة يف 

ين من االنسان ومل الغرب فاختذوا منها موقفًا سلبيًا متشددًا حيث حصروها يف البعد احليوا
ينظروا اىل احلرية املنفتحة على البعد االنساين منه, فكانت النتيجة أن هذه الكلمة رغم 
معطياهتا العظيمة يف جمال التقدم احلضاري واالخالقي بقيت تراوح مكاهنا يف دائرة احملظور 

واجملتمع يف اطار  الثقايف والديين وبقي املسلمون يتعاملون معها بروح احلذر الذي جيمد الفرد
 الواقع السياسي واالجتماعي املتخلف.
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اًل من ًا فعاعنصر  فان العلمانية بفصلها الدين عن السياسة ختسرومن جهة اثلثة : 
ن هذه مطين, فالدين م الباتواهعناصر االنضباط االخالقي وااللتزام القانوين يف واقع االفراد وحم

 يف نفس من هللا خلوفدين يف اطار ااثرة مشاعر ااجلهة يساهم يف ترشيد مسار اجملتمع امل
ك العامة وكذل لدينيةين ااالنسان يف صورة خمالفته للقانون املدين الذي يقوم على تلك املبا

درها زئية اليت يصني اجللقوانيف دائرة املقررات الفرعية وا ((اوفوا ابلعقود))على اساس من قاعدة 
لقهر اتخدام وسائل اّل اسانية م الدميقراطي, فليس امام العلماجملس النواب أو الربملان يف النظا

د  نفس االفرااخلي يفيد دوالقوة يف جمال تنفيذ القانون يف اجواء اجملتمع املدين من دون رص
تماعي, ع االجتطويسوى االلتزام االخالقي الضعيف الذي يكتسبه الفرد بواسطة عملية ال

الفراد ادين يف واقع ون امللقاناالتدين والتمّدن اذكاء فاعلية  بينما ابمكاننا من خالل اجلمع بني
لتوّغل امن حيث  ((لةاالسالم دين ودو ))من دون التورط يف سلبيات مقولة االسالم السياسي 

شاكل ذلك  عة ومالشرييف اجلانب املظلم منها, أي تويل رجال الدين السلطة ولزوم تطبيق ا
العمل على  بد من, فالينادي هبا انصار االسالم السياسي من التهوميات االيديولوجية اليت

حلضارية اآلفاق اطور صياغة مفاهيم دينية جديدة عن احلرية والعدالة واحلقوق تنسجم مع ت
ؤولية لرسالة واملس خط ايفركة لالنسان املعاصر وتكفل جملتمعاتنا االسالمية العزة والكرامة واحل

 والقيم االخالقية.

 سالمية الثابتةاملباديء اإل
اليت  المية العامةء اإلساديوأخريًا ال أبس ابإلشارة إمجااًل إىل بعض األصول الثابتة واملب

 مية:لدولة اإلسالتوري لالدسو متثل القاعدة األساسية والبنية التحتانية ملشروع القانون املدين 
لس النواب من جم ةادر ــ فالبنسبة إىل القضاء أو السلطة القضائية وكذلك القوانني الص

ألمور, اع هذه  مجييف « العدالة» بشأن الضرائب والنفقات وأمثال ذلك البد من مراعاة أصل 
 وهذا األصل تقرره اآلايت الكرمية:

إن هللا َيمر ابلعدل واإلحسان(1). 
وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل(2). 
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 ابلقسط وال جيرمنكم شنآن قوم على أالّ اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء
 .(1)..تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا هللا

 ــ وابلنسبة إىل أصل حرية الدين واملعتقد يقول تعاىل:
ال إكراه يف الدين(2). 

الفتاوى  يفة أولشر افهذا أصل اثبت يف الدين, وما بقي من تعليمات وأحكام يف اآلايت 
 غرية.املت قتل املرتد أو أخذ اجلزية فهي من مقررات الشريعةالفقهية من قبيل 

 ــ وابلنسبة إىل حقوق املرأة فاألصل الثابت قوله تعاىل:
وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف(3). 

 .(4)املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعضوقوله تعاىل: 
 .(5)ن نفس واحدةي ا أيه ا الناس اتق وا ربك م الذي خلقكم موقوله تعاىل: 

رأة, وتقرر ل وامللرجحيث تقرر اآلية األوىل مبدأ التساوي يف احلقوق والواجبات بني ا
ملساواة رر الثالثة انما تق, بيالثانية جواز تويل املرأة املناصب االجتماعية والسياسية املختلفة

 ييز يف اإلرثوالتم لرجللاألخالقية والروحية بينهما. وما بقي من أحكام شرعية كحق القوامة 
الشريعة ال  احكام ا منوالدية والشهادة وأن الطالق بيد من أخذ ابلساق )الرجل(, فهذه كله

ة بتغري الظروف واألحوال والثقافات.  الدين, وهي متغريِّ
 :يفةــ وابلنسبة إىل أصل كرامة اإلنسان بصورة عامة تقول اآلية الشر 

والبحرولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب (6). 
بني حقوق  ون فرقن دــ وابلنسبة إىل مبدأ املساواة أمام القانون جلميع املواطنني م

 األكثرية املسلمة واألقلية غري املسلمة يقول القرآن الكرمي:
 اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا إن

                                 
 .8ـ المائدة: 1

 .256ـ البقرة: 2

 .228ـ البقرة: 3

 .71ـ التوبة: 4

 .1ـ النساء: 5

 .70ـ اإلسراء: 6
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 .(1)أكرمكم عند هللا اتقاكم
اعي لتكافل االجتما» ـل أص ومن مجلة األصول الثابتة اليت يؤكد عليها القرآن الكرمي هـو ــ

 بني أفراد اجملتمع اإلسالمي حيث تقول اآلية الشريفة: «
ويف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم(2). 

تعاىل  هللا يقررها ن اليتكاهذه مجلة من األصول الدينية الثابتة واملتعالية على الزمان وامل
 ة.القية الساميم األخالقيللبشر من أجل بناء جمتمع إنساين قائم على أساس العدل واملساواة و 

 إشكالية النصوص

رآنية صرحية وص القلنصاإلشكالية العالقة يف الذهنية املسلمة حول هذا املوضوع هي أن ا
 بوجوب إقامة احلدود اإلهلية على املؤمنني, من قبيل:

 الزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةوالزانية و(3). 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاًء مبا كسبا(4). 

احلدود  إجراء جوبو إىل غري ذلك من اآلايت الكرمية اليت تدل ابطالقها الزماين على 
ا من ال سيمو هاء الشرعية على املسلمني يف كل زمان ومكان. ولذلك ذهب كثري  من الفق

ميع مر اإلهلي جل لألتثاالً صار اإلسالم السياسي إىل ضرورة تطبيق الشريعة ابعتباره ميثل امأن
 املسلمني.

م وجوب رون عدة يويف مقابل هذه الرؤية الفقهية هناك بعض األعاظم من فقهاء الشيع
 لناس, ويبقىامجيع  ط الإقامة احلدود يف عصر الغيبة ألن املكلف هبا هو اإلمام املعصوم فق

 لفقهاء السيدؤالء امن هالوزر على صاحبه إىل يوم القيامة حيث يالقي جزاءه العادل هناك, و 
 املرتضى وابن إدريس من القدماء, والسيد اخلوانساري من املعاصرين.

 يقول السيد املرتضى يف الشايف:
ي ليس تسقط احلدود يف الزمان الذي ال يتمكن اإلمام فيه من الظهور وإقامتها, بل ه» 

اثبتة يف جنوب مستحقيها, فإن أدركهم ظهور اإلمام أقامها عليه, وإن مل يدركهم ظهوره كان 

                                 
 .13ـ الحجرات: 1

 .19ـ الذاريات: 2

 .21ـ النور: 3

 .38ـ المائدة: 4
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 .«هللا تعاىل املتويل يف القيامة اجلزاء هبا أو العفو عنها 
 مدعياً اإلمجاع على هذا القول: «السرائر » ويقول ابن إدريس يف 

امة وز إق جياليعًا أنه ألن اإلمجاع حاصل منعقد من أصحابنا ومن املسلمني مج… »
له  هم فال جيوزأما غري فلك, ذاحلدود وال املخاطب هبا إاّل األئمة واحلكام القائمون إبذهنم يف 

 .«التعرض هبا على حال 
عن اإلمام  نها مامم, وقد استدلوا له برواايت تقرر النهي عن إجراء احلدود لغري اإلما

 :عن آابئه عن علي الصاق
 .(1) «م وال احلدود وال اجلمعة إال إبمام ال يصلح احلك» 

 ة.غيبومن هنا ذهب معظم فقهاء الشيعة إىل سقوط صالة اجلمعة يف عصر ال
ألهنا  ,ملعصومامام والظاهر أن سياق اآلايت الكرمية املذكورة أيىب ختصيصها بوجود اإل

ذا الشرط همثل ن و كاخطاب للمؤمنني بصورة عامة, واملفروض أن اآلية يف مقام البيان, فل
ه من دم ذكر لى عموجودًا يف أصل احلكم الشرعي لصرحت به اآلية الكرمية ملا يرتتب ع

 عواقب وخيمة وظالمات كثرية يف حق املسلمني مجيعاً.
ا وجود رتبط هبييث حمضافًا إىل أن هذه احلدود إمنا ُشرعت ملصاحل مهمة موجودة فيها 

 والفجور بني جلرميةاتشار اإلسالمي وللحيلولة دون انالنظام السياسي واالجتماعي يف اجملتمع 
 اضح.ا هو و م كماملسلمني, وهذا األمر ال يتوقف على كون السلطة بيد اإلمام املعصو 

ن معىن ذلك به أل زاموما يقال من أن اخلطاب العام يف اآلايت القرآنية ال ميكن اإللت
يوع الفوضى زامه شستلالطل ابلضرورة جواز إقامة احلد لكل فرد من املسلمني مباشرة, وهو اب

بة لشرعي ابلنياااحلد  يجريفيف أجواء اجملتمع, وإن قيل بقييده ابلفقيه العادل املبسوط اليد, 
 زمن الغيبة. دود يفاحل عنهم, فهذا ال دليل عليه من سياق اآلايت هذه. فيتعنّي سقوط إقامة

تويل ذا األمر املقوم هبن يألعقالء تقتضي فجوابه: إن القرائن احلالية وما قامت عليه سرية ا
سول ر  زمن ىت يفحللسلطة وإن كان اخلطاب عامًا للجميع, وإاّل سقط وجوب إقامة احلد 

ذا مما ال اد, وهع األفر أو يف حضور اإلمام املعصوم, ألن اخلطاب القرآين يتعلق جبمي هللا
 يقول به أحد.

احلدود واجلمعة إال حبضور اإلمام, فالظاهر أن  أما االستدالل ابلرواايت الناهية عن إقامة

                                 
 .5ـ المستدرك, أبواب صالة الجمعة, الباب 1
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املراد من اإلمام ليس هو اإلمام املعصوم, بل كل من يتصدى ملقام السلطة واحلكم, وقد شاع 
استعمال هذه الكلمة يف الرواايت وكلمات املؤرخني يف املتويل للسلطة واحلاكم اإلسالمي, من 

قًا فعفى عنه فذاك له, فإن رفع إىل اإلمام من أخذ سار : »قبيل ما ورد عن أيب عبد هللا
 .(1) «قطعه

 يتعني أن يكونفمل يكن مبسوط اليد حىت يقطع السارق, ومعلوم أن اإلمام املعصوم
 املراد هو السلطان واحلاكم اإلسالمي بصورة عامة.

 املعصوم على ممام ااإل وهبذا يتبني أنه ال جمال ملا يقال بتوقف إجراء احلدود على حضور
ذا يف زماننا ه لشريعةيق اذكر من األدلة والنصوص, ولكن هذا ال يعين لزوم إقامة احلدود وتطب
 ط االجتماعيةالروابات و أيضاً, ملا تقدم من اختالف مقتضيات الزمان واملكان وتغرّي العالق

فتلك  ,ي ومتعلقاتهالشرع حلكموالسياسية يف اجملتمعات البشرية املعاصرة وابلتايل تغرّي موضوع ا
قبائل ذات  كون مني يتاحلدود الشرعية بتلك الصياغة البدائية كانت متالئمة مع جمتمع بدو 

اإلسالم  م وجاءسالثقافة سطحية وسيادة حمدودة, وأغلب هذه احلدود كانت موجودة قبل اإل
 وأمضى ما يتالءم مع ذلك اجملتمع العريب.

دليل  ور إىلالعصمجيع األزمنة و وحنتاج إىل إثبات اإلطالق يف هذه األحكام ليشمل 
فع اءت لرت جبل  خاص أو قرينة قوية, ألن اآلايت ليست يف مقام البيان من هذه اجلهة

 افة املسلمنييشمل كين لمشكلة يعيشها أبناء ذلك الزمان, والفقهاء عمموا هذا اخلطاب القرآ
تمعات يع اجملمج يف إىل يوم القيامة بضميمة عدم وجود اخلصوصية يف البني وأن املسلمني
 الفقه يفيسمى  و ماالبشرية يشرتكون يف اخلطاب اإلسالمي مع املسلمني يف عصر النص, وه

 .«قاعدة االشرتاك » بـ
من هنا نفهم أن اآلايت الكرمية ال تدل على الطلوب مباشرة بل بضميمة قاعدة فقهية 

ة, وهذا يعين أن اآلايت إلحراز أن اخلطاب القرآين شامل جلميع املسلمني إىل يوم القيام
املذكورة ليست خطااًب لنا مباشرة بل إن تدخل الفهم البشري يف املفهوم القرآين هو األساس 
ملثل هذه اإلستنباطات الفقهية من النصوص, وعندما أنيت إىل القاعدة الفقهية نـرى أهنا غري 

هو اإلمجاع,  «قاعدة اإلشرتاك  »وافيــة ابملقصــود, ألن أقـوى دليـل علـى حجيـة هـذه القاعـدة 
ومعلوم أن علماء الشيعة ال يرون يف االمجاع حجة إال من خالل كونه كاشفًا عن قول 

                                 
 .17ـ وسائل الشيعة, ابواب مقدمات الحدود, الباب 1
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املعصوم, وعلى فرض أنه حجة فإنه ال يفيد شيئًا يف املقام, ألن إمجاع القدماء وإن كان 
النزول وال شك سليما وال خدشة فيه, إال أهنم كانوا يعيشون يف ظروف مشاهبة لظروف عصر 

يف بقاء احلكم الشرعي حينئذ ببقاء موضوعه, ولكن الكالم يف بقاء هذااحلكم مع كل ما نراه 
من متغريات مهمة وحتوالت عظيمة على مجيع املستوايت يف اجملتمعات البشرية حبيث نقطع 
بتغري موضوع احلكم وال أقل من الشك واالحتمال, ويف هذا احلال حتصل لدينا شبهة يف 

تدرأ احلدود »استمرارية هذه االحكام يف دائرة احلدود الشرعية, والقاعدة تقرر أنه 
 .«ابلشبهات

اما إمجاع املتأخرين فال أثر له يف املقام ألنه إمجاع مدركي مستوحى من النصوص الدينية, 
 فال ميثل دليال لبياً على املراد.

وانبها االقتصادية واالجتماعية وببيان آخر: إن اإلسالم قد جاء بشريعة كاملة يف كل ج
واجلنائية والرتبوية, وأحكام الشريعة مرتابطة فيما بينها على شكل كل ال يتجزأ, فبعد أن 
ضمن اإلسالم للشاب الزواج من اكثر من واحدة مع سهولة الزواج يف ذلك الزمان مضافا إىل 

ة الرتكاب احلرام والسيما أنه زواج املتعة والتسري ابجلواري واإلماء مما ال يدعه يف أدىن حاج
إبمكانه اقرتاض جارية من صديقه أو استئجارها إذا مل يقدر على شرائها ويبقى معها يقضي 
وطره لشهر أو أكثر مع وفرة اجلواري واإلماء يف تلك اجملتمعات وخاصة بعد الفتوحات 

ه قد أخذ بنظر االسالمية الواسعة, فعندما يقرراإلسالم عقوبة مائة جلدةعلى الزاين فإن
االعتبار كل هذه اخلصوصيات االجتماعية والثقافية والتارخيية, واحلال أن مثل هذه 
اخلصوصيات غري موجودة يف العصر الراهن حيث جيد الشاب نفسه جمربًا على البقاء لعدة 
سنوات بدون زواج ليجد له الشغل املناسب أو يكمل دراسته اجلامعية أو دورة التجنيد 

 وأمثال ذلك مع غالء املهور وأسعار البيوت. االجباري
أو يف مثال السرقة حيث حكم اإلسالم بقطع يد السارق بعد أن وفر له مجيع إمكاانت 
التضامن االجتماعي مع وجود ثقافة قبلية قوية حتكم على أفراد القبيلة الواحدة ابلتكافل 

ف يف جمتمعاتنا اإلسالمية, فطبيعي والتعاون فيما بينهم, واآلن ال يعيش املسلم مثل هذه الظرو 
 أن يقال بتغري احلكم لتغري الظروف املوضوعية.

القانون »وببيان قانوين: إن القوانني السائدة يف الثقافة البشرية تقوم على أساس حمورية 
اثلثة, )كما تقدم  «القانون الوضعي»اترة أخرى, أو  «القانون الطبيعي»اترًة, أو  «اإلهلي
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يف حبث احلقوق(, فالقانون اإلهلي ميثل عامل التشريع الذي ال بد أن ينسجم مع الكالم عنه 
عامل التكوين, أي أن اإلرادة التشريعية اإلهلية ال ميكن أن تتقاطع مع اإلرادة التكوينية اإلهلية 
يف خلق العامل واإلنسان وما فيه من قوانني طبيعية متنوعة. وهذا يعين أن القانون اإلهلي البد 

ن يكون منسجماً مع القانون الطبيعي, ومبا أن القانون الطبيعي متغري وغري اثبت على مدى أ
الزمان بسبب احلركة التكاملية يف واقع اإلنسان واجملتمع البشري, فلذلك ال ميكن أن يكون 

انوا القانون اإلهلي اثبتاً وعلى وترية واحدة, ومن هنا كانت شرائع األنبياء اإلهليني خمتلفة وإن ك
على دين واحد. ولكن الفقهاء تصوروا أن القوانني السائدة يف العامل املعاصر كلها قوانني 
وضعية وتقوم على أساس املواضعة والعقد االجتماعي, وهلذا قالوا يف حالة تعارض القانون 
 الوضعي مع القانون اإلهلي أن املتعني العمل ابلقانون اإلهلي, يف حني أن القوانني الوضعية

مستوحاة من األغلب من القانون الطبيعي, وهذاالقانون بدوره يتطلب وضع قوانني جديدة 
تنسجم مع تطور اآلفاق املعرفية واحلقوقية للبشر, مثاًل الئحة حقوق اإلنسان اليت متتد 
جبذورها إىل طبيعة اإلنسان وفطرته ولكن اإلنسان القدمي مل يكن يشعر يف نفسه أبكثر هذه 

وف الصعبة اليت كان يعيشها مقابل حتدايت الواقع وما يفرزه من جوع ومرض احلقوق للظر 
وخوف وثقافة متدنية وحكومات مستبدة وغري ذلك, إال أن هذه احلقوق  بدأت تتجلى 
وتتنوع كلما سارت البشرية يف خط الكمال والرقي العلمي والثقايف مما يستدعي فرض قوانني 

قوق املستحدثة, فالقانون الوضعي والقانون اإلهلي جيب أن جديدة هلذه احلاالت املتغرية واحل
يتوافقا مع القانون الطبيعي أو اإلرادة اإلهلية التكونية, وإال سيكون القانون حجر عثرة أمام 

 تقدم اإلنسان والبشرية وابلتايل سيكون ظلماً, وهللا ال يرضى ابلظلم.

 القضية احلقيقية واخلارجية يف اخلطاابت القرآنية

ورمبا يستدل الثبات القاعدة املذكورة أبن جعل االحكام الشرعية على موضوعاهتا إمنا 
يكون على حنو القضااي احلقيقية اليت تستوعب مجيع املوضوعات املقدرة اىل آخر الزمان وليس 
على حنو القضااي اخلارجية املرتبطة ابلظروف اخلارجية ومبقتضيات الزمان واملكان, بل إن بعض 

هاء يرون يف هذا الوجه هو العمدة يف االستدالل لصاحل قاعدة االشرتاك, ويف ذلك يقول الفق
 :«القواعد الفقهية» السيد البجنوردي يف 

اخلامس: وهو الوجه الوجيه وما هو التحقيق عندان أن جعل االحكام من االزل على »
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القضااي اخلارجية حىت  املوضوعات املقدرة الوجود على حنو القضااي احلقيقية وليس من قبيل
يكون تسريته إىل غري احلاضرين يف جملس اخلطاب أو غري املوجودين يف ذلك الزمان بدليل 
االشرتاك بل مشوله للحاضرين والغائبني واملوجودين واملعدومني على نسق واحد وهذا هو شأن 

احك ابلقوة, ال القضية احلقيقية الكلية سواء كان اخبارًا أو انشاء فاذا قلت: كل إنسان ض
أو فعال فرق يف مشول هذا احلكم الفراد االنسان بني من كان قبال موجودًا من زمان آدم

يكون موجودًا أو من يوجد بعد إىل انقضاء زمان حياة البشر ونفخ الصور ويوم البعث 
ت والنشور فكذلك يف القضية احلقيقية االنشائية. فقول هللا تعاىل: وهلل على الناس حج البي

من استطاع إليه سبيال. الذي يف قوة أن يقال بصورة اجلملة اخلربية: كل انسان مستطيع جيب 
عليه احلج, يشمل املوجودين واملعدومني يف عرض واحد ألن احلكم أي وجوب احلج اثبت 
على كل انسان مستطيع, مبعىن أن كل شخص إذا وجد يف اخلارج وكان مصداقًا لالنسان 

 ج واجباً عليه فاحلكم على الطبيعة السارية إىل مجيع األفراد.املستطيع يكون احل
وبعبارة اخرى حيث إن هللا تعاىل عامل يف االزل بوجود املصلحة امللزمة يف الفعل الفالين ـ 
الصادر من شخص متصف بكذا وكذا وهذا العلم علة جلعل الوجوب املتعلق بذلك الفعل 

حمالة حيصل اجلعل فيكون الفعل الكذائي واجباً  على ذلك الشخص املتصف بكذا وكذا ـ فال
على كل شخص كان مصداقًا لذلك العنوان مع القيود املأخوذة فيه. ونسبة احلكم إىل مجيع 

 املصاديق يف عرض واحد, ولو كان بني أفراد ذلك املوضوع تقدم وأتخر حبسب الوجود.
 ونالحظ عليه:

وه الثبات املدعى ألنه هو نفسه حيتاج إن هذا الوجه الوجيه كما يدعي هو أضعف الوج
اىل اثبات, فهو دعوى بال دليل كما يظهر من كالمه )قدس(, حيث مل أيت بدليل أو شاهد 
على أن جعل االحكام امنا هو على حنو القضااي احلقيقية وليس على حنو القضااي اخلارجية, 

جمعولة منذ االزل مما  بل يتضمن كالمه دعوى اخرى بغري دليل, وهي أن االحكام الشرعية
يتداعى اىل الذهن دعوى االشاعرة أبزلية القرآن وعدم كونه خملوقاً واحلال أن الثابت عدم أزلية 

 االحكام الشرعية. 
فمثل هذه القضااي املنطقية تتعلق  «كل انسان ضاحك » وأما ما أورده من مثال 

ااي اليت تكون قائمة على اساس ابلذاتيات فقط, وهلذا تكون قضااي حقيقية ال من قبيل القض
املصلحة واملفسدة املوجودة يف احلكم يف مقام العمل واملمارسة حيث تكون متغرية بتغري 
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الظروف واالحوال, فما كان فيه مصلحة يف زمن معني قد يتحول اىل ما فيه مفسدة يف زمن 
بتغري الزمان. فما كان آخر كالقضااي السياسية مثالً, والشاهد على ذلك تغري الشرائع االهلية 

وقد جاء احلكم الشرعي مبوافقته, مل يبق على حالة اىل زمن صاحلًا للناس يف زمن ابراهيم
. وهذا يعين عدم جعل االحكام الشرعية من األزل بل هي حادثة ومتناغمة مع موسى

 الظروف واالحوال اخلارجية.
ااي املعامالت املرتبطة ابلواقع وعمدة اخلطأ الذي وقع فيه هؤالء الفقهاء هو قياسهم قض
إمنا كانت اثبتة  ـكما  تقدم  ـ لالنسان, كما يظهر من مثاله على املطلوب ابحلج, فالعبادات 

ألهنا تقوم اساسًا على واقع العبودية يف االنسان جتاه خالقه, وهذه احلالة اثبتة ال تتغري على 
والعالقة بينهما تقتضي أن أييت االنسان مدى الزمان, فاالنسان عبد دائمًا وهللا رب دائماً, 
 بفروض الطاعة للخالق جل وعال من موقع العبودية.

وليس كذلك يف املعامالت وقضااي احلدود والدايت الناظرة اىل الواقع اخلارجي وعالقات 
االنسان مع اخيه االنسان, وهلذا نرى أن جل هذه االحكام بل كلها قضااي امضائية كانت 

عرف اجلاهلي قبل االسالم كالبيع والشراء والرهن واملزارعة وقطع يد السارق موجودة يف ال
وامثال ذلك, وعلى هذا االساس ال وجه ألن يقال أبن مثل هذه االحكام الواردة على 

 موضوعاهتا اخلارجية امنا هي من حنو القضااي احلقيقية الثابتة على مرور الزمان.
آن حقيقة أن املؤمنني يغلبون املشركني ولو كانوا اقل وعلى سبيل املثال, عندما يقرر القر 

 عدداً منهم:
 إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفًا من

 .65االنفال:  ـ الذين كفروا أبّنم قوم ال يفقهون
حىت يف هذا فهل ميكن القول أبن هذه القضية من القضااي احلقيقية الثابتة على مر الزمان 

العصر الذي يتفوق فيه الغرب علميًا وتكنولوجيًا على املسلمني حبيث يستطيع طيار واحد 
منهم أن يبيد بطائرته جيشًا من املسلمني بكامله )كما رأينا هذه احلالة مع جيش الطالبان 

 وجيش صدام يف مواجهتهم للجيش االمريكي(؟
التدخل العلمي بنظر االعتبار حيث كان  بديهي أن القضية القرآنية املذكورة مل أتخذ

املعيار حينذاك على القوة البدنية واالميان القليب, وابلتايل تكون القضية صادقة يف ذلك الزمان 
 فحسب, أي اهنا قضية خارجية انظرة اىل الواقع اخلارجي الذي يعيشه الناس يف ذلك الوقت.
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أن الكثري منها ورد على حنو القضااي  وعندما أنيت اىل اخلطاابت القرآنية للمسلمني نرى
 اخلارجية وال ميكن أن يراد منه قضية حقيقية, من قبيل:

اي أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظران 104البقرة:  ـ. 
 ٍاي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات 71النساء:  ـ. 
 من الصيداي أيها الذين آمنوا ليبلونكم هللا بشيء 94املائدة:  ـ. 
اي أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم 95املائدة:  ـ. 

 )حيث انتفى موضوع هذا احلكم يف العصر احلاضر لعدم وجود الصيد يف احلج(.
 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أبمواهلم.. والذين آمنوا وَل يهاجروا مالكم من

 .72فال: االن ـ واليتهم من شيء
كما هو املتفق عليه بني علماء االسالم   )حيث انتفى موضوع اهلجرة بعد رحيل النيب

.) 
اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 123التوبة:  ـ. 
اي أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب.. 53االحزاب:  ـ. 
ورسولهاي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي هللا  1احلجرات:  ـ. 
اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النيب 2احلجرات:  ـ. 
اي أيها الذين آمنوا اذا انجيتهم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة اجملادلة:  ـ

12. 
 فهنا نالحظ أن هذه اخلطاايت وردت على حنو القضااي اخلارجية وانظرة اىل حالة معينة

يف زمان معني. فكيف يدعى أن اخلطاابت القرآنية جاءت على حنو القضااي احلقيقية؟ ولعل 
الزانية والزاين » أو , «والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » اخلطاب القرآين يف قوله تعاىل 

هو من هذا القبيل. واذا جاء االحتمال بطل  «فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
 االستدالل..
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 السؤال األهم

من املسائل املهّمة يف دائرة الفكر السياسي واالجتماعي اإلسالمي هو حق احلكومة 
ارة اُخرى: إّن احلق، هل هو من حق هللا، أم حق الناس؟ بعب والسلطة، فلمن يعود هذا

مشروعية السلطة ابلدرجة االوىل، التساؤل األهم يف دائرة الفكر السياسي املعاصر يرتكز حول
والداين هي  هل أّن هذه املشروعية اليت تستلزم طاعة الناس للحاكم ونفوذ أوامره على القاصي

ء من عباده كما تفويض من هللا تعاىل ألّن حق احلكم هو من حقوق هللا تعاىل يرزقه من يشا
 ...((الثيوقراطية احلكومات))يف 

فلهم أن  أو بتفويض من الناس وابلنيابة عنهم ألّن حق احلكم هو من حقوق الناس،
هذا املنصب لتدبري شؤوهنم العامة وما يتعلق مبصاحلهم السياسية  خيتاروا من يشاؤون لتصدي

 ...((النظم الدميقراطية))كما هو احلال يف  ـ وملدة معينة 
أو ال هذا وال ذاك، فاحلكم ملن غلب وملن كانت له القّوة والقدرة من االعوان واملال 

املنصب كما كان هذا الوضع هو السائد يف اتريخ البشرية واملتمثل  والسالح حليازة هذا
يستويل امللك فيها على سدة احلكم ابلقهر  ابحلكومات امللكية واالمرباطورايت الواسعة اليت

 ؟((احلكومات االستبدادية))بة أو أيتيه السلطان ابلوراثة، وهذا هو حال والغل
فاملسألة ال خترج عن هذه االحناء الثالثة الكلية، وهناك تفصيالت وتفريعات اُخرى 

لعدم كوهنا ذات فائدة كبرية يف هذا البحث، وبعد اخراج النحو  للمسألة نغض الطرف عنها
هذا العصر، ال لعدم وجود مثل للحكومة لعدم القائل به يفالثالث من هذه االحناء الثالثة 

مبجّردها  هذه احلكومات يف اجملتمعات البشرية املعاصرة، بل لعدم معقولية أن تكون القّوة
موّلدة للمشروعية يف احلكم كما كان هذا التصور هو السائد يف األزمنة السابقة، يدور البحث 

اليت تتبىن وجهة النظر االوىل، وهي أّن حق  ((كومة الدينيةاحل))احلكومة، ومها: يف حنوين من
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املشروعية للحكومة أتيت من كون احلاكم منصوابً من هللا إّما  احلكم هو من حق هللا تعاىل وأنّ 
تكتسب مشروعيتها من الناس ورضاهم  وهي الىت ((احلكومة املدنية))النصب اخلاص أو العام، و

 األكثرية. وانتخاهبم للحاكم وفق منهج
وإذا قلنا يف تعريف احلكم الدميقراطي أبنّه ما يكون صادرًا من الشعب للشعب ويقابله 

احلكومة الدينية سوف تدخل يف اطار احلكومة االستبدادية، ولكن  احلكم االستبدادي، فانّ 
دينا االستبداد عن احلكومة الدينية، فسوف تكون ل مبا أّن اإلسالميني ااُلصوليني ينفون صبغة

احلكومة ))و ((احلكومة الدينية)) ثالثة أنواع من احلكومات على مستوى احملمول والوصف
املستبدة، فال  . وهبذا خترج احلكومة الدينية من كّلي احلكومة((احلكومة املستبدة))و ((الدميقراطية

هي حكومة دميقراطية وال مستبدة، بل نوع اثلث من احلكومات قد يطلق عليها 
 وهذاما ستتضح تفاصيله فيما بعد. ((قراطيةثيودمي))

وعلى كل حال، فاّن هذه الدراسة تتحرك يف دائرة الفكر اإلسالمي وتدرس املسألة من 
اإلسالميني وما يوفره لنا علم الفقه والكالم من أدوات دينية  خالل أجواء الفقه والكالم

على القول أبّن حق احلكومة  فحىت وعقلية يف عملية اكتشاف رأي اإلسالم يف هذه املسألة،
هذه النظرية  من حقوق الناس، تبقى هذه النظرية إسالمية ابلدرجة االوىل، ولذلك يذهب إىل

غري واحد من املفكرين اإلسالميني يف دائرة الفكر الشيعي ابخلصوص كالشيخ الشبسرتي 
 .والدكتور سروش وغريهم ((رئيس اجلمهورية)) والسيد خامتي

الدميقراطي من األساس  سالم من أهل السنة فالكثري منهم يرفض احلكمأّما علماء اإل
ويرى أّن اإلسالم جعل احلكم شورى بني املسلمني، ومنهم من ال يرى هذه الرؤية، 

املتفق عليه بينهم أّن الشورى هي النظام اإلسالمي ابألصل، أي إّن احلكومة الدينية ولكن
على الشورى، وال نريد يف هذا الفصل الدخول يف  القائمة املشروعة لديهم هي احلكومة

ومن له حق احلكومة على الناس،  الشيعي على مستوى نظرية احلكم ـتفاصيل اخلالف السين 
املتشعب، فنحن  بل نقتصر يف ذلك على هذا احملور اخلاص من حماور البحث يف هذا املوضوع

ا حيصر هذا احلق ابهلل تعاىل، ونطلق أمام نظريتني اسالميتني يف جمال حق احلكومة: أحدمه
رى أّن هذا احلق للناس، ونطلق تخرى يف احلكم والتشريع، واال ((نظرية احلق اإلهلي)) عليها

 ولكال النظريتني أنصار ومؤيدون من علماء األسالم. ،((نظرية احلق املدين))عليها 
اليت يقول هبا التيار  ((احلكومة املدنية))ومن هنا تّتضح لنا حقيقة مهّمة، وهي أّن 
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تعين ابلضرورة حكومة علمانية كما حيب ااُلصوليون إهتام  اإلصالحي يف الفكر اإلسالمي ال
ترد من خارج دائرة الدين ومن  الطرف اآلخر هبذا املعىن، ألّن النظرة العلمانية إىل احلكومة

اإلسالميني  بعض املفكرينيف نظر  ((احلكومة املدنية))، بينما ((فصل الدين عن السياسة))مقولة 
تنطلق من رؤية إسالمية يف دائرة السياسة واحلكومة ومن موقع امضاء الشارع لسرية العقالء 
يف تدبرياُمورهم السياسية واالجتماعية أبنفسهم وفسح اجملال للعقل البشري يف تويل هذا 

لزوم استخدام املنهج  االجتماعية لدى املسلمني، ويشرتكان طبعاً يف اجلانب من جوانب احلياة
 االلتزام ابلنصوص الواردة يف املوروث الديين. العقالئي يف كيفية احلكم وسّن القوانني وعدم

وعلى أية حال، فهذا البحث يهتم ابكتشاف نظرة اإلسالم إىل هذا احلق املهم 
م قد والسياسة، حيث يدعي أصحاب النظرية ااُلوىل أّن اإلسال واألساسي يف دائرة احلقوق

وااُلخروية على أساس من كمال الدين  جاء بكل ما حيتاجه اإلنسان يف حياته الدنيوية
بينما يدعي  وضرورة أن يتوىل اُمور املسلمني من خيتاره هللا تعاىل هلذا املنصب احلساس،

يف  ((بنظرية سياسية))ال  ((بتعليمات سياسية))أصحاب النظرية الثانية أّن اإلسالم قد جاء 
، وذلك ملايتصل بدور الدين يف نفي الظلم واجلور وكل أشكال العدوان على اآلخرين احلكم

األخالقي واالجتماعي ابلعدل، أي أّن اإلسالم يهتم  وضرورة قيام الناس على املستوى
العدالة األخالقية يف نفوسهم  ابلدرجة االوىل ابحملتوى الداخلي لألفراد ودفعهم ابجتاه حتقيق

للناس  ا يف مدارج الكمال املعنوي واإلهلي، ولكنه ال يقتصر يف تعليماته وإرشاداتهواالرتفاع هب
على املستوى الفردي والعالقة بينهم وبني خالقهم فقط، بل أيخذ بنظر االعتبار اجلانب 

ألفراد اجملتمع ويوّجه تعاليمه األخالقية إىل احلّكام واملسؤولني عن إدارة  االجتماعي والسياسي
ورفع الظلم ودفع اخلطر واستتباب األمن وما إىل  اجملتمع أيضًا ويوصيهم ابقامة العدل اُمور

ذلك، وهذه كما نعلم تعليمات إرشادية إىل ما حكم به العقل والعقالء،وليست أحكاماً 
 أتسيسية ميكن القول على ضوئها أبّن اإلسالم له نظرية خاصة ابحلكومة والسلطة.

 البحث نرى من الالزم تقدمي بعض املقدمات: وقبل الدخول إىل تفاصيل

 كالمية أم فقهية؟  ،املقدمة ااُلوىل: مسألة احلكومة

حبثت  العلماء هذه املسألة اترة من زاوية كالمية، واُخرى من زاوية فقهية، فاذا لقد حبث
 املسألة من جهة أفعال هللا وقاعدة اللطف كانت املسألة كالمية، وإن حبثت هذه املسألة من
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الشرعية املرتتبة على كل من احلاكم واحملكوم من لزوم العمل ابلشريعة ووجوب  حيث األحكام
ذلك دخلت املسألة يف دائرة الفقه والدراسات  ،وأمثال طاعة احلاكم وحرمة اخلروج عليه

الدينية إلثبات املطلوب، بينما الفقهية، وحينئٍذ ال مناص من االستدالل ابلرواايت والنصوص
 كانت املسألة كالمية فالبحث فيها يكون من خارج دائرة الدين حيث يكون املنهج  إذا

العقلي يف عملية االستدالل هو احلاكم، وميكن االستشهاد ابلنصوص كمؤيدات وشواهد ال 
مسألة اإلمامة يف أحباث علم الكالم، ومن هنا يصّر أصحاب  أكثر، وهلذا حبث العلماء

تدرس من خارج دائرة الدين ملعرفة ما  املعىن وأّن هذه املسألة البّد وأنالنظرية الثانية على هذا 
 هي مقتضيات العدالة يف مشروعية احلكومة، ومن له احلق يف نصب احلاكم؟

ومسألة العدل والظلم من مسائل احلقوق الفطرية اليت يدركها كل إنسان بوجدانه قبل 
لدين احلق من الدين الباطل، أو احلكومة العادلة املعيار ملعرفة ا االعتقاد بدين معني، بل هي

والظلم من داخل دائرة الدين ومن خالل  من احلكومة اجلائرة، فاذا أردان معرفة مصاديق العدل
ملعرفة الدين احلق  املعيار احلقيقي انعدامو  ،كما هو واضح  ((الدور))النصوص الشرعية الستلزم 

 راعاة العدالة يف تشريعاته وقوانينه، واذا مل يكن لدىمن الدين الباطل ألّن كل دين يدعي م
ا خارج دائرة النصوص ماإلنسان ميزان مستقل ملعرفة العدل والظلم وتشخيص مصاديقه

على حقانية دين معني أو بطالنه، وهذا هو ما أيخذه الشيعة  الدينية ملا أمكن االستدالل
الشرعيني وأّن احلسن ما حّسنه الشارع  والقبحواملعتزلة على األشاعرة الذين ذهبوا إىل احلسن 

 وأمر به، والقبيح ما قبحه الشارع وهنى عنه.
يف  ةأّما من يرى دخول هذه املسألة يف مسائل الفقه ويستدل عليها ابلنصوص الوارد

للفقيه ألمر احلكومة على الناس كمقبولة عمر بن حنظلة، فلعله  ابب نصب اإلمام املعصوم
العادل كما يظهر من كلمات اإلمام  قول أبّن اإلسالم يرى حق الوالية للفقيهيرى بداهة ال

املعصوم  نها يف علم الكالم وأّن اإلمامماخلميين، بعد الفراغ من مسألة اإلمامة املفروغ 
منصوب من هللا تعاىل إلدارة شؤون االُمة الدينية ابلوكالة والنيابة عنه لتويل هذا املنصب، 

املرجع األساس إلثبات ذلك هو الرواايت والنصوص الدينية ملعرفة احلكم  ولذلك يكون
الذي دفع اإلمام اخلميين وبعض الفقهاء لبحث  الشرعي هلذه املسألة، ولعل هذا هو السبب

 هذه املسألة يف كتاب البيع واملعامالت من أبواب الفقه.
ة والفقهية، ال خيلو من فائدة وهلذا نرى أّن دراسة هذه املسألة على كال اجلهتني الكالمي
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وأّن هذا احلق ليس من حقوق  ،النظرية االوىل يف الدائرة الكالمية ألنّه حىت لو ثبت بطالن
ملا يرتتب  املسألة على املستوى الفقهي هللا بل من حقوق الناس فمع ذلك البّد من حبث

 عليها من فائدة.
صميم القضااي الدينية كما توهم ذلك   ولكن هذا ال يعين أن أصل هذه املسألة داخلة يف

كثري من الفقهاء والكتاب االسالميون، فهذه املسألة من مسائل فلسفة العلوم السياسية 
 ىوفلسفة احلقوق حيث يبحث هناك عن النظام االصلح للحكومة ومن ينبغي له احلكم عل

املسألة ليست من  الناس، وماهو املعيار للقانون العادل وأمثال ذلك، ومن الواضح أن هذه
مسائل اصول الدين وال من فروعه، أما اصول الدين فاحلكومة وإن مارسها النيب أو االمام يف 

وال  ((تبليغ الرسالة االهلية للناس مبعىن))الواقع االجتماعي ااّل أهنا ال تدخل يف ماهية النبوة 
يب أو االمام مت توظيفه واحلاقه ، بل هي شأن دنيوي للن((املرجعية الدينية للناس مبعىن))االمامة 

ابلعقيدة من قبل رجال املؤسسة الدينية، ولو كانت من اصول الدين لوجب االعتقاد 
االلتزام العملي أبحكامها حبيث يكون إتكارها أو  املستوى النظري مضافًا اىل ىمبضموهنا عل

كل   ىا بل جيب علاجلهل هبا ابعثًا خلروج االنسان من الدين، وكذلك ال يصح التقليد فيه
اليقني، ومعلوم أنه ال  مكلف معرفتها وقبوهلا من موقع التحقيق والفحص الذي يوصله اىل

أهنا حكم شرعي  أحد يقول هبذه اللوازم العقلية هلذه املسألة ويف نفس الوقت يذهب اىل
 تعبدي كما يصرح بذلك أنصار نظرية احلق االهلي أو والية الفقية.

التكاليف الشرعية املتعلقة ابلصالة والصوم واحلج والزكاة وأمثاهلا، أما فروع الدين من 
فهي امور معدودة ومبينة يف كتب الفقه وليس منها ابب خيتص أبمر احلكومة رغم وجود 

 مسائل متفرقة يف مجيع ابواب الفقه ترتبط بنحو أو آخر بعمل احلاكم الشرعي.
االسالم هذه املسألة يف كتبهم أية حال فان املستفاد من عدم حبث علماء  ىوعل

العقائدية والفقهية، بل عدم قبول الكثري منهم بنظرية والية الفقية، أن هذه املسألة ال تشكل 
 أصاًل من اصول الدين وال فرعًا من فروعه، ولكن انصار االسالم السياسي سعوا جبدية اىل

 القداسة الدينية عليها.إقحام هذه املسألة يف الدين وما هي من الدين الضفاء شيء من 

 املقدمة الثانية: احلق والتكليف

وماذا يقصد هبذه املفردة يف أجواء  ((احلق))ومن املقدمات الضرورية هلذا البحث، مفهوم 
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 هذه الدراسة؟
تستخدم يف معاٍن خمتلفة، فتارة: يراد هبا املفهوم من الواقع  ((احلق))ّن كلمة أمن املعلوم 

اجلّنة والنار ))أو  ((هللا حق))قيقي والواجب من قبيل ما ورد يف النصوص احل األكيد، أو الوجود
 وأمثال ذلك. ((حق

من قبيل أّن اإلنسان له احلق يف الشرب من ماء النهر،  ((اإلابحة))واُخرى: يراد هبا معىن 
 والزواج وأمثال ذلك، فال جيوز لآلخرين منعه من هذا احلق. أو له احلق يف املسكن

ة: يراد ابحلق ما يالزم التكليف على اآلخرين، من قبيل أّن املالك له احلق يف طلب ثالثالو 
املستأجر، أو أّن الدائن له احلق يف طلب دينه من املدين يف املوعد املقرر، أو مال اإلجارة من

، ففي كل (كما يف املصطلح الديين السائد)على الوايل  حق الوايل على الرعية وحق الرعية
على الطرف اآلخر برعاية  وارد يستلزم القول بثبوت احلق ألحد األشخاص تكليفاً هذه امل

 املعىن املراد به يف دائرة احلقوق. ذلك احلق، وهذا هو
وبديهي أّن املراد من احلق يف هذه الدراسة ليس ما يقع ابملعىن األول وال الثاين بل يقصد 

ناس فانّه يستتبع تكليفاً معيناً على من يقع عليه عندما يكون هلل أو لل به املعىن الثالث، فاحلق
 هذا احلق أبن يلزم برعايته واخلروج من عهدته.

وهنا نالحظ أّن من يقول ابلنظرية ااُلوىل مييل يف عملية تدبري اُمور الدولة واحلكومة 
ان احملكوم غالباً كما هو السائد يف التصور القدمي وللملك والسلط لصاحل احلاكم على حساب

وامتثال األمر، ألّن السلطان إمّنا اكتسب  حيث كان احلق معه غالباً، والناس مكّلفون ابلطاعة
وابلتايل  (كالفراعنة  سواء كان حقًا كاألنبياء أو ابطالً )حق احلكومة والسلطنة من هللا تعاىل 

يكون يستلزم وقوع التكليف على الرعية، ولكن على أساس النظرية الثانية ينعكس احلال، ف
هم أصحاب احلق ابلدرجة ااُلوىل واحلكومة مكّلفة بتوفري األمن واحلرية وسائر احلقوق  الناس

هواملفهوم السائد حاليًا يف الدول املتقدمة، ويرتتب على ذلك حق  املشروعة للمواطنني، وهذا
كومة لتدبري مراعاة القوانني الصادرة من احل وهو لزوم (ال ابالصالة)على الناس ابلتبع  مكا احل

من حقوق الناس و يف هذه النظرية ه ((العمل السياسي))اُمور الدولة واجملتمع، وهذا يعين أّن 
 ابملعىن الثاين أيضاً، أي هلم احلق يف انتخاب الرئيس كما هو حّقهم يف اختيار املسكن والعمل

من حق هللا، والزواج وأمثال ذلك، بينما على أساس النظرية ااُلوىل حيث تكون احلكومة 
دينيًا والناس مكّلفون شرعًا مبمارسة هذا العمل كما نرى من  يكون العمل السياسي عمالً 
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 تصرحيات علماء الدين يف اجلمهورية اإلسالمية يف هذااجملال.
األمر املهم يف هذه الفقرة هو التمييز املاهوي بني حق هللا وحق الناس يف دائرة احلكومة، 

ي أوقع أنصار الدولة الدينية يف ورطة التعقيدات املفهومية والتهوميات فاخللط بينهما هو الذ
االيديولوجية، ومن املعلوم أنه ال ميكن فرض حّق هلل تعاىل يف احلكومة يتقاطع مع حق الناس 
يف دائرة احلقوق، فمعىن حاكمية هللا على الناس خيتلف ماهوايً عن حاكمية االنسان على بين 

معىن احلق يف كال املوردين، وينتج من ذلك أنه على فرض التسليم حبق نوعه، وبذلك خيتلف 
احلاكمية هلل تعاىل على االنسان، فان هذا املعىن ال يتقاطع مع القول أبن هذا احلق هو 
لالنسان ابالصالة فيما يعين من كرامته الذاتية وحريته يف تقرير مصريه، فاحلق االهلي يف هذه 

م الكالم، وهذا احلق لالنسان يقع يف دائرة احلقوق السياسية، وال الصورة يقع يف دائرة عل
تقاطع بينهما، وبعبارة اخري: إن احلق االنساين يف اطار التفاعل االجتماعي لالفراد عبارة عن 
جمموعة من القوانني واملقررات اليت تتوىل حفظ النظام االجتماعي حتت مقولة العدالة، وهذا 

 الدائرة البشرية واجملتمع االنساين، وبديهي أن هذا املعىن ال يصدق املعىن ال يتصور يف غري
على حق احلاكمية للذات املقدسة يف عامل التكوين والتشريع، فهذا احلق هلل تعاىل ال يدخل يف 
دائرة احلقوق املتقابلة بني افراد البشر حىت ميكن قياسه على حق الناس يف أمر احلكومة 

ىل ال حيضر بنفسه ليحكم على الناس يف نظامهم السياسي وابلتايل والسلطة، ألن هللا تعا
يستويف هذا احلق منهم. مبعىن أن حق احلاكمية يف عامل امللكوت وماوراء الطبيعة ال ميكن 
جتسيده يف عامل امللك والطبيعة من خالل حكومة هللا نفسه على الناس، وجمرد افرتاض أن 

، بضمان استيفاء هذا احلق من الناس بدعوي النيابة عن هللا يقوم بعض االفراد، كالفقهاء مثالً 
تعاىل ال حيل املشكلة، فنحن ميكننا أن نتصور أن يقوم بعض أفراد البشر مبمارسة السلطة 
ابلنيابة أو ابلوكالة عن الناس الذين هلم حق احلكومة ابالصالة، ولكن ال ميكننا أن نتصور قيام 

نيابة عن هللا تعاىل ويستويف هذا احلق هلل الختالف ماهية احلق أحد االفراد أبمر احلكومة ابل
 امليتافيزيقي عن احلق البشري يف دائرة احلقوق االجتماعية والسياسة.

تعم ابالمكان تصور معىن آخر للنيابة عن هللا تعاىل يف اطار املفاهيم العرفانية كما يقال 
فة هللا على االرض، ولكن هذا املفهوم العرفاين االنسانية وأن االنسان خلي ((اخلالفة))يف مفهوم 

للخالفة املعنوية خيتلف كليًا عن اخلالفة الظاهرية يف نطاق النظام السياسي والقانوين، وأي 
خلط بينهما يفضي بنا إىل منزلقات ابستمولوجية خطرية ويتسبب يف إضفاء طابع احلكم 
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 املطلق على ما هو زمين وحمدود ابلذات

 الثة: معىن املشروعيةاملقدمة الث

مصدر مشروعية هذا النظام يعين البحث عن لنظام احلكم  ((املشروعية))البحث يف مفهوم 
املفهوم قّلما كان خيطر على ابل القدماء، فهو مفهوم حديث  معلوم أّن هذا. أو هذا احلكم

للملك أو  الناس يرون احلقكان   نسبياً، حيث كانت القوة هي عماد السلطة يف السابق، ولذا
التمسك  على مثل هذه احلكومات السلطان دون أن يتساءلوا من اين له هذا احلق؟ والغالب

متثاهلم التسهيل تطويع األفراد وضمان انصياعهم و ابحلق اإلهلي الضفاء املشروعية على السلطة 
بدأ اإلنسان على الواقع املتخلف يف النهضة احلديثة،  نتفاضةاولكن بعد  .ألوامرالسلطان

اإلنسان احلديث يتساءل عن هذااحلق وهذه املشروعية للحكومات يف ممارسة السلطة على 
الذي جعل مثل هذه املمارسات الناس من موقع الفوقية وخماطبتهم بلغة القوة والقهر، فمن

 عليهم؟ متثال أوامر هذا احلاكم والقبول حبكومته وسلطتهامشروعة حبيث جيب على الناس 
ية االوىل ال جيدون مشكلة يف املفهوم من املشروعية للحكومة وال يف أصحاب النظر 

أبهّنا من حقوق هللا تعاىل، فمىت ما نصب هللا تعاىل أحد  توفريها للحاكم بعد القول
فمثل هذه احلكومة تكون مشروعة  على الناس،احلكومة األشخاص كالنيب أو الوصي ليتوىل أمر 

 والقانون. عاىل هو مصدر الشرعية للحكومة واحلاكمفهي حكومة طاغوت، فاهلل ت وإال
أّما على أساس النظرية الثانية فنحن أمام عّدة رؤى ونظرايت لتقرير هذه املشروعية، 

 .((العدالة))، ((االنتخاابت))، ((القانونية))،((املقبولية))وهي: 
 من الناس... ((املقبولية))هل تعين املشروعية 

 ... ((قانونية))عين كون احلكومة تأو 
 من قبل الناس؟  ((منتخبة))أو أهّنا تكون 

 ...((العدالة))أو أهّنا حتكم مبقتضى 
 فالسؤال هنا عن مبىن هذه املشروعية:

من قبل أفراد اجملتمع، فقد يرد هنا هذا اإلشكال، وهو أّن  ((املقبولية))فإن قلنا أبهّنا  ـ 1
دل، كأن يرضى الناس هبذه احلكومة أو هذا احلاكم متوافقة مع احلق والع املقبولية قد ال تكون

 قبلامللوك والسالطني كانت مقبولة غالبًا من  اضطراراً ودفعًا لألسوء، ولذا نرى أّن حكومات
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عامة الناس، ال من موقع االختيار وميزان احلق، بل استسالمًا لألمرالواقع ولعلمهم أبّن وجود 
واهلرج واملرج، أو تكون املقبولية انشئة عن السلطان خري من عدمه ودفعًا للفوضى 

خدعة،وتضليل ميارسه احلاكم أبدوات االعالم املختلفة حبيث يتصّور الناس أّن هذا احلاكم 
وابلتايل فهو احلاكم املطلوب كما هو حال معاوية بن أيب ، سيوفر هلم احلياة احلّرة الكرمية

 اء الشرعيةعلى نظام احلكم أو احلاكم.سفيان، ولذلك ال يصّح االكتفاء ابملقبولية الضف
لسؤال عن افيأيت  ((قانونية))وإن قلنا ابملعىن الثاين للمشروعية، وهي كون احلكومة  ـ 2

انون يف  ية القمشروع حيث رأينا أّن أصحاب النظرية االوىل يرون نفسه ((القانون))مشروعية 
 ونه يهدف إىلمثل بكن تتروعية القانو مش كونه صادرًا من هللا تعاىل، بينما يرى افالطون أنّ 

ادر من هوالص إذن الفالسفة، فالقانون املشروع صالح اجملتمع الذي ال يدرك صالحه إال
 الفالسفة على أساس الرؤية االفالطونية.

أتيت من  لقانوناعية ويرى أغلب علماء القانون يف احلكومات الدميقراطية أّن مشرو  ـ 3
 وتدوين يف سنّ  عنهم وانتخاب الناس لبعض اخلرباء لينوبوا ((اعيالعقداالجتم))خالل مقولة 

 القوانني.
يف اضفاء املشروعية للحكومة، فقد نرى بعض النماذج من  ((ابلعدالة))أّما على القول  ـ 4

احلكومات يف سابق الزمان وقد أقّر القرآن الكرمي هلا ابملشروعية على هذا  هذا القبيل من
الذي ذكره القرآن يف العديد من أايته  ((ذوالقرنني)) ال مع حكومةاألساس، كما هو احل

تعاىل، ال على أساس أنّه  ، مبا يشعر ابملشروعية وإمضاء هذه احلكومة من قبل هللا1الكرمية
 منصوب من هللا هلذا املقام، ألنّه ملك وليس بنيب، بل لسلوكه مبقتضى العدالة بني الناس.

كومة ذه احلهثل ماذا لو أّن الناس رفضوا قبول م :وهو ،ولكن قد يثار هذا السؤال
و حكومة سالم أعليه ال العادل، كما اتفق مع حكومة اإلمام عليورجحوا حكومة الظامل على

 رضا الناس؟ لعليه السالم؟ فهل تبقى مشروعية هلذا النظام، أو تزول بزوا سليمان
عدم زوال مشروعية  :لنظرية االوىل هوهذا السؤال على مبىن ا نمن الواضح أّن اجلواب ع

احلاكم برفض الناس هلذا القانون أو احلاكم، بينما ال تبقى هذه املشروعية  القانون أو مشروعية

                                 
َوَيسَْأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنيْنِ ُقْل سََأْتُلو َعَليْكُْم ِمْنُه ِذْكرًا ـ  1

  ٍْء سََببًا ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي اْلَْرِض َوآَتيَْناُه ِمْن ُكلِ  شَي 

 (.98إلى  83 ة سورة الكهف، اآلي) َفَأْتبََع سَبَبًا...
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اّدة يف تقرير هذه املشروعية حالنظرية االوىل مشكلة  ومن هنا تواجه .على مبىن النظرية الثانية
النظرية العمق الفكري يف مقام  ال تدع هلذه بعد انقطاع عصر الوحي واالتصال ابلسماء مبا

 الثبوت واإلثبات.

  أدلة نظرية احلق االهلي: 

 خرى ابلنقل.قل واُ لعأّما ما ميكن االستدالل به لصاحل النظرية االوىل فتارة يستدل اب
*      *      * 

 الدليل األول:

يف عامل  إلهليةا مةوتقوم هذه الصياغة للدليل العقلي على أساس املالزمة بني احلكو 
 يف عامل التشريع. التكوين، واحلكومة اإلهلية

 تشريعاً بدًا هللعون وبعبارة اُخرى: أّن اإلنسان كما هو عبد هلل تكوينًا فيجب أن يك
له، ويف  لوية الذاتيةم املو مبقا خلقنا، فله حق  الطاعة علينا أيضاً، ومبا أّن هللا تعاىل هو الذي

 اخلامنئي: ذلك يقول السيد علي
وكمقدمة للبحث أرى من الضروري اإلشارة إىل أّن احلكومة اإلسالمية امتداد حلاكمية ))

 .1((والسلطة التكوينية وربوبية هللا هللا، وامتداد للوالية
 ويقول الشيخ جوادي اآلملي:

وعلى هذا األساس إذا كان ُملك وملكوت العامل واإلنسان والسماوات واألرض وما  ))
 ((ءفسبحان الذي بيده ملكوت كل شي)) ((الذي بيده امللك تبارك))بيد هللا تعاىل  فيهما

ومنقادة ومطيعة ومسّبحة وخاضعة  وكانت مجيع املخلوقات الصغرية والكبرية عبيد هلل تعاىل
 ((واألرض هلل يسجد من يف السماوات)) ((له أسلم من يف السماوات واألرض))وساجدة له 

ن اإلنسان يف حياته الفردية واالجتماعية عبداً هلل وال يقبل من قوانني يف حياته فالالزم أن يكو 
الكامل الذي يؤّدي به إىل السعادة، وهو القانون اإلهلي وال يسّلم نفسه إىل  سوى القانون

                                 
، تعريب رعد 198الخامنئي ـ الحكومة في اإلسالم ـ صـ  1

 هادي جبارة.
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 .1((اهلوى واجلهلالقوانني الناقصة البشرية الصادرة عن

 املناقشة:

 اسية:ت أسنظرية احلق اإلهلي عّدة إشكااليواجه هذا الدليل العقلي إلثبات 
ىل إلوجود من ا إّن ما ميكن أن يقال يف هذا الصدد هو أشكالية االنتقالاألول: 

 حاًل فلسفياً  د هلاجتواليت مل  ((هيوم))املعيارية كما هو املعروف عن الوجوب، ومن الوصفية إىل
 خالق يرد علىال األجم اثره هيوم يفالذي أمقنعًا يف األوساط الفلسفية حلد اآلن، فاإلشكال

لوالية إّن هللا له ا))أو ((كونهللا خالق ال))هذه الصياغة املذكورة، وهو كيفية االنتقال من قولنا 
 ية أيضاً.لتشريعاالية وأّن له الو  ((وجوب طاعة هللا))إىل قضية  ((التكوينية على املخلوقات

 خلوقات، وبنييع املجلمو اخلالق لنا و هللا ه وبعبارة اُخرى: أنّه ال مالزمة بني أن يكون
لقضااي اية من الثاناالوىل من القضااي الواقعية الوجودية، و  وجوب طاعته، ألّن القضية

 ال ميكن أيضاً ودي، و ل وجبدلي االعتبارية املعيارية، وال ميكن منطقيًا إثبات قضية اعتبارية
 يفائي قول السيد الطباطبإثبات قضية خارجية وجودية بدليل اعتباري، كما ي

 :((الفلسفةُاصول))
حيث إّن هذه اإلدراكات واملعاين وليدة العوامل االنفعالية فهي ليست بذات عالقة  ـ 6))

وبلغة املنطق: ال ميكن إثبات قناعة شعرية  والعلوم احلقيقية، استنتاجية مع اإلدراكات
((ابلربهان

 مة هذا:عالّ ويقول الشيخ املطهري يف شرحه لكالم ال .2
وحيث إّن املفاهيم احلقيقية مرتابطة بذواهتا، فأرضية احلركة الفكرية متوفرة بني هذه ))

للذهن عرب تشكيل القياسات والرباهني املنطقية أن ينتج يف االنتقال  املفاهيم، ومن هنا ميكن
ت اعتبارية فالعالقة بني احملموالت واملوضوعا من حقائق إىل اُخرى، أّما يف االعتبارايت

مبفهوم حقيقي أو مبفهوم  ووضعية دائماً، وليس هناك أي مفهوم اعتباري ذي عالقة واقعية

                                 
 .54عبدهللا جوادي اآلملي ـ والية الفقيه ـ صـ  1

اصول الفلسفة والمنهج  ـمحمد حسين الطباطبائي ـ  2

 ـ ترجمة السيد عمار ابو رغيف. 254، ص 1. ـالواقعي 
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اُخرى  اعتباري آخر، ولذا تعدم أرضية احلركة الفكرية املنطقية للذهن يف االعتبارايت، بعبارة
ضية أّن نثبت ق (برهان)أقرب للغة املنطق: ال ميكننا عرب دليل مؤلف من قضااي حقيقية 

نثبت بدليل مؤلف من قضااي اعتبارية حقيقة من احلقائق، وال ميكننا اعتبارية، كما ال ميكننا أن
((أمراً اعتبارايً منها أيضاً أن نؤلف برهاانً من قضااي اعتبارية ونستنتج

1. 
 العقل العمليدان أو وجأبّن ال ،يف مقام توجيه عملية االنتقال املذكورة ،وميكن أن يقال

ي يؤيد هذه العمل لعقلذه احلقيقة، فقد النستطيع إثبات ذلك ابلعقل النظري، ولكن ايقرر ه
يعات وانني والتشر ّن القيف س لنا له احلقّ  النقلة النوعية ويقرر وجوب طاعة املوىل وأّن اخلالق

خلقه، ويف  من غايةالالزمة اليصال هذا اإلنسان إىل كماله املطلوب ولتحقيق اهلدف وال
كما   ألمر اإلهلي،تثال اوام فاّن هذا احلق يستلزم تكليفًا على العباد يف لزوم الطاعة املقابل

 ((إلحسانأاّل ا هل جزاء اإلحسان))أو قاعدة  ((وجوب شكر املنعم))بقضية  يشهد الوجدان
 وأمثال ذلك.

أّن الصحيح أّن هذا التوجيه ال خيرجنا عن دائرة اإلشكال املذكور، حيث يبقى  إالّ 
هيوم على قوته، وعلى فرض التسليم بقرار الوجدان فاّن ذلك خيتص  ؤال احملرّي الذي طرحهالس

اجلميل كما هو احلال مبن ينقذ الغريق فيحّس  مبن اعرتف هبذا اجلميل وحترك على مستوى ردّ 
رّد هذا اجلميل،  هذا الغريق بعد جناته من املوت بفضل ذلك املنقذ عليه ويشعر بوجوب

ان هذا الغريق قد القى بنفسه عمداً يف النهر بقصد االنتحار فسوف خيتلف احلال ولكن لو ك
هذا املورد من مصاديق القاعدة األخالقية املذكورة، وهكذا احلال فيما حنن فيه،  وال يكون

خلقين هللا؟ فأان مل أطلب منه ذلك وال ميثل إجيادي نعمة  فالكثري من الناس قد يتساءل ملاذا
جهنم، فلماذا جيب عليه طاعته  بل قد يكون نقمة فيما لو كان مصريي إىل جيب شكرها،

أن يرزقه  واإلمتثال ألوامره، بل قد ينعكس احلال هنا ويكون احلق يف هذا املورد لإلنسان يف
فيكون هللا تعاىل ظاملاً لعباده وهو حمال،  هللا املاء والغذاء واملسكن والصحة وما إىل ذلك، وإال

اإلنسان وخلقه يف هذه احلياة الدنيا من دون طلب منه و خلق الغرائز البدنية  ادفمع إجي
أن ال يرزقه هللا وسيلة الرضائها وإشباعها، فالعطش  والدوافع الروحية فيه، سيكون من الظلم

ي املؤمل ما مل يرزقه املاء الذي يرو  مؤمل، ومن القبيح أن جيعل هللا تعاىل يف اإلنسان هذا االنفعال

                                 
 ـ الهامش. 530نفس المصدر ـ صـ  1
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الطريق األفضل  عطشه، وكذلك احلاجة إىل األنبياء والكتب السماوية اليت ترشد اإلنسان إىل
للسلوك إىل هللا تعاىل والصعود ابلنفس يف مدارج الكمال املعنوي، هذه احلاجة بنفسها متثل 

لإلنسان على هللا تعاىل يف لزوم األخذ بيده إىل حيث خريه وصالحه، ومعه كيف يصح  ً حقا
 العبد يف لزوم الطاعة وامتثال األحكام الشرعية؟ يقال إّن احلق هلل تعاىل علىأن 

يني يف إلسالمااب ومن هنا يتبنّي اخلطأ الكبري الذي وقع فيه أغلب الفقهاء والكتّ 
 على حد حقّ كون ألابهلل تعاىل وقوهلم بعدم معقولية أن ي تصورهم السابق من حصر احلق

نها وارد كثرية ماس يف محقًا للن ذا اإلدعاء ويقرر يف القرآن الكرميب هذّ هللا، فاهلل نفسه يك
 قوله تعاىل:
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئال ٌة بـَْعَد الر ُسِل وََكاَن هللا َعزِيزاً  ُرُساًل ُمَبشِّ َيُكوَن لِلنهاِس َعَلى هللا ُحجه
 .1َحِكيماً 

ن ألهم احلق يف ف إالّ ، و ى هللا تعاىلوهذا يعين أّن بعث األنبياء واملرسلني حق للناس عل
هم ابحلقيقة م نبّيًا خيرب ل إليه يرسملأبنّه ملاذ  ،القيامة فيما لو أراد معاقبتهم حيتجوا على هللا يوم

 ويطلعهم على الشريعة اإلهلية؟
ربهم ابألمر من خي يهموببيان آخر: أنّه تعاىل ليس له احلق يف معاقبتهم ما مل يرسل إل

من قبيل  لشريفةصوص اكما تنص على هذا املعىن العديد من الن،  يم عليهم احلجةاإلهلي ويق
 قول تعاىل:
...َها َرُسواًل  .2َوَما َكاَن َرب َك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىته يـَبـَْعَث يف أُمِّ
 ًَوَما ُكنها ُمَعذِِّبنَي َحىته نـَبـَْعَث َرُسوال3. 

إذا وردت يف  ((كان)) ابلرباءة قبل البيان، ألن ولسان هذه النصوص يقرر حقيقة وجدانية
 تعاىل أن ئق ابهللن الالوأنّه ليس م ((الشأنية))فإهّنا تدل على نفي  النافية ((ما))اجلملة مع 

 يعذب اُّمة قبل أن يرسل هلا رسواًل كما يف قوله تعاىل:
...َوَما َكاَن هللا لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم4. 

                                 
 .165سورة النساء، اآلية ـ  1

 .59سورة القصص، اآلية ـ  2

 .15سورة االسراء، اآلية ـ  3

 .143سورة البقرة، اآلية ـ  4
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 نية الواقعة، كما يف قوله تعاىل:أو تدل على عدم إمكا
إبِِْذِن هللا... الَوَما َكاَن لِنَـْفٍس أَْن مَتُوَت إ1. 

وهذا يعين أّن العقوبة أو املؤاخذة قبل البيان ال ميكن أن تصدر من الشارع املقدس أو ال 
العقلية،  اآلايت ترشد إىل ما حكم به العقل يف مرحلة سابقة ابلرباءة يليق به هذا املعىن، فهذه

علماء ااُلصول، ألّن لساهنا بعض توهم  فهي ليست يف مقام التأسيس للرباءة الشرعية كما
 أو قوله تعاىل: 2َوَما ُكنها ُمَعذِِّبنَي...أيىب عن التأسيس كما هو مدلول مجلة: 

َما آاَتَها... ُيَكلُِّف هللا نـَْفساً ِإال ال3. 
ن أو عّذبه  ون بيان دأّن هللا لو كّلف اإلنسان م حيث توحي هبذا املفهوم العقلي، وهو

 لشرعية.اءة ال الرب فهذه النصوص تقرر الرباءة العقلية قب كذلك لكان ظاملاً له، وعليه
والظاهر أّن الباعث هلم على هذا التوهم يكمن يف كيفية تصويرهم للعالقة واليت وردت 

وهذا التصوير حيمل يف طياته  ((وىل ابلعبدامل))والفقهية هي عالقة  بكثرة يف الكتب ااُلصولية
أغراضه الشخصية مبا هو إنسان منفصل عن  صورة املوىل العريف وهو أيمر و ينهى عبيده لتلبية

الصورة القائمة على  اآلخرين وله حقوق متباينة مع حقوق العبيد، ولكن لو مّت استبدال هذه
 االُم))يف تصوير العرفاء هلذه العالقة بعالقة  املوىل احلقيقي بصورة اُخرى أقرب إىل الواقع كما

ألمكن جتاوز الكثري من األشكاليات والتعقيدات النظرية املرتتبة على معطيات  ((وطفلها
أن وجود الطفل ال يعين ابلنسبة إىل االُم شيئًا منفصاًل عنها،  الصورة االوىل، فمن البديهي

حبقوق إال يؤّدي حقها، بل ال تفكر  وجيب عليه أنولذا ال تشعر أبّن هلا حقاً يف ذمة الطفل 
خلدمة  ء مسخرء يف سبيل راحته وأمنه وسالمته، فكّل شيالطفل عليها، وتبذل كل شي

الطفل دون مقابل، أي احلق مع الطفل والتكليف على االُم فقط، وهذه الصورة هي اليت 
الشرعية ستكون هبذا التصوير بني اإلنسان وخالقه، فحىت التكاليف  جيب أن حتكم العالقة

الكمال املعنوي وحتقيق اهلدف من خلقه  من حقوق اإلنسان على ربّه للصعود به يف مدارج
كالطفل الذي  متثال األوامر اإلهلية فقد أضّر بنفسهافان مل أيت هبا ومل يتحرك على مستوى 

ل، فكذلك الصالة والصيام أيىب االرتضاع من ثدي اُّمه، فكما أّن اللنب ميثل غذاء لبدن الطف

                                 
 .145سورة آل عمران، اآلية ـ  1

ـ انظر: السيد محمد باقر الصدر ـ دروس في علم االصول  2

 ـ الحلقة الثالثة ـ مباحث القطع.

 .7سورة الطالق، اآلية ـ  3
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ذلك تعّد غذاء معنواًي لروح اإلنسان املتعطشة إىل الكمال اإلهلي، وابلتايل  والزكاة وأمثال
واهلزال النفسي وسوف يواجه هذا الواقع السليب  سوف يصاب هذا اإلنسان ابجلفاف الروحي

ةعلى شكل عذاب شديد، ال الذي أقدم عليه ابختياره ورفضه املنح واملواهب اإلهلية يوم القيام
 أّن هللا تعاىل هو الذي أيمر بعقابه وتعذيبه كما هواملفهوم من التصوير األول.

أنّه  ومن هنا ميكن القول أنّه حىت على فرض أّن حق احلكم من حقوق هللا تعاىل، إال
لناس من حقوق اإلنسان، أي أّن هللا تعاىل فّوض هذا احلق إىل ا هبذا التصوير األخري يكون

أبنفسهم، وهذا هو ما يشهد به الوجدان من  ا احلاكم الصاحل والقانون الصاحلرو تكوينياً ليختا
أن تكون مفروضة  عنصر االختيار واحلرية لدى اإلنسان يف اختيار احلكومة اليت يريدها إال

 عليه ابلقوة، هذا أوالً.
إلقامة للوالية التكوينية ال يكفي  إّن جمّرد كون الوالية التشريعية هلل تعاىل تبعاً واثنياً: 

أّن احلكومة يف  نصب احلاكم أيضًا بيد هللا تعاىل، ألّن من الواضح مع كون احلكومة العادلة إال
ابلشريعة يف واقعه النفسي، ألمكنه التسرت  األزمنة القدمية تتقوم ابحلاكم، فان كان غري ملتزم

صوت للحق من اجلور ابسم الدين و اسكات أي ابلقوانني الشرعية يف ممارسة أنواع الظلم و 
قبل املصلحني واملخلصني بذريعة احلفاظ على وحدة االُمة أو أّن املنتقدين حلكمه يريدون 

الشغب والفوضى يف صفوف االُمة واالخالل ابألمن وما شاكل ذلك، وابلتايل ينزل  إاثرة
ته كما هو احلال مع حكومات بين على الصبغة الدينية حلكوم عليهم أشد العقاب مع احملافظة

بعد فتح ابب االستبداد الديين  امية وبين العباس، وحينئٍذ يكون من العسري إصالح احلال
 على مصراعيه.

ولو قيل إّن اإلسالم عنّي احلاكم اإلسالمي بذكر صفاته العامة من العدالة والشجاعة 
ر يف كتاابت أتباع االسالم تشخيص املصداق كما يذك والعلم والفقه وترك إىل الناس

العدول عن  عليهم السالم، فهذا يعين السياسي، وخاصة بعد عصر األئّمة املعصومني
مقتضيات اإلدعاء املذكور والقول أبّن حق احلكومة من حقوق الناس ال من حقوق هللا 

شخيص ذكر بعض الصفات اليت ينبغي توفرها يف احلاكم اإلسالمي وترك ت تعاىل، ألّن جمّرد
 :فهنا صوراتن ،احلكم بيد الناس املصداق بيد الناس يعين أّن مشروعية هذا

أن يكون إبمكاهنم عزله فيما لو ختطى القانون وجتاوز املقررات املشروعة الصورة االُوىل: 
يعين أن احلق يف تعيني هذا احلاكم أو ذاك بيد الناس، وهذا معىن  له وانتخاب غريه، فهذا
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يتوافق عليها العقالء يف لزوم توفرها يف  ي، إذ إّن الصفات املذكورة هي ممااحلكم الدميقراط
جملّرد التأكيد  احلاكم اإلسالمي، وهذا يعين أّن ورود هذه الصفات يف النصوص الدينية هو

واإلرشاد وليس على سبيل التعبد، ولذا لو فرض ورود صفة ال تتمتع ابلبعد العقالئي يف تلكم 
لزوم أن يكون من قريش مثالً، ألمكن جتاوز هذه الصفة وحذفها، وهذا من قبيل  النصوص

مرتوكة حلكم العقالء يرون فيها رأيهم، ولذا ال يعقل أن  تعبدية بل تيعين أّن هذه املسألة ليس
حاكمًا على الناس، وعليه تكون  اجملانني يقوم الوحي اإلهلي يتنصيب أحد األطفال أو أحد

 رات العقالء يف تعيني احلاكم وشكل احلكومة.املسألة خاضعة العتبا
عّزوجّل هللا ن ينزلأاز تعاىل فلو ج هللوبعبارة اُخرى: أنّه على القول أبّن حق احلكومة 

لصفات لبشر ابمن ا لصّح ذلك الفرض، ولكن مبجّرد أن يعني واحداً  وحيكم البشرية بنفسه
من  يف ما يرونه لعقالءرات اخاضعة العتبا ةالعقالئية املذكورة، فهذا يعين أهّنا مسألة عقالئي

 تبارات.تلك االع سبحاملصلحة واملفسدة، وابلتايل يكون إبمكاهنم تعيني احلاكم أو عزله 
ها من هللا شروعيتوحي مأن يقال بعدم إمكاهنم عزله ألّن حكومته تستوالصورة الثانية: 

م من ين أنّه معصو ال يع دالً ن احلاكم عاوالظلم، ألّن جمّرد أن يكو  تعاىل، فهذا يعين االستبداد
ه ييا يف عينلو الدنما حت وخاصة بعد عمرهسيبقى عاداًل إىل آخر  هالزيغ واخلطأ، وال يعين أن

للمحافظة على  ترايالعدالة ويصادر احلقوق واحل ويروق له هذا املنصب، فقد يتخطى مقّومات
ها عدل يف أجوائوام الية لدية الضماانت الكافاحلكومة اإلسالمهذا املوقع لنفسه، وحينئٍذ تفقد 

 .واالجتماعية السياسية
أوه من سرية و ما ر ة هوالظاهر أن السبب الذي دفع البعض إىل االعتقاد ابحلكومة اإلهلي

جتماعي، اقع االوى الو بني مقام النبوة ومقام احلكومة على مست يف مجعه )ص( النيب األكرم
عاىل ملقام تهللا  منصوب من قبل)ص(  إهليان، أي كما أّن النيب فتصوروا أبّن كال املقامني

بني  لفصلاميكن  ، والتعاىل أيضًا ملقام احلكومة هللاالنبوة، فكذلك هو املنصوب من قبل 
ل اًل من التأمّن قليال أالسلطة الدينية والسلطة السياسية على مستوى املنشأ واملصدر، واحل

رخيية اتفالشواهد ال احلقيقة، وكشفملقامني كفيل ابيضاح الصورة هذين ا والدّقة يف مضمون
متع بل اهلجرة يتلة ما قمل يكن يف مرح صلى هللا عليه وآله الكثرية تّدل على أّن الرسول األكرم

 اىل:بسمات احلاكم على املسلمني يف مكة، بل كان نبّياً مبقتضى قوله تع
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 َا أَْنَت ُمذَكٌِّر  .1َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطرٍ  َفذَكِّْر ِإمنه
 آله يف تبليغو عليه  صلى هللا وأمثاهلا من اآلايت الشريفة اليت حتصر مهّمة النيب األكرم

ار د بيعة األنصلكن بعنام، و واألخالق ونبذ عبادة األص هللاالرسالة السماوية ودعوة الناس إىل 
جممل  نوعية يف قلةنحدثت  دينة عليه وآله إىل املصلى هللا له يف العقبة ااُلوىل والثانية وهجرته

سالمي قام إجمتمع ومة و صلى هللا عليه وآله بتشكيل نواة حك الدعوة اإلسالمية، وبدأ النيب
صلى  للنيب سياسيةة العلى أساس الشريعةاإلسالمية، وهذا يعين أّن مقام احلكومة أو السلط

 هن واألنصار لملهاجريالناس وبيعة ا صل بل ابنتخابنصيب إهلي يف األبتهللا عليه وآله مل يكن 
ري ابلضبط ما جي ة تعينلبيعمل يكن هناك معىن للبيعة من األساس، فا صلى هللا عليه وآله، وإال

لسلطة من فويض اتملية عصران احلاضر من عملية االنتخاب يف الدول الدميقراطية، وبعد ع يف
قرآنية تنحو ايت الت اآلصلى هللا عليه وآله، بدأ ألكرمقبل املهاجرين واألنصارإىل النيب ا

ن كانت أسي بعد اجتماعي وسيا منحى جديداً يف عملية اإلرشاد والتوجيه الديين ومن موقع
واخراج  ملرحلةابات مقصورة على اجلانب الفردي واملعنوي للمسلمني، وذلك استجابة ملتطل

 ول جمتمع مدينأتشكيل ية و لية االجتماعية والسياساملسلم من أجواء الفردية إىل أجواء املسؤو 
مستوحاة من  جديدة اُسس القبائل العربية املتناحرة يتوىل تنظيم حياة اإلنسان على من تلكم

 الدين والشريعة اإلهلية.
هذا املنصب  يد كونيؤ  وعلى أية حال، ال جند يف النصوص القرآنية والرواايت النبوية ما

ىن  ؤكد هذا املعتن آية مأكثر  منصباً إهلياً ابألصل، بل هناك هللا عليه وآله صلى الدنيوي للنيب
ون ملسلما أو إذا أراد ،أراه هللا كقضية شرطية، أي إذا أراد النيب أن حيكم فعليه أن حيكم مبا

 اىل:وله تعقبيل قالبيعة فعليهم االلتزام  أبحكام الشريعة اخلاصة أبمر احلكومة من 
النهِب  ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى أَْن اَل ُيْشرِْكَن اِبهلل َشْيئًا َواَل َيْسرِْقَن َواَل  اَي أَيـ َها

 أَيِْتنَي بِبـُْهَتاٍن يـَْفرَتِيَنُه بـَنْيَ أَْيِديِهنه َوأَْرُجِلِهنه َواَل يـَْعِصيَنَك يِف  َوال َدُهنّ اليـَْزِننَي َواَل يـَْقتـُْلَن أَوْ 
 .2َمْعُروٍف فـََبايِْعُهنه َواْستَـْغِفْر هَلُنه هللا ِإنه هللا َغُفوٌرَرِحيمٌ 

 َنَـُهْم اِبْلِقْسِط ِإنه هللا حيُِب  اْلُمْقِسِطني  .3َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ

                                 
 .22و  21رة الغاشية، اآلية سوـ  1
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ؤوهنم دارة شإىل ويف الوقت نفسه ميكن للمسلمني أن خيتاروا حاكمًا غري النيب يتو 
ول مهام آله يزاو صلى هللا عليه  األساس، فيبقى النيب األكرم ويبايعونه على هذاالسياسية 

 فقط كما حكى إلرشادغ واالدعوة إىل هللا تعاىل من موقع كونه مرساًل من هللا تعاىل للتبلي
مر أىل من يتوىل شدهم إن ير القرآن الكرمي عن بين اسرائيل عندما جاؤوا لنيب هلم وطلبوا منه أ

 واحلكومة عليهم: السلطة
 ًهَلُْم ابْ َعْث لََنا َملمكا ٍّ ْن بَ ْعدم ُموَسى إمْذ قَاُلوا لمَنِبم ْن َبينم إمْسَرائميَل مم ِم مم َأَلَْ تَ َر إمىَل اْلَماَل

ُهْم إمنَّ هللا َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت  َوقَالَ  نُ َقاتمْل يفم َسبميلم هللا...  هَلُْم نَبمي ُّ
 .1َملمكاً...
ك النيب كون ذلن يا النص القرآين يدل من جهة على أّن مقام النبوة ال يستدعي أفهذ

هلم ملك  ن يكونئيل أملا كان هناك وجه لطلب بين اسرا وإال هوامللك واحلاكم على الناس،
 نوال يعترب م ناس،من حقوق ال غري ذلك النيب، ومن جهة اُخرى يدل على أّن هذا احلق هو

 هلذا صاحلاً  ن يراهمختار طلب الناس له وتفويضهم هذا احلق إىل النيب ليبعد  ظائف النيب إال
 املنصب.

*      *      * 

 الدليل الثاين:

تها من هللا، مشروعي ستمدتإّن العقل حيكم بضرورة احلكومة العادلة، فان مل تكن احلكومة 

ع اإلنسان ا ينفمبغريه  عرف منطاغوت، ألّن هللا تعاىل أفهي حكومة  هللاشريعة  وتسرتفد قوانينها من
إذن فالعقل  دنياه،ينه و ما يصلح اإلنسان يف امور د ويضّره، وقد أنزل شريعة كاملة فيها كل

ن املتويل أن يكو و ية، اإلسالم يقول بوجوب أن تستمد احلكومة إسالمية قوانينها من الشريعة
و وه اهة اتمة،لة ونز عدايقها بهلذا األمر هو أعرف الناس ابلشريعة من جهة، وأقدرهم على تطب

 فقيه:ية اليف كتاب وال ((جوادي اآلملي))، ويف ذلك يقول الشيخ ((العادل هالفقي))
إّن كل عاقل يدرك جيداً أّن وجود القانون ضروري للمجتمع البشري لتنظيم اُمور الناس ))

والبّد أن يكون هذا ساد اهلرج واملرج والفوضى يف اجملتمع،  أحد وإال حىت ال يعتدى أحد على

                                 
 .247و  246سورة البقرة، اآلية ـ  1
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احلياة الكرمية وال يتحقق النظم بدون قانون، وال  القانون عاداًل حىت يستطيع أفراد اجملتمع من
اإلنسان يف حياته املادية  يكون القانون صحيحاً وكاماًل أاّل إذا أخذ بنظر االعتبار مجيع أبعاد

 له روح إهلية وفطرة توحيديةواملعنوية، فكما أّن لإلنسان بداًن له حاجات معينة فكذلك 
العقائدية مضافًا إىل و ونفس ملهمة فالبّد أن يراعي هذا القانون أبعاد اإلنسان األخالقية 

تكن هلذا القانون القابلية على ايصال اإلنسان إىل السعادة  مل البعد الطبيعي املادي، وإال
نسان الذي يدرك عمق الرابطة اإل خالق املنشودة، وال يستطيع أن يشرع مثل هذا القانون إال

احلكم إن))بني اإلنسان من جهة، وبني عامل الطبيعة من جهة اُخرى، ولذا قال القرآن الكرمي 
، أي إّن جعل احلكم والقانون الذي يقود اإلنسان إىل السعادة هو من شؤون هللا ((هلل إال

 .1((أحد غريه على ذلك خاصة حيث ال يستطيع
، فهو  تمع البشرييف اجمل هليقانون، أّما من يتوىل تنفيذ هذا القانون اإلهذا ابلنسبة إىل ال

، يقول ولء العدلفقهاواإلطالع الوايف على هذا القانون، وهم ا كل من له اخلربة الكافية
 :((احلكومة االسالمية))االمام اخلميين يف كتابه 

تمع ما كان يليه النيب واذا هنض أبمر تشكيل احلكومة فقيه عادل، فانه يلي امور اجمل))
يقول الشيخ جوادي اآلملي يف  2(()ص( منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا

 الكتاب املذكور:
هو أّن والية ( الربهان العقلي احملض) إّن مقتضى الدليل األول على ضرورة والية الفقيه))

مبا أّن األئمة املعصومني هم عليهم السالم و  الفقيه هي استمرارإلمامة األئّمة املعصومني
للشرائط منصوب من قبل هللا واألئمة  منصوبون من هللا تعاىل ألمر الوالية، فاّن الفقيه اجلامع

مؤثراً بدون من  املعصومني أيضًا للوالية على اجملتمع اإلسالمي.. ألّن القانون اإلهلي ال يكون
فقهاء اجلامعني للشرائط بعنوان النائب يقوم بتنفيذه، ولذلك اقتضت احلكمة اإلهلية نصب ال

عليه السالم  للوالية على اجملتمع اإلسالمي يف عصر الغيبة،  اإلمام صاحب الزمان العام عن
عليهم السالم مل تكن بتوكيل من  املعصومني صلى هللا عليه وآله واألئّمة وكما أّن حاكمية النيب

                                 
ـ  50ـ  54عبدهللا جوادي اآلملي: والية الفقيه ـ ص ـ  1

 بتلخيص.
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املعصومون حاكماً  يقوم مقامهم ومن جعله األئّمةالناس، بل ابيعوا هلم ابلوالية، فكذلك من 
 .1((على اجملتمع يف عصر الغيبة جيب على الناس مّد يد البيعة والوالء له

 املناقشة:

ون هو القان كونأّما ما ذكر من حكم العقل بضرورة احلكومة العادلة، وضرورة أن ي
 ه:ية، فريد علياملعنو و ية ان املادأعرف من غريه حباجات اإلنسالقانون اإلهلي ألّن هللا تعاىل

إّن الشريعة السماوية البّد وأن تكون متطابقة مع مقتضيات العدالة الفطرية وال أواًل: 
ميكن أن تكون خمالفة ملاحيكم به العقل العملي من أحكام أخالقية، أي أن األحكام 

القانونية، ألّن الغاية من الشرعية األخالقية الفطرية متثل انساقًا حتتية تبتين عليها األحكام
النهاُس  ... لِيَـُقومَ ))الدين يف دائرة األحكام الشرعية هي األخذ بيد اإلنسان للقيام ابلقسط 

فالدعوة إىل العدل والقسط والنهي عن الظلم واجلور متثل املعامل الرئيسية للشريعة  2((اِبْلِقْسطِ 
الكليات ابستثناء بعض املوارد اجلزئية بعنوان يرد يف النصوص الدينية غري هذه  السماوية، ومل

الكليات مل ترد يف الشريعة وال ميكن أن يرد فيها ألهّنا  القضية اخلارجية، فاملصاديق هلذه
االجتماعية واملتغريات الثقافية،  المتناهية وخمتلفة ابختالف الزمان واملكان والظروف

على موارد قليلة  جتماعية، وعليه ال ميكن اجلمودفاملصاديق متغرية بتغري احلاجات الفردية واال
جّداً مما ورد يف صدر اإلسالم بعنوان مصاديق لتلكم احلاجات الساذجة للمجتمع اإلسالمي 

وأّما الكليات فهي وجدانية كما قلنا وال ميكن أن تكون خمالفة للوجدان، وحينئٍذ ميكن  األول،
 بعقله العملي ال ما يرد يف الشريعة املقدسة. القول أبّن األصل فيها هو مايدركه اإلنسان

أّن  ((من جهة))أّما أّن هللا تعاىل أعرف من غريه حباجات خلقه املادية واملعنوية، فريد عليه 
مسوغًا ألن جيمد اإلنسان عقله ابنتظار ما يرد يف القانون اإلهلي،  ذلك ال يصّح أن يكون

ن الميارس هللا تعاىل سلطة تشريعية عليه وال ينزل ولعل من األفضل يف عملية تربية اإلنسان أ
الواقع، بل مينحه حرية  عليه قوانني جاهزة تقضي على فاعلية العقل البشري يف اكتشاف

دينية  التفكري الحياء القدرات التنظريية للعقل الفقهي ملعاجلة حاجاته املادية واملعنوية أبدوات
ل والتوفيق بني مستلزمات الواقع ومتطلبات اإلميان، وأخالقية وسّن القوانني وإجياد احللو 
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الشارع املقدس بعض ااُلصول الكلية واألحكام اإلرشادية بني يدي البشر  فيكفي أن يضع
القوانني، من قبيل لزوم األخذ بنظر االعتبار احلياة  ليتحركوا على ضوئها يف عملية سنّ 

اء تلك احلياة الهذه احلياة الفانية، أو االنتباه ااُلخرى وكون اإلنسان خملوقاً ألجلها ولغرض بن
وأمثال  لعوامل االحنراف والزيغ يف واقع اإلنسان وحمتواه الداخلي وضرورة هتذيب النفس

 لذلك.
ملعنوية، انسان اإل ومن جهة اُخرى: إّن املطلوب من القانون ليس هو التدخل يف جوانب

ومهّمة  وأمثال ذلك، املعادو بدأ املفاهيم الدينية عن املاألخالق والعرفان و  فهذا ممّا يتكّفله علم
قوق لق ابحليتع افيماإلنسان واجملتمع البشري القانون ال تتجاوز اجلانب الظاهري من

نون قانون حىت القاأي   أنوالواجبات وشؤون العالقة بني أفراد اجملتمع، ألّن من الواضح جّداً 
ي لكمال املعنو اجتاه ابيكه م األخالقية على اإلنسان وحتر اإلهلي ال يستطيع فرض اإلميان والقي

ما تصرح  هذا هوو حلر، امن موقع االختيار  مامل يتحرك الفرد بنفسه يف خط التقوى واإلميان
 به اآلية الشريفة:

 .1((ِإْكرَاَه يف الدِّيِن... ال))
كن أن ميإلنسانية ال ااملثل و ية فالدين مبعىن اإلميان القليب وااللتزام الوجداين ابلقيم املساو 

ني يف عصر ملنافقاثرة ة يف خلقها يف واقع اإلنسان، ولذلك جند كويامالسيتدخل القانون يف
رآن ملتمثل ابلقهلي ااإل وناجملتمع اإلسالمي األول، فالقاننزول القرآن ووجود احلاكم اإلهلي يف

لب غرس التقوى يف ق لىرا عآله مل يقدصلى هللا عليه و  واحلاكم اإلهلي املتمثل ابلرسول األكرم
 ول األكرمه الرسحقق اإلنسان ما مل يتحرك اإلنسان بنفسه يف هذا االجتاه، والنجاح الذي

 اسياً، بل منمًا سيوزعي هداية الناس مل ينطلق من موقع كونه حاكماً  صلى هللا عليه وآله يف
ن بعاد اإلنسامعًا ألون جاورة كون القانضر  موقع النبوة والوحي، وعليه فما قيل يف الدليل من

حصر ابجلانب انون تنالقة محلاجاته املادية واملعنوية، بعيد عن الصواب، فمهاملختلفة وانظرًا 
 كما تقدم.  الدين ائرةلإلنسان واحلقوق يدركها اإلنسان بعقله العملي ومن خارج د احلقوقي

قية وتوجيه معقول يف العصر األول إّن هذا الكالم ميكن أن حيظى مبربرات منطاثنياً: 
اجلاهلي حيث كان اإلنسان العريب من جهة حباجة إىل أبسط  لإلسالم ويف الوسط العريب

من تلك األجواء املتخلفة والظلمات  ء احلقوقية والقانونية النتزاعهالقيم األخالقية واملبادى
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للمجتمع اإلنساين  مبا حيقق احلالكة، ومن جهة اُخرى وجود عنصر الوحي واالتصال ابلسماء
طموحه يف قانون صاحل يكفل له ترشيد مساره التكاملي ومعاجلة التحدايت املفروضة عليه 

صورة، أّما بعد انقضاء عصر النبوة وانقطاع الوحي وابتعادان عن تلك األجواء اإلهلية  أبفضل
ة من متغريات ومستجدات وما محلت هذه املدة املديد أبكثر من أربعة عشر قراًن من الزمان

الذي تعامل مع واقع بشري  على مجيع األصعد واألبعاد، فهل يعقل أن يكون ذلك القانون
 ساذج ومتخلف وحمدود، أن يكون هو القانون الذي إبمكانه التعامل مع اجملتمع البشري

خرى إىل املعاصر بكل ما حيفل به من متغريات وتعقيدات وحتدايت صعبة دون أن حيتاج مّرة اُ 
 ودون حاجة حلاكم معصوم مؤيد ابلوحي ومسدد بعناية رابنية خاصة؟ االتصال ابلسماء

 جواب الفقهاء:

 وقد أجاب الفقهاء عن هذا اإلشكال بثالثة أجوبة:

 اجلواب األول: استيعاب الشريعة لكافة مناحي احلياة

ت الكثرية اليت إّن الشريعة اإلسالمية غري قاصرة عن استيعاب املتغريات واملستجدا
واملتطور للمجتمعات البشرية، وذلك لوجود قواعد كلية يف الفقه  يفرضها الواقع املتحرك

أرض الواقع العملي، من قبيل قاعدة  اإلسالمي تتوىل حّل كل هذه التعقيدات القانونية على
رورات تبيح الض))أو قاعدة ((ال حرج))وقاعدة  ((األهم واملهم))وقاعدة  ((ال ضرر وال ضرار))

ومعلوم أن هذه القواعد حاكمة على مجيع أبواب الفقه، فكلما واجه الفقه  ((احملظورات
مستوى تطبيق النصوص يف ضوء متطلبات الواقع أمكنه التمسك هبذه القواعد  مشكلة على

من االزمة، ويف ذلك يقول الشيخ مكارم الشريازي يف  الفقهية احلاكمة على النصوص للخروج
 بعد أن يطرح اإلشكال املذكور: ((ار الفقاهةأنو ))

يقع السؤال: أنّه كيف ينطبق ذلك األمر املتغرّي دائمًا على هذه القوانني الثابتة دائماً؟ ))
اإلسالم ُاصواًل كلية وقوانني جامعة، هلا مشول كثري ودوائر واسعة  والسّر يف ذلك أّن يف

 ((اوفوا ابلعقود))مصاديقها وتبقى ذواهتا، مثل  وخطوط عريضة تزدهر زمااًن بعد زمان وتتغرّي 
 من أشباهها. وغريها ((ما حكم به العقل حكم به الشرع))و ((املؤمنون عند شروطهم))و

 ((قاعدة ال ضرر))أضف إىل ذلك القواعد الكثرية املشتملة على العناوين الثانوية مثل 
قاعدة األهم واملهم ))و ((حفظ النظام لزوم ما يتوقف عليه))و ((الضرورة))و ((قاعدة ال حرج))و
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 .1وأشبهاهها ((عند تزاحم املصاحل
و من يتوىل لي، وهلعقاأّما ابلنسبة إىل الشق الثاين يف مضمون هذه الصياغة من الدليل 

 تعاىل هللان قبل صوب مفريى هؤالء الفقهاء أّن الفقيه العادل من تنفيذ األحكام الشرعية،
من أتييد  اًل العاد هايمن كونه فق مام املعصوم ويكتسب مشروعيةوابلنيابة العامة عن اإل

 ذكور:امل الناس وانتخاهبم له، ويف ذلك يقول مكارم الشريازي أيضاً يف كتابه
 أمره لناس يفاكة إن قلت: إن الويل الفقيه ال يقدر على إعمال الوالية بدون مشار ))

املراد  هوذلك، و هتم لمنا هو جللب مساعدنصرته، فاالنتخاب إ وأتييدهم له وبذل أنفسهم يف
 ابالنتخاب. من أّن والية الفقيه ال تكون أالّ اقتضائياً، وفعليتها

قلت: هذا استدالل عجيب، فاّن عدم قدرة الفقيه على إعمال الوالية بدون مساعدة 
لدار  فعليتها بدونه كما يف سائر احلقوق مثل من كان مالكاً  الناس ال يكون دلياًل على عدم

مساعدة الناس، وأين هذا من كون  وغصبه منه غاصب ال يقدر على أخذ حّقه منه بدون
املنوط هو  مالكيته شأنيًا ال فعلياً، وابجلملة اصل الوالية غري منوط مبساعدة الناس، وإمّنا

 .2((إعمال الوالية، وفرق واضح بني إعمال الوالية وأصل ثبوهتا

 ونالحظ عليه:

ى صعيد التشريع وقوله بوجود قواعد كلية يف الشريعة تكفي لسّد الفراغ أّما عل :أوالً 
والتقنني يف احلكومة اإلسالمية، فمن الواضح أّن مجيع ما ذكره من  القانوين يف عملية التشريع

وعقالئية متوفرة لدى مجيع دوائر التشريع والتقنني  قواعد وُاصول كلية هي قواعد وُاصول عقلية
أبّن الشريعة اإلسالمية جاءت  البشرية، فليست هي إسالمية ابألصل حىت يقاليف اجملتمعات 

فمن ال  بكل صغرية وكبرية يف جمال التشريع وال حاجة ألعمال الفكر والعقل يف هذا اجملال،
هي قاعدة يسري عليها مجيع عقالء العامل يف مجيع  ((اوفوا ابلعقود))يعلم من العقالء أّن قاعدة 

البشرية من أول التاريخ البشري وحلد اآلن، بل ال ميكن قيام جمتمع بشري ما مل  اجملتمعات
للحيلولة دون انفراط اجملتمع وسيادة الفوضى واهلرج  حيرتم أفراده العقود اجلارية فيما بينهم
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ملا  ((العقالء عند شروطهم))األصل واليت هي يف ((املؤمنون عند شروطهم))واملرج، وهكذا قاعدة 
وهذا ال يتجسد  من قيام دعائم اجملتمع البشري على عنصر الثقة واإلطمئنان بني األفراد، تقدم

 يف الواقع االجتماعي ما مل حيرتم كل فرد شروطه وعهوده يف معامالته وعقوده مع اآلخرين.
فأوضح من أن حتتاج إىل بيان  ((ما حكم به العقل حكم به الشرع))وأّما القاعدة الثالثة 

 حكم العقل يف عملية التقنني. كيدها علىمن حيث أت
هذا ابلنسبة إىل القواعد وااُلصول األولية، أّما ما ذكره من القواعد الثانوية فهي ااُلخرى 

 ((الضرورات تبيح احملظورات))و ((ال حرج))و ((ال ضرر))قبيل قاعدة  عقلية وعقالئية كذلك، من
العناوين الثانوية فهي مهددة ابلفناء واملوت فكل دين أو شريعة ال تعرتف هبذه ااُلصول أو 

لتنظيم حياته الدنيوية  إلعراض الناس عنها، فاإلنسان يريد شريعة مساوية من أجل العمل هبا
 وحتصيل حال األمن ابلنجاة يف اآلخرة، وهذا الغرض ال جيتمع مع كون األحكام الشرعية

يوية، فمن الطبيعي أّن كل قانون أو تستلزم االضرار واحلرج الشديدين حبياة اإلنسان الدن
بنظر االعتبار هذه االستثناءات والعناوين الثانوية ليضمن التزام  تشريع إهلي أو بشري أيخذ

 ((لزوم ما يتوقف عليه النظام))يف  أتباعه على املدى الطويل ابلعمل وفقه، وهكذا احلال
مع املهم؟!   يرحج األهم عند تعارضه، فأي عاقل ال((قاعدة األهم واملهم عند تزاحم املصاحل))و

وأي نظام ال يلتزم ابلتحرك وفق ما يتوقف عليه النظام من خمططات وقوانني ومصاحل مهّمة 
 وحيوية؟!

والطريف أّن مجيع الفقهاء يتمسكون يف مدرك هذه القواعد إلثبات حجيتها وشرعيتها 
 قد أمضى هذه السرية!! بسرية العقالء وأّن الشارع

ذكره من أّن الويل الفقيه ال حيتاج إىل رأي الناس وانتخاهبم له لتويل هذا ما أّما اً: واثني
منصوب من هللا تعاىل هلذا املقام، فهو مضافًا إىل عدم معقوليته يف  املنصب اخلطري وإمّنا هو

الناس لتشخيص املصداق بعد انقطاع الوحي حال تعدد الفقهاء العدول ولزوم الرجوع إىل رأي
وتوصياته إهلية ال حيق  البتعاد عن عصر النص، فانّه يلزم أن تكون مجيع أوامره وأحكامهوا

 ألحد من الناس االعرتاض عليها أو مناقشتها من موقع النقد والتخطئة، وهذا عني االستبداد
واحلكم الفردي الذي ال ينفك عن الظلم ومصادرة احلراّيت واحلقوق املشروعة للمواطنني ابسم 

 ن.الدي
الفقيه العادل ال يعين عدم أتثره ابملؤثرات العاطفية وعامل املزاج وقصور النظر، كما أّن 
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 ومع سعة الصالحيات املقررة هلذا الفقيه حبيث يكون له ما كان للنيب العدالة ال تعين العصمة،
الذي يهدد مثل هذه  صلى هللا عليه وآله ما عدا عنصر الوحي ندرك جيدًا اخلطر األكيد

التجربة وعدم وجود ضماانت لتفادي هذا اخلطر، فاملشورة والنصيحة وأمثاهلا ال ميكن أن 
 التاريخ اإلسالمي. دون حتّول احلاكم اإلسالمي إىل مستبد طاغية كما حدث مراراً يف حتول

 الصدر ومنطقة الفراغ:

الشريعة إنّه ليس من الضروري وجود نصوص شرعية لكل واقعة، بل إّن اجلواب الثاين: 
للحاكم الشرعي ابسم منطقة الفراغ، يعمل فيه برأيه ووفقًا للمصاحل  ً بنفسها قد تركت جماال

اُخرى أّن األحكام اإلسالمية على ثالثة أحناء:  اليت يراها يف حركة الواقع االجتماعي، وبكلمة
 :((أحكام حكومتية))و ((أحكام اثنوية))و ((أحكام أولية))

رة عن األحكام الواردة يف أصل الشريعة على مواضعها األولية من عبااألحكام األولية: 
االابحة، فاخلمر حرام ابلعنوان االوىل، والغصب حرام ابلعنوان األويل   الوجوب أو احلرمة أو

 كذلك، والصالة واجبة واحلج واجب كذلك.
من  وهي األحكام اليت ترد على موضوعاهتا يف حاالت خاصة فتغرّي األحكام الثانوية: 

فلحم اخلنزير حرام ابلعنوان األويل، أاّل  ((الضرورات تبيح احملظورات)) حكمها األويل، من قبيل
أنّه قد يكون مباحًا ورمّبا واجبًا يف حالةالضرورة واجملاعة، والصالة الواجبة ابحلكم األويل قد 

ومثل هذه  كانقاذ غريق،  تنقلب إىل حمرمة ابلعنوان الثانوي، فيما لو زامحها أمر أهم
النصوص  االستثناءات إبمكاهنا أن حتل مشاكل كثرية على مستوى التقنني وجتسري العالقة بني

 الشرعية واحلياة املعاصرة.
وهي منط آخر من األحكام الشرعية وليست من مفردات األحكام احلكومتية: 

احلكم األوىل، بل البعض، فهي ليست حالة استثنائية يف  ومصاديق األحكام الثانوية كما توهم
قد تركت يد احلاكم مبسوطة  ليس هلا حكم أوىل من األساس، وذلك أّن الشريعة اإلسالمية

 حيث يقول: ((منطقة الفراغ))رمحه هللا اسم  يف دائرة قانونية خاصة اطلق عليها الشهيد الصدر
ص وحدود منطقة الفراغ اليت تتسع هلا صالحيات أويل االمر تضم يف ضوء هذا الن))

الكرمي )اي أيها الذين آمنو اطيعو هللا وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم( كل فعل مباح تشريعاً 
بطبيعته، فأي نشاط وعمل مل يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه يسمح لويل األمر 
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راماً ابعطاه صفة اثنوية ابملنع عنه أو األمر به، فاذا منع االمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح ح
واذا أمر به أصبح واجباً. وأما األفعال اليت ثبت تشريعيًا حترميها بشكل عام كالراب مثاًل فليس 
من حق ويل األمر األمر هبا، كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كانفاق الزوج على 

تتعارض مع  زوجته الميكن لويل األمر املنع عنه ألن طاعة ويل األمر مفروضة يف احلدود اليت ال
 1((طاعة هللا وأحكامه العامة

أّما ابلنسبة إىل الشق الثاين املتعلق ابلوايل واحلاكم الذي أيخذ على عهدته مهّمة تنفيذ 
الصدر أنّه مضافاً إىل لزوم توّفر الصفات املطلوبة يف املرجع الديين من  الشريعة، فريى الشهيد

اإلسالمية، أن يرشحه أكثرية أعضاء جملس املرجعية،  االجتهاد املطلق والعدالة واإلميان ابلدولة
الدينية كعلماء وطلبة يف اجلوزة وأئّمة  ويؤيد الرتشيح من قبل عدد كبري من العاملني يف احلقوق

املتكافئة من انحية  املساجد وخطباء ومؤلفني ومفكرين إسالميني، ويف حالة تعدد املرجعيات
 .2التعيني من خالل استفتاء شعيب عامهذه الشروط يعود إىل االُّمة أمر 

 يقول الشهيد الصدر ابلنسبة إىل حق االُّمة يف تعيني احلاكم:
وهذا يعطي مفهوم اإلسالم األساسي عن اخلالفة وهو أّن هللا سبحانه وتعاىل أانب ))

م وقيادة الكون وإعماره اجتماعيًا وطبيعياً، وعلى هذا األساس تقو  اجلماعة البشرية يف احلكم
نظرية حكم الناس ألنفسهم وشرعية ممارسةاجلماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن 

شخصياً، وأّما املرجع فهو  والنيب واإلمام معينان من هللا تعاىل تعييناً ))ويضيف قائاًل  ((هللا...
 التأكد منمتعني تعييناً نوعياً، أي أّن اإلسالم حّدد الشروط العامة للمرجع وترك أمر التعيني و 

 .3((انطباق الشروط إىل االُّمة نفسها
ترى فاّن هذه الرؤية ملشروعية احلكومة اإلسالمية ختتلف عن سابقتها يف كال  وكما

ااُلوىل، وهي رؤية الفقهاء التقليديني، أّن احلكومة اإلسالمية إهلية  شقيها، حيث رأينا يف الرؤية
يتوىل تنفيذ التشريع، بينما تنحو نظرية  كم الذييف مقام التشريع، وإهلية يف مقام نصب احلا 

اإلسالم يتوىل  الشهيد الصدر حنو الواقع أكثر حيث تعرتف من جهة بوجود فراغ تشريعي يف
احلاكم مأله مبا يراه صاحلًا ومناسبًا حلال االُّمة، وكذلك تعرتف من جهة اُخرى حبق االُّمة يف 

                                 
 دارالتعارف. ـ 684ص  ـاقتصادنا  ــ محمد باقر الصدر  1

 .22ر السابق، صالمصدـ  2

محمد باقر الصدر ـ خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ـ ـ  3

 .16و  14ص
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سابقًا من رأي علماء أهل  هعن هللا تعاىل، وهو ما رأينااحلاكم مبا هلا من حق اخلالفة  تعيني
 السنة يف هذا اجملال.

 املناقشة:

من الرؤية  لدينيةاوص رغم أّن هذه الرؤية اإلسالمية أقرب إىل الواقع وإىل أجواء النص
 ها:قي، منلتطبيبعض اإلشكاليات على املستوى النظري وا السابقة، أالّ أهّنا تواجه

 ية احلديثة الإلسالماكومة شكلة احلقيقية اليت تواجه عملية التشريع يف احلإّن املأواًل: 
حلاكم يف ق يد اد اطلنصوص للوقائع املستجدة حىت يقال أبّن اإلسالم ق تكمن يف عدم وجود

لواقع اءم مع تتال نصوص وأحكام شرعية ال منطقة الفراغ يف عملية التشريع، بل يف وجود
 ومل يسمح للسلطة هّص فينالشهيد الصدر حيصر منطقة الفراغ يف ما ال اجلديد، وقد رأينا أّن 

 ديل يف هذهوالتب غيريالتشريعية املساس ابلنصوص املوجودة وممارسة عملية التشريع أو الت
تشريع مبعىن صدر الهي م ويقول الشهيد الصدر يف هذا الصدد: إن الشريعة االسالميةالدائرة، 

ة االسالمية مهوري اجليفتمد منه الدستور وتشرع على ضوئه القوانني أهنا هي املصدر الذي يس
 وذلك على النحو التايل: 

اثلثاً: يف حاالت عدم وجود موقف حاسم للشريعة من حترمي أو ِإجياب يكون للسلطة ))
التشريعية اليت متثل االمة أن تسن من القوانني ما تراه صاحلًا على أن ال يتعارض مع الدستور 

ى جماالت هذه القوانني مبنطقة الفراغ، وتشمل هذه املنطقة كل احلاالت اليت تركت وتسم
 1((الشريعة للمكلف اختيار اختاذ املوقف..

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان اإلسالم قد اطلق يد احلاكم اإلسالمي يف دائرة 
فيه؟ وملاذا ال تكون األحكام االصرار على تقييده بدائرة ما ال نّص  منطقة الفراغ، فلماذا هذا

األحكام املتغرية اليت مارسها النيب يف منطقة  اإلسالمية املوجودة يف القضاء من مجلة تلك
وجلد شارب اخلمر وأمثال  الفراغ املقررة له من قبيل الرجم للزاين وقطع يد السارق وقتل املرتد

 ذلك؟

                                 
ـ محمد باقر الصدر، لمحة تمهيدية عن مشروع  1

 .19ـ 18ص  ـالجمهورية االسالمية 
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ا العصر هي اجلمود على أحكام شرعية  إّن املشكلة اليت تواجه اجلمهورية اإلسالمية يف هذ
من الزمان وليس هناك مربر منطقي للتمسك  قرانً  14جمتمع بدائي قبل  كانت متناسبة مع

املعاصرة مع كل ما حتفل به من متغريات كثرية  بتلك األحكام والسعي لتنفيذها يف اجملتمعات
يف العصر اإلسالمي  البدائيومتطلبات جوهرية ال تشبه من قريب أو بعيد متطلبات اجملتمع 

 األول، فكيف ميكن االلتزام ابألحكام الشرعية واليت يتفق الفقهاء عليها خبصوص مسألة عدم
مساواة أهل الكتاب مع املسلمني يف احلقوق االجتماعية والسياسية وعدم اشرتاكهم يف 

ًا يف جملس الشورى يتوىل أحد منهم منصبًا رمسيًا أو يكون انئب االنتخاابت وعدم جواز أن
ولزوم أخذ اجلزية منهم، أو لزوم رجم الزانية على مألمن الناس أو حجية علم القاضي بدون 

والفطري، بل بّينة، أو عدم جواز استئناف احلكم يف حمكمة اُخرى، أو لزوم قتل املرتد املّلي
يف الشريعة  لزوم قتل املنكر لضرورة من ضرورايت الدين وغري ذلك مما ورد فيه نص قطعي

 املقدسة؟
ولو تقرر العمل أبحد هذه األحكام كاحلكم األخري مثاًل للزم قتل ما ال يقل عن مليون 

اليسارية وكثري من املثقفني واساتذة اجلامعات والكّتاب الوطنيني  شخص من أفراد االحزاب
ضاء ممّا سنفرد له ومسائل االرث والدية والق ، وهذا مضافاً إىل ما ورد يف حقوق املرأة1وغريهم

                                 
ـ الغريب في موقف االسالميين من أنصار التيار االصـولي  1

أنهم في الوقت الذي يؤكدون ضرورة تطبيـق الشــريعة و 

منها إعدام المرتد و كل من ينكر أو يشك بضـرورة مـن 

يسـتنكرون بشـدة  ـكما يقرر الفقهاء  ـضرورات الدين 

على قررات صدام حسين ديكتاتور العراق في إعدامه كـل 

بعثي ثبت انتماؤه إلى جهة اخرى غير حزب البعث!! على 

سبيل المثال أوردت مجلة )الفكر الجديد( االسالمية فـي 

( قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 144بع )صعددها السا

 ( جاء فيه:145في القرار المرقم ) 20/11/1976

))يعاقب باالعدام: جـ . كل مـن انتمـى أو ينتمــي 

إلى حزب البعث العربي االشتراكي و يثبت انتماؤه بعـد 

انتهاء عالقته بالحزب إلى أي جهـة حزبيـة أو سياسـية 

 ا((.اخرى أو يعمل لحسابها أو لمصلحته

قرر مجلس  3/7/1978( الصادر بتاريخ 884و في القرار رقم )

 قيادة الثورة مايلي:

ـ يعاقب باالعدام: العسكري و رجل الشـرطة مـن 1))

المتقاعد ين أو المتطوعين المتسرحين مـن الخدمـة أو 
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 حبثاً مستقالً يف حلقة اُخرى.
وهذا هو الذي دعا اإلمام اخلميين إىل تشكيل جممع تشخيص املصلحة ليكون سلطة 

ليحل املشكلة اليت تواجه جملس  الشورى وجملس صيانة الدستور تشريعية عليا فوق جملس
لشريعة، فعندما كان جملس الشرعية املقررة يف ا الشورى بسبب وجود هذه النصوص واألحكام

صيانة الدستور بتجميد هذا  الشورى يقرر مثاًل رفع نظام اجلزية عن أهل الكتاب، يقوم جملس
 القانون وتعطيله حبجة وجود نص قرآين على لزوم أخذ اجلزية من أهل الكتاب، وعندما

تغاضي عن تكررت هذه القضااي ومل تنفع توصيات اإلمام الراحل جمللس صيانة الدستور لل
تلكم النصوص وجتاوزهذه األحكام الشرعية مبا حيقق مصلحة النظام اإلسالمي، أصدر اإلمام 

فوق جملس صيانة الدستور، وكان من جراء ذلك أمره بتشكيل جممع تشخيص املصلحة ليكون
عنصر املصلحة ميثل  استقالة رئيس جملس صيانة الدستور أية هللا الصايف حبّجة أّن إدخال

 ء اإلسالم، أاّل أّن اإلمام اخلميين الذي رأى بعقلهفة صرحية ألحكام الشريعة ومبادىخمال
وتدبريه السياسي ضرورة جتاوز هذه النصوص والعمل ابملصلحة أصّر على رأيه يف توكيل األمر 

 املصلحة ليكون سلطة عليا فوق كل سلطة.إىل جممع تشخيص
ألحكام الشرعية اليت ورد فيها نص بعد قبولنا وعلى أية حال ال جند مسّوغًا لاللتزام اب

يف اصل الشريعة، وهذا املعىن يفضي بنا إىل القول أبّن اآلايت  مبقولة األحكام احلكومتية
إمّنا جاءت لتحل مشكلة اجتماعية  القرآنية والنصوص احلديثية اليت تقرر مثل هذه األحكام

                                                               
تمـوز اذا ثبـت  17المنتهية خدمتهم ألي سبب كان بعـد 

و جهة سياسـية انضمامه و عمله لحساب أو لمصلحة حزب أ

اخرى عدا حـزب البعـث العربـي االشـتراكي(( )المصـدر 

 نفسه(.

أقول: ما الفرق بين قرارات صدام حسين هذه 

وفتاوى الفقهاء بقتل كل مسلم ثبت أنه انتمى إلى دين 

آخر أو انكر إحدى الضروريات من الدين و صدام يعتبر 

أن البعث دين و شريعة للشعب العراقي؟! بل يمكن 

أن الفتوى بقتل المرتد أشنع بمراتب من قرار القول 

صدام حسين بقتل من يخرج من الحزب، ذلك أن خطورة 

أمثال هذه الفتاوى أنها تحاصر حرية االنسان باسم هللا و 

الشريعة السماوية مما يكرس في واقع االنسان الشعور 

بالنفور و الكراهية للدين وهلل، وبالتالي يعيش حالة 

ة مع القيم و الفضائل االخالقية و النفاق و العداو

يترتب على ذلك مسخ شخصية االنسان و موت إنسانيته، 

بينما يقتصر قرار صدام على إعدام الشخص نفسه و ال 

 يمتد إلى قتل انسانيته و كرامته.
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صلى هللا عليه وآله مبا هو حاكم  شرعي للنيبالعلى حنوالقضية اخلارجية فقط، ولتقرير احلكم 
أن تكون هذه األحكام اثبتة وخالدة خبلود الشريعة  المبا هو نيب، وعليه ليس من الضروري

األحكام الثابتة التعبدية حىت يلتزم هبا احلاكم اإلسالمي يف كل  اإلسالمية، فليست هي من
اإلهلية الواردة يف القرآن الكرمي على  يماتأّن األحكام الشرعية والتعل حال، وبعبارة اُخرى:

 حنوين:
: ما يقرر أحكامًا اثبتة يف الدين وهي األحكام اليت جاء هبا القرآن الكرمي إىل ((أحدمها))

النيب لتبليغها للناس مبا هونيب، من قبيل اإلميان ابهلل واليوم اآلخر، ونبذ عبادة األواثن والتوكيد 
 وأمثال ذلك. عاة احلقوق الفطريةعلى القيم األخالقية ومرا

صلى هللا عليه وآله مبا هو حاكم  : ما يقرر أحكامًا شرعية للنيب األكرم((اثنيهما))
ومسؤول عن تدبري اُمور اجملتمع اإلسالمي ال مباهو نيب، ومعلوم أّن مثل هذه األحكام تدخل 

فيها رأيه كما يف  المي لريىاليت جعلها الشارع للحاكم اإلس ((منطقة الفراغ))ء يف دائرة مل
 نظرية السيد الشهيد الصدر، وجمّرد ورودها يف القرآن الكرمي ال يعين أهّنا من السنخ األول من

األحكام الثابتة، ألّن القرآن الكرمي كان يتوىل مسؤولية التشريع وارفاد النيب مبا حيتاجه من 
للمسلمني، ومن غري املعقول أن تكون  املستوايت الفردية واالجتماعية  تشريعات على خمتلف

صلى هللا عليه وآله  اجملال األول من حيثيات النيب كل هذه األحكام والتشريعات تصّب يف
 صلى هللا عليه وآله مبا هو حاكم، ألنّ  وال شأن هلا ابلتشريعات احلكومية اليت تصدر من النيب

ثلث القرآن كانت تعاجل مسائل خارجية الكثري من اآلايت القرآنية الكرمية ولعلها تتجاوز 
وخمتصة حبوادث اترخيية جرت أحداثها على أرض الواقع  متعلقة بظروف ذلك اجملتمع

بدر وأحد واألحزاب وحنني وأمثال  االجتماعي املتحرك من قبيل ما ورد يف القرآن عن غزوة
 ذلك.

روحة فقد رأينا أّن هذه أّما ابلنسبة إىل اختيار احلاكم اإلسالمي يف هذه االطاثنياً: 
التمييز بني عصر النص أو عصر املعصومني، وبني عصر ما  االطروحة تتحرك على مستوى

تعاىل، بينما ينتقل هذا احلق لالُّمة  بعد النص، فتقرر حق تعيني احلاكم يف العصر األول هلل
طرية هي ما الف بعد عصر النص، وهذا الفصل يف احلق عجيب وغريب يف آن واحد، فاحلقوق

يدركها اإلنسان بعقله العملي وليست هي ممّا يقبل االستثناء والتبدل، فلو قلنا بوجود حق 
األبناء، فهذا احلق موجود يف اصل الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها وال تبديل للوالدين على
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دائمًا أو ال يف زمان دون زمان، فإّما نعرتف به  خللق هللا، فال معىن لألعرتاف هبذا احلق
نعرتف به دائماً، فان كان حق تعيني احلاكم للناس كما يقرره السيدالشهيد الصدر يف عصر 
الغيبة مبقتضى عملية االستخالف اإلهلي لإلنسان، فهذا يعين أّن هذا احلق موجود للبشرية 

 منذآدم وحلد اآلن وال معىن ألن يكون اترة هلل واُخرى لإلنسان.
ق هو من حقوق الناس كما أثبتناه ابلتفصيل يف احللقة السابقة والصحيح أّن هذا احل

وأّما حكومة النيب، فقد تقدم أهّنا مل تكن بنصب إهلي  ((النصبخالفة اإلمام علي ابلنص أم))
االجتماعية اليت رافقت اهلجرة إىل املدينة  يف هذا املقام بل جاءت بفعل املسلمني واألحداث

فمنذ  صلى هللا عليه وآله وانتخاهبم له ليتوىل هذا املنصب الدنيوي، وبيعة املسلمني لرسول هللا
صلى هللا عليه وآله السلطة السياسية والدينية معاً، بينما   ذلك الوقت اجتمعت يف النيب األكرم

مقام النبوة والسلطة الدينية فقط، وجمّرد وجود  صلى هللا عليه وآله يتوىل يف مّكة املكرمة كان
اَي ))قبيل قوله تعاىل:  ايت الشريفة اليت تشري إىل النصب اإلهلي يف هذا املقام منبعض اآل

َعْن  َداُووُد ِإانه َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرِض َفاْحُكْم بـَنْيَ النهاِس اِبحلَْقِّ َواَل تـَتهِبِع اهْلََوى فـَُيِضلهكَ 
 .1((هللا...َسِبيلِ 

د يستوعب قر، بل باشصب البّد وأن يكون ابجلعل اإلهلي املفال يدّل على أّن هذا املن
يف كثري من  واحلالهكما   اجلعل والنصب إهلياً بطريقة غري مباشرة هذا اخلطاب ما لو كان هذا

ديد ل املطر واحلل انزاقبي هللا مباشرة مناخلطاابت القرآنية اليت تنسب األحداث والوقائع إىل
 هذه االُمور قد كلك، فالبحار والطري يف اهلواء وما إىل ذل وحتريك الرايح ومحل السفن يف

 ا وعدمها،بيعية يف حدوثهقوانني طل نسبت إىل هللا تعاىل مباشرة يف القرآن الكرمي، ونعلم أهّنا خاضعة
صلى هللا عليه  ألكرمالبعض األنبياء كداود وسليمان والنيب فكذلك احلال يف تقرير النصب اإلهلي 

اجملتمعات  يف سائر السالطنيحال امللوك و و الدينية، ويتساوى حاهلم يف ذلك  اخلالفة والزعامةم وآله يف مقا
ل لطرق والوسائاخالل  مة منأن يتولوا أمر السلطة واحلكو  البشرية الذين قررت املشيئة اإلهلية

 املتعارفة يف تلك األزمنة.
ظارة الفقيه أواملرجع على إّن السيد الشهيد مل يوضح يف نظريته هذه حدود ناثلثاً: 

مؤسسات الدولة ومرافقهااحليوية، وملاذا كان حق التعيني بيد االُّمة يف حاالت التعدد وعدم 
إذا كانت مقتبسة من االُّمة حبكم مقولة  منحها هذا احلق يف مورداحلصر؟ أي أن املشروعية

                                 
 .26سورة ص، اآلية ـ  1
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املرجع واحداً  ذا كاناالستخالف اإلهلي للجماعة، ففي هذه الصورة يتساوى احلال بني ما إ
أو كانت مرجعية متعددة، وبني ما إذا كان احلاكم هو حاكم إسالمي أو غري إسالمي، بينما 

وخالفة اجلماعة ))الشهيد يفرق بني هذا احلق يف كل هذه املوارد، فهو يقول اترة: د جند السي
تة مبدئياً من الناحية النظرية الذي ميارسه النيب ابسم السماء اثب البشرية يف مرحلة التغيري الثوري

الكامل والنيب هو اخلليفة احلقيقي من  أاّل أهّنا من الناحية الفعلية ليست موجودة ابملعىن
 .1((الناحية الفعلية

 ويقول اترة اُخرى:
وأّما خط اخلالفة الذي كان ميارسه الشهيد املعصوم )النيب واإلمام املعصوم( فما دامت ))

وت ومقصية عن حقها يف اخلالفة العامة فهذا اخلط ميارسه املرجع، االُمة حمكومةللطاغ
 .2((يف شخص املرجع ـاخلالفةوالشهادة  ـ ويندمج اخلطان حينئذٍ 

ذا د أن يكون ه، وجمرّ رجعوالنرى وجهًا معقواًل ملصادرة هذا احلق من االُّمة وإعطائه للم
ان ىل املرجع، و دفعه إو ها ة اُخرى منحلكومات اجلائرة ال يربر غصبه مرّ ل ااحلق مغصوابً من قب

  ص آخر،بل شخقحقه حىت بعد غصبه من  هو أاّل كسائر احلقوق اليت يبقى لصاحب احلق
ك املال ذل كيةل ملكما لو سرق شخص مااًل من مالكه أو غصب أرضًا له، فال قائل ابنتقا

و ألسارق ك الذأو تلك األرض لشخص آخر جملّرد أن املالك عاجز عن اسرتداد حقه من 
من األمر  وظيفتهيام بيكون املرجع مسؤواًل عن  اسرتداد هذا احلق والق الغاصب، وأّما أن

خلالفة، لم حقها يف اة لتستجلائر للثورة على احلكومة ا ابملعروف والنهي عن املنكر أوقيادة االُّمة
 ء آخر غري ما يراد إثباته يف هذه النظرية.فهو شي

 تعينيلافلماذا هذا  مة،ّمة يف اخلالفة وتعيني احلاكم وشكل احلكو مّث إذا كان احلق لالُ 
 يتمتع ملرجعاالدين؟ وماذا لو اختارت االُّمة شخصًا آخر غري  بشخص املرجع ورجل

تاجه من حيرتفد ما نفس الوقت يس ابملؤهالت املطلوبة إلدارة اُمور اجملتمع اإلسالمي ويف
للفقهاء  تاوىب الفواالجتماعية من املرجع أو من كتأحكام فقهية يف الدائرة السياسية 

 ومراجع التقليد؟
وأّما مهّمة املرجع يف االشراف والرقابة على مسرية جهاز احلكومة واملؤسسات التابعة هلا 

                                 
محمد باقر الصدر ـ خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء ـ ـ  1

 .41ص

 .50ابق، صالمصدر السـ  2
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 رمحه هللا ضمن عّد مسؤوليات املرجع: الصدر فيقول الشهيد
دخل إلعادة ته الرقابة عليه أن ياثلثاً: أن يكون مشرفًا ورقيبًا على ااُلّمة وتفرض هذ))

ء العامة خلالفة عن طريقها الصحيح إسالميًا وتزعزعت املبادي االُمور إىل نصاهبا إذا احنرفت
 .1((اإلنسان على األرض

 وأن ب البدّ لشعفإذا علمنا أن اخلط السياسي لتحرك املسؤولني واالحزاب وطبقات ا
لالُّمة من  وضوعياس امل، ويكون اجتهاده هو املقيصالحًا لالُّمة يكون وفق ما يراه املرجع

لفردي حلكم اعاد اندرك جيدًا أب الناحية اإلسالمية كما يقول الشهيد الصدر، فحينئذٍ 
واالحزاب  ساتملؤساواالستبدادي الذي تصوغه لنا هذه النظرية الدينية حيث تتحول مجيع 

ة واحدة ال جتهادياقهية معينة لرؤية فوالفئات السياسية إىل كياانت رمسية حمنطة يف قوالب 
اسبة حمية حق انونتسمح للفكرأن يتحرك من موقع النقد واالعرتاض، وليس جلهة أو فئة ق

 ء وهم ُيسألون.عن شي املرجع ومراقبته ومؤاخذته، فال يسأل
إن هذه الفرضية خمالفة ملا عليه املشهور يف الفقه من وجود حكم شرعي لكل رابعاً: 

و قد وردت يف هذا املضمون رواايت كثرية تقرر أبن الشريعة كاملة وأنه ما من شي إاّل واقعة، 
إن هللا تبارك وتعاىل أنزل يف القرآن تبيان  ))وفيه كتاب أو سّنة، فعن االمام الصادق )ع( قال: 

كل شي حىت وهللا ما ترك هللا شيئًا حيتاج اليه العباد حىت ال يستطيع عبد أن يقول لو كان 
 2((ذا أنزل يف القرآن االّ وقد أنزله هللاه

إن هللا تبارك وتعاىل مل يدع شيئًا حتتاج إليه االمة ااّل أنزله يف كتابه ))وعن أيب جعفر)ع(: 
 3((وبّينه لرسوله

قلت له: أكّل شي يف كتاب هللا وسّنة ))وعن مساعة عن أيب احلسن موسى)ع( قال: 
 4((شي يف كتاب هللا وسّنة نبّيهأو تقولون فيه؟ قال: بل كل )ص( نبّيه

وهذا االشكال قد جند له حاًل على املبىن االول للفقهاء، وهو أن القواعد الفقية 
واالصول العملية تكفلت ابنتاج االحكام الشرعية لكل واقعة، فال منطقة فارغة يف التشريع 

                                 
 .50المصدر السابق، صـ  1

باب الرد إلى  ـ 1اصول الكافي، ج  ــ الكليني  2

 دار الكتب االسالمية. 59ص  ـالكتاب والسنة 
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خروج النظام  االسالمي ااّل وفيها حكم، وكذلك ال نواجه هذا االشكال على نظريتنا يف
السياسي والقوانني املدنية عن دائرة التشريع االسالمي كلياً وحصر دائرة التشريع االسالمي يف 
غري هذه الدائرة، ولكن مع القول أبن االسالم له نظرية خاصة يف النظام السياسي وله قوانني 

ملعىن ال ومقررات خاصة يف مجيع جماالت احلياة، كما يرى ذلك الشهيد الصدر، فهذا ا
ينسجم مع وجود منطقة للفراغ يف التشريع وخاصة بعد وجود مثل هذه النصوص اليت ترفض 

 وجود خأل يف التشريع السماوي.

 اجلواب الثالث: اإلمام اخلميين وجممع تشخيص املصلحة

ث ه املطلقة حيالفقي يةوهو اجلواب الذي قرره اإلمام اخلميين يف نظريته السياسية من وال
حاً راه صاليس ما عطاء صالحيات مطلقة للفقيه احلاكم ليمار العقبة إب اوز هذهحاول جت

مية اإلسال حكامالتشريع املخالف للنصوص واأل لالُمة على مجيع الصعد حىت على مستوى
ما كلنظام  اتشخيص مصلحة  الكتاب والسنة، ومن ذلك ما قام به من خلق جممع الواردة يف

  الوقت   ذلكيف هماً نصباً ممالذي كان يتوىل  ـ أحد املسؤولنيما ذكره أسلفنا، وقال رّداً على 
وانني، قال كام وقوأح ّن احلاكم اإلسالمي جيب أن يتقيد مبا جاء يف الشريعة من نصوصمن أ

 يف جوابه:
البّد أن اُعرّب عن أسفي ملا استنتجتموه من األخبار واألحكام اإلهلية، فحسب ما  ))

على الفقراء وابقي االُمور املذكورة، واليوم حيث وصلت  ف الزكاةكتبتموه، يقتصر صر 
يف السبق والرماية خاص  ((الرهان)) مصاريفها إىل مئات احلاالت ال طريق أمامنا، و)ذكرت( أن

احلروب ابلسهام واألقواس وسباق اخليل وما إىل ذلك من الدواب اليت كانت تستعمل يف
ان على هذه احلاالت، واالنفال اليت اُحّلت للشيعة، تعين أن سابقاً، واليوم أيضًا يقتصر الره

اليوم بدون أي مانع ركوب أنواع السيارات واجلرارات وختريب الغاابت وكل ما  يستطيع الشيعة
ماليني الناس للخطر، وال حيق ألحد منعهم عن هذا،  يؤثر يف حفظ البيئة وتعريض حياة

يف ختطيط الشوارع وحّل ( الزمة )الالزم ختربيهاأّن املنازل واملساجد ال (و)ذكرت أيضا
 مشكالت املرور وحفظ حياة آالف الناس، ال جيوز ختريبها وأمثال ذلك، وعمومًا وفق

استنباطكم من األخبار والرواايت، جيب هتدمي املدنية اجلديدة ابلكامل، وعلى الناس العودة 
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 .1((واحلياة إىل األبد يف الصحارى للسكن يف األكواخ
باره ة واعتميواحلقيقة إن تشكيل جممع تشخيص مصلحة النظام يف اجلمهورية اإلسال

ية لقوالب الفكر طر واسر االالتقنني والتشريع يعترب نقلة نوعية كبرية لك مرجعية عليا يف جمال
قادرة على  يناميةدمنحه عملية عقلنة النظام و  ملشروع الدولة اإلسالمية، وأساسًا مهمًا يف

الشريعة ومتطلبات  زماتة العقبات القانونية اليت تفرضها حالة عدم التوافق بني مستلمواجه
ة، بل حلوزة العلمياية يف لفقهالواقع املتحرك، ومل أتت هذه اخلطوة املهّمة من أجواء الدراسات ا

غط ضوحتت  الميةأجواء التجربة السياسية واالجتماعية اليت عاشتها احلكومة اإلس من
مي حيث ملس اإلسال لنظاماإلمام الراحل يف قيادته احلكيمة ل ت الكبرية اليت واجههاالتحداي

ديين يف روث الاملو  الشرعية الواردة يف من قريب عدم إمكانية التمسك ابلنصوص واألحكام
لزوم التقيد  نمفقهاء ر العملية التقدم والنهوض ابالُّمة، ومن قبل ذلك كان يرى ما يراه سائ

تاب ب يف كث كتاإلسالمية والسعي لتطبيق ما ورد فيها من أحكام إهلية حي ابلشريعة
 الذي اصدره قبل الثورة يقول فيه: ((احلكومة اإلسالمية))

احلكومة اإلسالمية هي حكومة القانون اإلهلي، ويكمن الفرق بينها وبني احلكومات ))
لك هم الذين يقننون ويشرعون يف الشعب أو ممثلي امل واجلمهورية يف أّن ممثلي الدستورية منها

عّزوجّل وليس ألحد أاي كان أن يشرّع وليس ألحد أن حيكم  حني تنحصر سلطة التشريع ابهلل
اإلسالم ابجمللس التشريعي جملساً آخر  مبا مل ينّزل هللا به من سلطان وهلذا السبب فقد استبدل

 .2((مجيع اجملاالتقدمي خدماهتا يفللتخطيط يعمل على تنظيم سري الوزارات يف أعماهلا ويف ت

 املناقشة:

رأينا أّن هذه احملاولة األخرية لإلمام اخلميين يف عملية التنظري ملشروع احلكومة اإلسالمية 
إىل الواقع العملي من أجل حتويل املشروع إىل واقع حّي يستوعب مجيع  هي أقرب ما تكون

مات االستفهام اليت تثار من هنا وهناك أمام مجيع عال متطلبات اجملتمع املعاصر، وجييب على

                                 
األعمال والخطابات والرسائل الكاملة ، صحيفة النورـ  1

نقالً عن مجلة قضايا إسالمية  91ـ ص 21ج، لإلمام الخميني

 .233ص ،13معاصرة، ج

نقاًل عن  41ـ  42الحكومة اإلسالمية لإلمام الخميني: صـ  2
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 اإلسالمية. التحدايت النظرية والتطبيقية اليت يواجهها مشروع احلكومة
 ولكن هذه احملاولة بدورها ال ختلو من إشكاالت:

 تطابق احلكومة الدينية واحلكومة العلمانيةاإلشكال األول: 
مة اإلسالمية واحلكومات املدنية من حق املسلم أن يتساءل: إذن ما الفرق بني احلكو 

أساس علماين وتقول بفصل الدين عن السياسة؟ وعندما نضع عنصر  ااُلخرى اليت تقوم على
والقرارات احلكومية حىت لو كانت خمالفة  املصلحة كمعيار أعلى يف قائمة التشريعات

ال ) غريها أبهّناو ( إسالمية)للنصوص الدينية، فماذا يبقى لنا من وصف هذه احلكومة أبهّنا
 واجلميع يضعون مصلحة النظام على قائمة سلم األولوايت يف عملية التشريع وإدارة (إسالمية
 اجملتمع؟

احلكومات الغربية أو احلكومات الدميقراطية يف البلدان اإلسالمية مثل ماليزاي  تأليس
جمتمعاهتم ويصوغ مصلحة النظام السياسي واالجتماعي الذي يؤطر  واندنوسيا تتحرك يف إطار

وجمتمعاهتم بعيدًا عن قوانني اإلسالم الواردة يف الشريعة  قوانينها مبا يتوافق مع مصاحل دوهلم
 املقدسة؟

وإذا كانت مصلحة النظام هي املرجع األعلى يف عملية التقنني والتحرك السياسي 
ليها يف عملية ء ميكن الوقوف عليها ويطمأن إمثة مبادي للحكومة اإلسالمية، فهل تبقى

اإلسالمية من جهة، واملسلمني يف الداخل  التفاعل االجتماعي واملوقف السياسي بني احلكومة
 واخلارج من جهة اُخرى؟

واحلقيقة أّن هذا اإلشكال ال ميثل واقعًا سلبيًا للنظام اإلسالمي وال نقطة ضعف يف 
 يف أتسيسه جملمع تشخيص السياسية، بل ما صنعه اإلمام اخلميين اطروحة اإلمام اخلميين

من اجلمود على عتبة  النظام اإلسالمي مصلحة النظام كان مبثابة خطوة عظيمة حلفظ
رغم أّن ذلك  ةذالنصوص والفتاوى الفقهية اليت تتعامل مع الواقع بلغة قدمية وأدوات مستنف

اء املدنية، أو يستلزم حتواًل خطريًا يف جمال انتقال احلكومة من األجواء الدينية إىل األجو 
التقّدس يف احلكومة الدينية إىل ماهية عرفية، وهذه هي حقيقة احلكومة يف  استحالة ماهية

قبل أن تكون دينية، وعرفية قبل أن تكون  األصل، فكل حكومة هي يف األصل مدنية
 ال الدين. مقدسة، ألّن الذي يرسم خطوطها العريضة ويقرر تفاصيلها الدقيقة هو العقل

ومة حاجة بشرية طبيعية قبل أن تكون حاجة دينية وغيبية، ولذلك فمن الضروري فاحلك
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يف عملية احلكم وفق مستجدات الواقع، والعقل بدوره يقرر معيار  استخدام أدوات العقل
يعين أن ادخال عنصر العقل يف عملية احلكم  املصلحة يف كافة جماالت احلياة الدنيوية، وهذا

حكومة، والزم ذلك  ياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف أيةضروري جّدًا لدوام احل
االنتقال التدرجيي من التقدس والتعبد ابلنصوص إىل حيث التمدن والعلمانية، وكلما توغل 

أكثر يف آفاق الغيب ابتعد عن أجواء العقل واملعقولية وكان مقدسًا أكثر، وكّلما  الدين
والعقيدة واألحكام الشرعية، اقرتب من الدنيوية  ينمن مفردات الد يءانكشف للعقل ش

الذي يرتفع عن   والنفعية أكثر وزالت عنه مسحة القداسة بنفس النسبة، ألّن املقدس هو
 النقد ألنّه يرتفع عن اإلدراك العقلي.

القضااي الدينية من التوحيد واملعاد والوحي واملالئكة واللوح احملفوظ والروح وغري ذلك من 
الغيبية مجيعها تدخل يف دائرة القداسة الدينية خلروجها عن دائرة اإلدراك العقلي،   الدينقضااي

التعبدية كالصالة والصوم واحلج وما إىل ذلك من أحكام  وهكذا ابلنسبة إىل األحكام
تشريعها، ولكن ابلنسبة إىل املعامالت  وتكاليف شرعية ال يتدخل العقل يف صياغتها وال يف

واملصلحة  ع والشراء والتجارة والوكالة والزواج والطالق فتدخل يف مسائل العرفمن البي
واملفسدة وهلذا قامت سرية العقالء على صياغتها وتقرير ُاصوهلا وفروعها، فهي ليست دينية 

وإمّنا جاء الدين ببعض األحكام لتنظيمها وبيان بعض أبعادها املضرة اليت تستلزم  يف األصل
هي من مجلة هذه املسائل العقالئية اليت ال يكاد خيلو  لطرف اآلخر، واحلكومةالظلم حبق ا

ليست مقدسة ودينية يف األصل   جمتمع بشري منها، قبل ورود الشريعة وبعدها، ولذلك فهي
 كما هو واضح.

 دور العقل يف مدنية احلكومة الدينية:

دنيوية املعقولة يف دائرة الذهن هناك حركة تواصل بني العناصر الغيبية املقدسة والعناصر ال
بعض املفردات واالشياء الدنيوية إىل دائرة القداسة لتصبح مفردة دينية،   واملعتقد، فقد تدخل

املقدسة لدى املسلمني، وابلعكس قد خترج  كالصليب لدى املسيحيني والكعبة أو املراقد
ظاهرة اخلسوف والكسوف   مثلبعض املفردات من دائرة القداسة جملّرد إدراك العقل هلا عملياً 

اإلهلية  أو النجوم واألفالك أو الرباكني واألعاصري الشديدة وغري ذلك مما كان يُعّد من اآلايت
لدى اإلنسان القدمي الذي جيد يف نفسه شيئًا من تقديس هذه الظواهر الطبيعية جلهله 
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ة حىت تزول عن نفسه مسحة يدرك اإلنسان حقيقة هذه الظواهر الكوني مباهيتها، ولكن ما أن
اثبتة يستحيل على العقل دخول خدرها  التقديس هلا، ومبا أّن الدين حيوي عناصر غيبية

التحرك ابجتاه كشف وإدراك حمتوايهتا، فالتقديس يالزم الدين دائماً، ولكن العقل املفطور على
 ع، بل يسعىئوشرااجملهول ال يبقى جامدًا حيال كل ما ورد يف الدين من معتقدات وأحكام 

جاهدًا إىل فك الرموز واخراج ما يتعلق ابألحكام على األقل من دائرة الغيب إىل دائرة 
إنسان جيد يف نفسه حاجة ماسة إىل إثبات معتقداته أبدوات  الضوء، ومن جهة اُخرى فكل

عية من متثاله لألحكام الشر االديين و  العقل لتكون مقبولة أكثر ويتحرك على مستوى التزامه
االجّتاه، أي  موقع القناعة والرضا النفسي، وهلذا نرى جهود علماء الكالم كلها تصب يف هذا

يف صياغة مفردات العقيدة بقوالب عقالنية لتعميق اإلميان هبا وإزالة ما خيّل ويربك هذا 
 عناصر الشك والشبهة.اإلميان من

ما نسمعه من الفقهاء هي  وهكذا احلال على مستوى الفقه واألحكام الشرعية، فأول
واليت هي مورد اتفاق الفقهاء من الشيعة وأهل  ((للمصاحل واملفاسد األحكام اتبعة))قاعدة أّن 

وهو أّن اإلسالم جاء العمار الدنيا  السنة، وهذه القاعدة مبتنية على أصل إسالمي آخر
الفكر  ف ما كان عليهواآلخرة وأنّه ال تقاطع بني الدينا واآلخرة يف الدين اإلسالمي خبال

املسيحي يف العصر األول من عداء شديد للدنيا وكل ما فيها والتوّجه حنو اآلخرة واعتبارمها 
إىل انتشار الفلسفة الرواقية وظاهرة الرهبنة والتقشف الشديد يف صفوف  متناقضني ممّا أّدى

لدى أرابب  ارهاصات التحول الفكري والفلسفي اتباع الدين املسيحي إىل أن ظهرت
استطاع حتويل الفكر املسيحي  القرن الرابع عشر الذي يف ((توماس االكويين))الكنيسة على يد 

ابلتحرك من  من االفالطونية إىل االرسطية املبتنية على العقل واملنطق، وحينئٍذ بدأت املسيحية
رجال اإلصالح موقع التعقل واالستدالل املنطقي شيئًا فشيئًا حىت جاء لوثر وكالوين من 

هنضة الربوتستانت العقالئية وحترك العقل املسيحي ابجتاه الدنيا واكتشاف رموز  الديين وأحداث
 الطبيعة وأسرار اخللقة.

وعلى أية حال، فعلماء الدين اإلسالمي وبتبع التوصيات القرآنية األكيدة على حتريك 
عة ين االلتزام العقلي ابلدين والشر عنصر العقل يف دائرةاملعتقد والتشريع سعوا يف تقوية أركا

 وساعد على ذلك أصالن آخران، ومها:
 .((خامتية الرسالة)) ـ 1
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 .((ابتعادان عن عصر النص)) ـ 2
فاألصل األول يفضي إىل جتميد ما ورد من أحكام وشرائع يف دائرة النصوص املوجودة 

الستخراج قواعد الكلية من  يدعو العلماء والفقهاء إىل عنصر االجتهاد فقط، واألصل الثاين
على أرض الواقع االجتماعي والسياسي  تلكم النصوص ملواجهة املستجدات الكثرية

اتبعة للمصاحل  األحكام)واالقتصادي للمجتمعات اإلسالمية، فكل هذه ااُلصول األربعة 
بتعادان واملفاسد، واإلسالم يستوعب حاجات اإلنسان الدنيوية وااُلخروية، خامتية الرسالة، ا

سامهت بشكل فعال يف عقلنة املسرية الدينية سواء على مستوى االعتقادات  (عن عصرالنص
 أو التشريعات.

ومن هذا املنطلق بدأ التحرك الفقهي على مستوى استكشاف علل األحكام، فكان  
 الصدوق منوذجاً حّياً على سعي العلماء للخوض يف هذا اجملال، للشيخ ((علل الشرايع))كتاب 

وحتركاً يف هذا السبيل وخاصة يف القرن  ومن الطبيعي أن يكون علماء أهل السنة أكثر نشاطاً 
كُاصول فقهية وعقلية   الثاين والثالث للهجرة، فكان القياس واالستحسان واملصاحل واملرسلة

عليهم  للكشف عن احلكم الشرعي بينما كان الشيعة يلتزمون ابلنص الوارد عن أهل البيت
 جيدوا ضرورة وحاجة جدية لتحريك العقل يف هذا االطار. فلم السالم

كل هذه االُمور كانت جتري يف دائرة املعامالت أو شبه املعامالت كالنكاح والطالق 
احلاكم واألحكام السلطانية وغري ذلك، وقّلما كان العقل يتدخل يف  ومسائل ااُلسرة وطاعة

دعنصر التعبد فيها وكوهنا أحكامًا أتسيسية يف جمال العبادات كالصالة والصوم واحلج لوجو 
األصل، خبالف ما يدور يف جمال األخالق واحلقوق والكسب والتجارةواحلكومة من أحكام 

 شرعية واليت هي عقالئية يف األصل.
وهكذا كانت عملية اجلمع بني املصاحل الدنيوية وااُلخروية يف فقه احلكومة والسلطنة 

الب ماهية احلكومة الدينية إىل حكومة عرفية ومدنية وعلمانية قان عاماًل مهمًا من عوامل
وزوال عنصر التقدس فيها، ألّن عناصر التقدس التلتزم ابلنفع واملصلحة بل ابلتعبد املطلق 

االجتاه ألّن  وتكتسب مشروعيتها من دائرة الغيب، بينما ال ميكن أن تتحرك احلكومة هبذا
للناس والدفاع عنهم وعن حقوقهم ومصاحلهم، وهلذا رأينا أن الغرض منها هو النفع الدنيوي 

يف مسألة احلرب املفروضة وأّن  ((أداء التكليف))الذي كان قد اطلق شعار  اإلمام اخلميين
 ((رفع الفتنة))اإلسالم وأّن احلرب مستمره إىل زمن  الصلح مع صدام هو خيانة لرسول هللا ودفن
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َنٌة َوَيُكوَن الدِّينُ َوقَا))تطبيقاً لقوله تعاىل:  ، يعود ليقبل الصلح بعد 1((هلل تُِلوُهْم َحىته اَل َتُكوَن ِفتـْ
 الصلح. أن قرر جممع تشحيص املصلحة والقادة السياسيون أّن مصلحة النظام تكمن يف

مفيد يف  ما هو بنيومن هنا تبدأ نقطة االفرتاق يف حياة اإلنسان بني ما هو مقدس، و 
 وعلى .لمانيةىل العنية إالتحول التدرجيي يف مفاصل احلكومة الدي تبدأ عمليةدائرة الدين، و 

ة دينية يف ول دولأسيس أتكان له الفخر يف  هذا األساس ميكن القول أّن اإلمام اخلميين الذي
إىل العلمانية  تحولالعصر احلديث كان له الفخر أيضًا يف أن يكون أول من يدق مسمار ال

لنظام التايل انقاذ ة، وابطلقرية اإلسالمية من خالل نظريته يف والية الفقيه امليف اتبوت اجلمهو 
ع نّه وسّ أ، أي املسلم من عواقب اجلمود على النص والتحنط على عتبة الرتاث والشعب

ما ال نص و باحات امل يف نظرية الشهيد الصدراليت كانت مقصورة على دائرة ((منطقة الفراغ))
 أيضاً. الشريعة حيث مشلت الواجبات واحملرمات فيه إىل مجيع مفاصل

ية، ومن إلسالمة اوهبذا فتح اإلمام اخلميين أبواب التمدن اجلديد يف وجه اجلمهوري
م من خالل العظي لسياسيإىل هذا املستوى من الوعي ا هللا مل يصل ةرمح الطبيعي أّن اإلمام

كن أن ميذا الفقه ال أّن ه أينار فقد   احلوزوي،املباين الفقهية وااُلصولية السائدة يف منط التفكري
متسارعة يف  تحتوال م منريعة يف اجملتمع  البشري املعاصر وما يستلز سجياري حركة التطور ال

ي من خالل عتقادان ابكمنظومة القيم والثقافة واآلداب والسياسة وما إىل ذلك، بل كل ذلك  
 تثوير لدين يفنصر اعمجتمع، حيث استفاد من وإخالصه البالغ هلل وللدين ولل عقله الكبري

 اع عن النظاما للدفهاهتالطاقات البشرية اهلائلة بكافة توجّ  الناس ضد حكومة الشاه، وحتشيد
ىل النتصار م االو ألعواااإلسالمية يف  اجلديد أمام التحدايت الصعبة اليت واجهت اجلمهورية

الالحقة لتفادي  امالعو م على مصراعيه يف االثورة، ويف نفس الوقت فتح الباب لعقلنة النظا
 الوقوع يف أية مشكلة سياسية أو أزمة تشريعية.

 اإلشكال الثاين: حصر الوالية ابلفقيه

رأينا أّن اإلشكال األول كان يستهدف الشق األول من اطروحة احلكومة الدينية، وهو ما 
 النظام حسب رأي اإلمام اخلميينالذي ينبغي أن يتطابق مع مصلحة  يتعلق ابلتشريع والتقنني

النظرية ألنّه ال مالزمة بني أن يكون  هللا، ورأينا أّن هذا اإلشكال غري وارد على هذه ةرمح

                                 
 .193سورة البقرة، اآلية ـ  1
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ملقطع زمين  نظام احلكم إسالميًا وبني تقييد احلكم اإلسالمي ابلتشريعات اإلسالمية الواردة
لفقيه مبتنية على هذا األساس، أي خاص هبا، ولكن اإلشكال املهم هنا هو أّن فكرة والية ا

األحكام اإلسالمية الواردة يف الشريعة املقدسة والقانون اإلهلي الوارد يف القرآن  على أساس
استخراج واستكشاف هذا القانون اإلهلي الصاحل لكل  الكرمي حيث تنحصر مهّمة الفقيه يف
 زمان ومكان وتطبيقه على موضوعاته.

 مرحلة ام اخلميين يفم اإلممنهو ع الفقهاء الذين قالوا ابلوالية للفقيه وبعبارة اُخرى: إّن مجي
ر المية ابعتباة اإلسلشريعيرون لزوم تطبيق القانون اإلهلي الوارد يف ا ما قبل الثورة كانوا

 :(ة الفقيهوالي) ين يفومكان، يقول اإلمام اخلمي صالحية هذا القانون للتطبيق يف كل زمان
ع تتضمن قوانني ومقررات متنوعة يبتين عليها النظام االجتماعي الكلي، إّن أحكام الشر ))

احلقوقي يوجد كل ما حيتاجه البشر من قبيل: منط املعاشرة مع اجلريان واالوالد  ويف هذا النظام
املواطنني وكذلك احلياة الزوجية اخلصوصية لإلنسان، وإىل املقررات  والعشرية واألقرابء وسائر

والقوانني اجلزائية، إىل حقوق التجارة والصناعة  رب والصلح والعالقات الدوليةاملتعلقة ابحل
نطفته وكيف ينبغي أن يكون  والزراعة، وحىت أّن الشريعة انظرة إىل حالة اإلنسان قبل انعقاد

 النكاح وماذا ينبغي لألب أن يتناول من الغذاء قبل انعقاد النطفة، وماذا ينبغي للوالدين
 .1((مرحلة الرضاع، وكيف السبيل إىل تربية الطفل وما إىل ذلك... مراعاته يف

والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنّه إذا قلنا مبعيار مصلحة النظام وأّن والية الفقيه مطلقة 
يف النصوص وعدم التزامها، وأّن مهّمة سّن القوانني هي بعهدة  من حيث التزامها مبا ورد

واالجتماع والسياسة واحلرب، فحينئٍذ ال  علوم االقتصاد املسؤولني من ذوي االختصاص يف
اإلدارية الكافية إلدارة  يبقى مربر حلصر الوالية ابلفقيه بل ميكن للشعب اختيار من له اللياقة

شؤون الدولة من حيث العقل والعلم والتدبري والسياسة وما إىل ذلك، وليس هناك مالزمة 
والنجاسة واحليض والنفاس وصالة امليت وتعيني القبلة علم الفقه ومسائله من الطهارة بني

إدارة اُمور البالد وتدبري احلكومة والسعي اجلاد حلّل املشاكل  وأحكام الزواج والطالق، وبني
واالحنرافات األخالقية والتخلف الثقايف  السياسية واالقتصادية واالجتماعية من البطالة والفقر

اإلنسان، خبالف مما يرتبط ابالبعاد العملية وجانب اإلرادة يف والعالقات الدوليه وأمثال ذلك
الفقه الذي يتعلق ابجلانب النظري لشخص الفقيه، فيمكن لإلنسان أن يصل إىل أعلى 

                                 
 .21اإلمام الخميني ـ والية الفقيه ـ ـ  1



 اإلسالم المدني  ................................................................................................ 260

أنّه ال يستطيع إدارة شركة صغرية، بل ال يستطيع إدارة  الّ الفقاهة واالجتهاد، إ مستوايت
فلسفة  يرزيني من النفوذ إليه، يقول اإلمام اخلميين يف تقر واالنتها مكتبه اخلاص ومنع املندّسني

 احلكومة:
إّن احلكومة هي الفلسفة العملية لتعيني كيفية مواجهة الشرك والكفر واملعضالت ))

الدروس والبحوث احلوزوية يف املدارس الدينية اليت تقع يف دائرة  الداخلية واخلارجية، وأّما
بل تقود إىل طريق مسدود يؤّدي إىل الوقوع  ل مشكلة فحسب،االُمور النظرية، فليست ال حت

 .1((يف نقض القانون األساسي ظاهراً 
ية واردها املالمية ومسالوعلى سبيل املثال إّن مجيع الفقهاء يرون أن اقتصاد احلكومة اإل

 دولة للمالاجة الحغطية واالنفال واجلزية، حيث تكفي هذه املوارد لت يتحدد ابخلمس والزكاة
 ((اقتصادان))ابه  كتيفالالزم وال حاجة لفرض ضرائب اُخرى، ومن هناجند أّن الشهيد الصدر 

اإلشارة إىل  دون ة منيقرر هذا النظام املايل للحكومة اإلسالمي ((اإلسالم يقود احلياة))و
 :((قبل الثورة))الكمارك والضرائب، ويقول اإلمام اخلميين كذلك 

يكفي جلميع السادات واحلوزات العلمية ومجيع فقراء  إّن مخس أرابح سوق بغداد))
طهران وسوق اسطانبول وسوق القاهرة وابقي األسواق؟ إن تعيني  املسلمني، فكيف بسوق

 2((املقصود هو تشكيل احلكومة وإدارة الدولة ميزانية هبذه الضخامة يف الشريعة يدل على أنّ 
 ويقول أيضاً:

 .3((بواسطة اخلمسإّن احلكومة اإلسالمية تدار ))
 لواقع، فيقولافرضها ييت وأّما تقريره اآلخر وبعد مواجهة احلكومة اإلسالمية للتحدايت ال

 :اإلمام اخلميين
يكتب البعض أنّه ال ينبغي دفع الضرائب، أنتم ترون إىل أي حّد يصل عدم اخلربة ))

احد، فهل ميكن تغطية هذه هذه احلرب عّدة ماليني يف اليوم الو ابالُمور، حنن اليوم ننفق يف
ابلقوة من الناس؟ إّن سهم اإلمام  النفقات من سهم اإلمام؟ وهل ميكن أخذ سهم اإلمام

فكيف  يكفي اآلن إلدارة احلوزات العلمية ال أكثر وإذا زاد عن هذا املقدار يعطى إىل الدولة،
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 1((اهظة للدولة؟ميكن القول بعدم لزوم دفع الضرائب إىل الدولة مع كل هذه النفقات الب
لية هي من ة املادولوخالصة الكالم، إّن مثل هذه املوارد املهّمة يف تعيني مصادر ال

قيه، اص الفاختص وخرباء الدولة يف الشؤون املالية وليست من اختصاص علماء االقتصاد
ي واحلالة قتصادع االهي حتسني الوضونعلم أّن مهّمة احلكومات املعاصرة ابلدرجة ااُلوىل

والصالة  الصوم سائلم، واين هذا من وتوفري األمن وما إىل ذلك املعيشية ألفراد اجملتمع
 والغسل؟ والوضوء

ملطلقة ال فقيه اال وهناك إشكاالت اُخرى فقهية اترة وفلسفية اُخرى على نظرية والية
م وحق احلك كلها الختصاص هذا البحث يف مسألة مشروعية  يسمح اجملال الستعراضها

 ة فقط.احلكوم
 

*      *      * 

 الدليل الثالث: النصوص

االستدالل  عملية يف تقدم أّن هذه املسألة هي كالمية ابلدرجة ااُلوىل وينبغي التحرك
ا أوردوه من بعض م  نقليفأنّه ال ضري  الّ دائرة الدين ال من داخله، إ على املطلوب من خارج

وق الناس، من حق ، الهومن حقوق هللا تعاىلأدلة نقلية ونصوص دينية إلثبات أّن هذا احلق 
يف  س هلم اخلريةلبشرليأن او ُيستدل ابآلايت القرآنية اليت تقرر هذا احلق هلل تعاىل،  ((فتارة))

ّمة، ام قيادة االُ يف مق عاىلذلك بل هم مأمورون ابطاعة األنبياء واملرسلني الذين نصبهم هللا ت
 قبيل قوله تعاىل: من

 ُأالّ هلل...ِإْن احلُْْكم 2. 
 ِإيّنِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي  ِفَاتـهُقوا هللا َوأَِطيُعون3. 
 ْمِر ِمْنُكم...اأْل اَي أَيـ َها الهِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا هللا َوأَِطيُعوا الرهُسوَل َوأُْويل4 
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)ع( ام علياً مه اإلنصيبصلى هللا عليه وآله يف ت يستدل بفعل النيب األكرم ((واترة اخرى))
 صلى هللا عليه وآله:  يوم الغدير حيث قال

 .((من كنت مواله فهذا علي مواله))
 ناس.من ال رضابوهو يدل على أّن له حق تفويض السلطة إىل غريه ابحلق اإلهلي ال 

لعادل،  الفقيه لومة عليهم السالم يف تفويض أمر احلك مبا ورد عن أهل البيت ((اثلثة))و
عليه  اث قالو مري السؤال عن متخاصمني يف دين أ قبولة عمر بن حنظلة بعدكما ورد يف م

 السالم:
ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا ))

 .1((عليكم حاكماً  به حكماً فايّن قد جعلته
 م:وأيضاً ما ورد يف التوقيع الشريف عن اإلمام املنتظرعليه السال

 ((هللا م، وأان حّجة عليكّجيتح وأّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهّنم))

 املناقشة:

وص يف ل ابلنصــء مـن الضــروري اإلشــارة إىل حقيقــة مهّمـة يف جمــال االســتدالقبـل كــل شــي
خلفـــي، ا طن الـــدورأّن الغالـــب يف عمليـــة االســـتدالل هـــذه أهّنـــا تســـتب مثـــل هـــذه املســـائل، وهـــي
ســب مــا حمســبوقات فكريــة لــدى الباحــث  ال ميكــن أن يكــون بــدون حيــث إّن فهــم النصــوص

لباحــث إثبــات ا ا أرادأو علــم قــراءة النصــوص وتفســريها، فــاذ ((اهلرمنيوطيقــا))هــو املقــرر يف علــم 
 قي، ولـيس هــذارمنيـوطيهـذه املسـبوقات هبـذه النصـوص لـزم )الـدور(، وهــو املعـرّب عنـه ابلـدور اهل

دى أصـــحاب لـــ الغالـــب والكـــالم عنـــه، وإمّنـــا أردان اإلشـــارة إىل هـــذا املعـــىن وهـــو أنّ  حبثـــهجمـــال 
 هللحـق احلكـم ))ة  املسـألمسبوقاهتم الفكرية الـيت تقـرر أنّ  النظرية ااُلوىل استنطاق النصوص وفق

 عمليـــة إىل حتيـــز الباحـــث يف نهـــا وجـــداانً، وهـــذا بـــدوره يفضـــيمقضـــية مســـّلمة ومفـــروغ  ((تعــاىل
هتمــيش و ر الشــعو تنطاق النصــوص لــدعم تلــك املســبوقات الفكريــة حــىت الداخلــة يف دائــرة الاســ

 ديين.وإقصاء ما يتقاطع مع رؤيته املسبقة من النصوص الواردة يف املوروث ال
ِإْن ))وعلى سبيل املثال ما ورد يف اآلية ااُلوىل من اآلايت حمل البحث، وهي قوله تعاىل: 
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يف هذه اآلية، مقولة  ((احلكم))حيث فهم انصار النظرية ااُلوىل من كلمة  ، 1((احلُْْكُم أاّل هلل...
، فال حيق ألحد وضع قانون 2خمتص ابهلل تعاىل وجعل احلكم والقانون وأّن ذلك ((احلكومة))

ما يوحي  ((منها))عدة معان، غري هللا تعاىل، يف حني وردت هذه الكلمة يف اآلايت القرآنية يف
 اآلية  كوينية هلل تعاىل على الكون واملخلوقات، من قبيل ما ورد يف سياق هذهابحلكومة الت

 َإن احُلكُم أالّ هلل َعَلْيِه تـَوَكهْلُت َوَعَلْيِه فـَْليَـتَـوَكهْل اْلُمتَـوَكُِّلون3. 
جود وبيده مل الو عا وبديهي أّن التوكل يتناغم مع كون هللا تعاىل حاكمًا مطلقًا على

 هذا من مقولة التشريع؟!قات كافة، واينمقدرات املخلو 
 وجند هذا املعىن واضحاً يف غري واحدة من آايت القرآن الكرمي من قبيل:

 ٍْء َهاِلٌك أالّ َوْجَهُه َلُه احلُْْكُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ُكل  َشي4. 
 ََأاَل َلُه احلُْْكُم َوُهَو َأْسرَُع احْلَاِسِبني5. 
 ُونِِه ِمْن َوىِلٍّ َواَل ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه َأَحداً َما هَلُْم ِمْن د6. 

شريع اس التأس ومنها: ما يدّل على احلكم األخالقي الذي يُدرك ابلوجدان ال على
 :ابلعقل العملي، من قبيل قوله تعاىل والتقنني، أي ما يدركه اإلنسان

 ُِه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنه َأْكثـََر النهاِس اَل ِإْن احلُْْكُم أاّل هلل أََمَر َأاله تـَْعُبُدوا أاّل إ ايه
 .7يـَْعَلُمونَ 
 ًَناُه احْلُْكَم َصِبّيا  .8اَي حَيْىَي ُخْذ اْلِكَتاَب ِبُقوهٍة َوآتـَيـْ
 ِفَاْصربْ حِلُْكِم َربَِّك َواَل َتُكْن َكَصاِحِب احْلُوت9. 

، بل ما يدركه اإلنسان بوجدانه من لزوم عبادة هللا ومعلوم أن احلكم هنا ال يراد به القانون
واألمر وإمضائه كما يف اآلية  ،والنبوة أو احلكمة كما يف اآلية الثانية وحده يف اآلية ااُلوىل،
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 الثالثة.
 التكوين أو يفو لقة اخل ومنها: ما يدّل على معىن القضاء والفصل بني املتخاصمني يف عامل

 ه تعاىل:قول يوم القيامة من قبيل
 ٌَنُكْم َوهللا َعِليٌم َحِكيم  .1َذِلُكْم ُحْكُم هللا حَيُْكُم بـَيـْ
 ُنَـُهْم حِبُْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليم  .ِإنه َربهَك يـَْقِضي بـَيـْ
 َُر احْلَاِكِمني نَـَنا َوُهَو َخيـْ  3فَاْصربُوا َحىته حَيُْكَم هللا بـَيـْ

هلل تعاىل حلق ابصر احأي التشريع والتقنني ولكن من دون ومنها: ما يدّل على املطلوب، 
 من قبيل قوله تعاىل:

...وََكْيَف حُيَكُِّموَنَك َوِعْنَدُهْم التـهْورَاُة ِفيَها ُحْكُم هللا4. 
م ائيل يف شؤوهننو إسر ا بفهذه اآلية الشريفة تقرر أّن هللا تعاىل أنزل التوراة ليحكم هب

 ليس له احلق إلنساناأّن و نها التدّل على حصر التشريع ابهلل تعاىل القضائية واحلقوقية، ولك
درًا آخر يف كون مصن يأليف تشريع ما يراه صالحًا الُموره الدنيوية وال أّن العقل اليصلح 

التكويين كما  كمنها احلهم معملية سّن القوانني، واآلايت اليت حتصر هذا احلّق ابهلل تعاىل يف
 وىل من اآلايت الشريفة.مّر يف الطائفة االُ 

وة األنبياء قرر دعتليت من اآلايت اليت استدل هبا على املطلوب وا ((اآلية الثانية))أّما 
راد أن يكون امل ا إّمافالطاعة هن ((فاتقو هللا واطيعون))وطاعة النيب  ألقوامهم بلزوم تقوى هللا

 عدوان وأمثاللم والالظ واثن وتركعبادة األ منها هي طاعة النيب يف دعوته إىل التوحيد ونبذ
إنسان ابلعقل  لككها  ذلك، وبديهي أّن هذه االُمور من مجلة القضااي الوجدانية اليت يدر 

على  ومة، ولكن الا احلكمنه الفطري أوالعلمي وال ربط هلا أبمر احلكومة، وإّما أن يكون املراد
قتضى كونه يهم مبًا عل ليكون واليالتعيني اإلهلي، بل على أساس انتخاب الناس للنيب أساس

كومة، وأين مر احلألنيب تيارهم للخوسياسة، فالطاعة مرتتبة على ا أعدل الناس وأفضلهم خلقاً 
 هذا من النصب اإلهلي والتعيني السماوي؟

وعلى أية حال فمثل هذه اآلايت ال تدّل من قريب أو بعيد على النصب اإلهلي للنيب 

                                 
 .10سورة الممتحنة، اآليةـ  1

 .78سورة النمل، اآلية ـ  2

 .87سورة االعراف، اآلية ـ  3

 .43سورة المائدة، اآلية ـ  4
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 املعنيني. ى كالألمر السلطة الدنيوية عل
فرغم أّن علماء الشيعة يتمسكون هبا إلثبات والية علي بن أيب  ((اآلية الثالثة))أّما 

أّن الظاهر منها هو أّن هللا تعاىل  الصلى هللا عليه وآله، إ النيب عليه السالم وخالفته بعدطالب
احلكومة يف عملية  لأراد من املسلمني االلتزام ابلقانون واطاعة املقررات الصادرة من رجا

أتسيس جمتمع مدين وحكومة ذات سيادة لتكون نواة لنهضة حضارية عاملية، ومعلوم أّن 
القبلي والعشائري لدى عرب اجلاهلية كان بعيدًا كل البعد عن معامل احلضارة ويرفض  العرف

لدى  لسلطة عليا فوق سلطة القبيلة، وهذا املوقف السليب بشّدة حالة االنصياع والطاعة
حضاري وهنضة اجتماعية وسياسية  العرب من احلكومة يشكل حجر عثرة أمام أي حترك

والرقي واجملتمع  تتوىل اخراج املسلمني من أجواء التشتت والفرقة والعداوة إىل أجواء احلضارة
املدين، فال يبعد أن يكون غرض القرآن الكرمي يف هذه اآلية وأمثاهلا هو شّد املؤمنني حتت 

ّحدة متمثلة ابلنيب ومعاونيه من االُمراء والصحابة والكبار ومن يعينهم لتويل أمر من و م ةقياد
السابقة من التعصب للقبيلة ولالعراف اجلاهلية، فيكون املراد من  اُمور احلكومة وجتاوز احلالة

احلكومة يف  أمر من اُمور صلى هللا عليه وآله يف هنا هم الذين يعّينهم رسول هللا ((اوىل األمر))
 ال معىن ألن تكون االطاعة يف موردين الحياته ال بعد مماته كما يشهد بذلك سياق اآلية، وإ

ويف األخرية مؤّجلة إىل ما بعد وفاة النيب!! وهكذا يستمر مدلول  ((اطاعة هللا والرسول))فعلية 
ملسلمني ألحد الصحابة صلى هللا عليه وآله وانتخاب ا بعد وفاة الرسول اآلية يف الفاعلية حىت

ء اإلسالم عاملية تقوم على مبادي ألمر اخلالفة، فالقرآن الكرمي يريد تشكيل اُمة وحضارة
واإلنسانية، ولذلك فاملسلمون مأمورون بطاعة الوالة واوىل األمر حىت من غرياملعصومني، وهذا 

 ين، فال طاعة للمخلوق يفال يعين طاعتهم يف مجيع األوامر والنواهي حىت املخالفة لتعاليم الد
معصية اخلالق، والشاهد على ذلك أّن املسؤولني يف اجلمهورية اإلسالمية كثرياً ما يذكرون هذه 

 ((الويل الفقيه))الكتب الدراسية وامللصقات اجلدارية ويقصدون منها  اآلية يف خطبهم ويف
اوىل ))ن إىل حصر كلمة الشيعة قاطبة يذهبو  بعنوان مصداق أوىل األمر بعد أن كان علماء

 السالم. معليه عليه السالم واألئّمة املعصومني الواردة يف اآلية الشريفة ابإلمام علي ((األمر
طاعة الرسول واُوىل األمر ال يدل ابلضرورة على وكيف كان، فاألمر اإلهلي للمسلمني إب

ى أساس من بيعة املسلمني واُوىل األمر هلذا املنصب الدنيوي، بل عل التعيني اإلهلي للرسول
الدنيوية، فجاءت هذه اآلايت  صلى هللا عليه وآله لتويل مقام احلكومة والسلطة للنيب األكرم
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تقوم على  لتؤكد ضرورة طاعة الرعية للحّكام العدول لغرض بناء جمتمع إنساين وحضارة بشرية
 أساس العدل والقيم اإلنسانية السامية.

الستدالل ابلسّنة الشريفة يف واقعة الغدير ونصب النيب وهبذا يّتضح اجلواب على ا
خليفة له بعد وفاته كما يقول علماء  عليه السالم صلى هللا عليه وآله اإلمام علياً األكرم

ابلنص  خالقة اإلمام علي))الشيعة، وقد أثبتنا يف حلقة سابقة من هذه الدراسات اإلسالمية 
ك أبّن واقعة الغدير مل تكن أاّل إلثبات اإلمامة وتنصيب مبا ال يدع جمااًل للش ((أم ابلنصب
على الدين والتعاليم السماوية ال ألمر اخلالفة الدنيوية اليت هي  عليه السالم إماماً  اإلمام علي

 عيرونه أقدر من غريه على االضطال من حق الناس يضعوهنا حيث شاؤوا وخيتارون هلا من
هو حمقق   كما  اً ألفضل واألعلم من اجلميع قاطبة أو معصوممبسؤوليتها وال يشرتط أن يكون ا

 يف حمّله.
عليه  نعم، ميكن أن يفهم من نّص الغدير وبعض الرواايت الواردة يف فضائل اإلمام علي

هذا املنصب الدنيوي مضافًا إىل منصب إمامته يف الدين،  أصلح من غريه لتويل هالسالم أنّ 
هلذا املنصب ال تعيينه،  عليه السالم ابة ترشيح اإلمام عليفتكون هذه النصوص النبوية مبث

عليه السالم فهو خري الدنيا واآلخرة، وإن  وعلى املسلمني أن خيتاروا، فان اختاروا اإلمام علياً 
غريه فقد عملوا مبا هو حق هلم ومل يرتكبوا يف ذلك معصية أو إمثاً، وبوفاة النيب يعود  اختاروا

صلى هللا عليه وآله وال حيق للوكيل أن  بيعتهم للنيب األكرم احلاكم وتنتهي لالُّمة حق انتخاب
 الفقه. يعطي حق الوكالة لغريه بعد وفاته واملوّكل موجود كما هو املقرر يف كتب

وبذلك يّتضح أيضاً اجلواب على الدليل الثالث، أي الرواايت اليت تشري إىل نصب اإلمام 
والياً على املسلمني يف عصر الغيبة، فان اإلمام املعصوم ال يعطي ما  املعصوم للفقيه حاكماً أو

 وليس لإلمام، فكيف يعطي هذا احلق للفقيه؟! ال ميلك، فاذا كان حق احلكومة أساساً للناس
ويتبنّي أن االستدالل ابلرواايت على الوالية للفقيه العادل ابطل من أساسه، فال تصل 

ناقشة يف الداللة، مضافًا إىل أّن هذه الرواايت )وال يوجد سوى امل النوبة للبحث يف السند أو
 احلكم بني املتخاصمني وواردة يف مورد القضاء كما روايتني أو ثالث هبذا املضمون( ظاهرة يف

 الاحلكومة والوالية على الناس إ هو اتفاق الفقهاء، فال معىن لتوسيع دائرة الداللة لتشمل أمر
 بتعّسف واضح.



 

 

 

   

 

 املقالة السابعة

 

 
 

 ملن...حق احلكومة 

 للناس؟ مهلل أ

 
 

  لثاينالقسم ا
 

 

 





 
 
 
 

 القول املختار

وهكذا رأينا أن القول األول، وهو أحقية هللا تعاىل يف احلكومة على الناس يفتقد إىل 
به السالطني وامللوك لتربير استبدادهم وظلمهم للناس، ولذلك  اإلثبات املنطقي وقد متسك

وحق تعيني احلاكم وصياغة القانون إمنا  بّد من املصري إىل الرأي الثاين، وهو أّن حق احلكومةال
خالفة ))مفهوم  هو من حق الناس، سواء قلنا بتفويض من هللا تعاىل تكوينًا كما هو مدلول

الذي ذهب إليه الشهيد الصدر وهو قول عامة علماء أهل السنة، أو قلنا أّن هذا  ((اإلنسان
 ابألصل كما هو احلال يف املفهوم الغريب هلذا احلق. حلق للناسا

 :وأّما ما ميكن االستدالل عليه إلثبات املّدعى فيتلخص ابلوجوه التالية
 

*      *      * 

 ((الوجدان))األول: دليل الدليل 

 ّن كل إنسان عندما يراجع نفسه يرى أنّه حّر يف اختيار منط احلكومة والدين واملسكنإ
والعمل وما إىل ذلك من اُمور املعيشة واحلياة الدنيوية، وأّن مشروعية هذه االُمور تنبع من 

واختياره هلذه االُمور، وأي اجبار له على االذعان وقبول أحد هذه  داخل ذاته ومن قبوله
 الشخص اجملرب. االُمور سوف ال حيقق الشرعية هلا يف نفس هذا

من اخلارج أو اختيار  نسان بني حكومة مفروضة عليهرى: أنّه لو خري اإلخوبكلمة اُ 
واختيار احلاكم الذي تتوفر فيه الصفات الذي يعتقد هبا هو، الختار  إرادته ضحكومة مبح

 الثاين على األول.
وببيان اثلث: أنّه مبا أّن احلكومة تستلزم التصرف أبموال الناس وتقييد حرايهتم وحتديد 
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الناس مسلطون على ))و ((ال والية ألحد على أحد))هذه املسألة أّن يف  حقوقهم فاألصل االوىل
كما ورد يف القواعد الفقهية، فالحكومة ألحد على أحد أاّل برضا نفسه وطيب   ((أمواهلم

  لتكون مشروعة. همفقتخاطره، وهو معىن أن احلكومة جيب أن تكون برضا الناس وموا
ع نظرية احلق اإلهلي أشكاالً على هذا الدليل، وهو ورمبا يثري أنصار اإلسالم األصويل وأتبا 

أن هللا تعاىل قد خصص يف كتابه الكرمي هذا األصل الفطري بقوله تعاىل: )النيب أوىل ابملؤمنني 
، وهذا يعين أن قاعدة )الناس مسلطون على أنفسهم وأمواهلم( ال ميكن العمل 1 من أنفسهم(

  من هللا تعاىل والياً على املسلمني.هبا بعد ورود األمر التشريعي بنصب النيب
 مع تعارضاً مون نقول: أن من أوليات مشروعية كل قانون وسالمة كل تشريع أن ال يك

ينية إلرادة التكو ع مع اتقاطتاحلقوق الفطرية يف اإلنسان، أي أن اإلرادة التشريعية ال ميكن أن 
ة، مثالً ية التكوينية اإلهلرادتعكس اإل اإلهلية، فكل تشريع إهلي جاء لتوكيد احلقوق الفطرية اليت

ق الفطرية احلقو  ض معال ميكن أن أييت حكم تشريعي إهلي جبواز وأد البنات ألن ذلك يتناق
نعلم أن  لدينيةوص ايف حق اإلنسان يف احلياة، فإذا جاء مثل هذا احلكم الشرعي يف النص

منني نقول نيب على املؤ ية لللواليت تقرر ااملراد منه شيء آخر، فبالنسبة لآلية الشريفة املذكورة ال
ا الوالية ىل هللا، فإمسلوك إ اليفأن املراد منها إما الوالية يف أمر احلكومة أو الوالية املعنوية 

ي ع احلق الفطر متناىف يال  ابملعىن األول وهي والية النيب مبا هو حاكم على املسلمني فإن ذلك
عد ليًا عليهم بكون وايب لياملسلمني هم الذين اختاروا النالذي تقرره القاعدة املذكورة، ألن 

ع ؤمنني من موقلى املول عهجرته إىل املدينة وابيعوه، فبمقتضى هذه البيعة تتحقق والية الرس
و الوالية، وه اين منالث العقد االجتماعي ال الفرض اإلهلي على الناس. وأما ابلنسبة املعىن

رين يف مؤمنني السائدوة للة وق تعاىل قد نصب النيب هاداًي لألمالوالية املعنوية، فيعين أن هللا
ألن  عدة املذكورةع القاماىف خط اإلميان والعبودية والكمال املعنوي، وهذا املعىن بدوره ال يتن

ى أمواهلم( طون علمسل مثل هذا النصب اإلهلي ال ميثل استثناًء أو ختصيصًا لقاعدة )الناس
طريق  به يف قتدين على الكفر جيد يف رسول هللا أسوة حسنة ليفكل مؤمن خيتار اإلميا

ن للقائد ه ويذعموالالكمال ال أن هللا جيرب اإلنسان على التخلي من سلطته على نفسه وأ
 املعنوي من موقع اإلكراه واإلجبار.

                                 
 .6ـ األحزاب  1
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 االستدالل ابلقرآن

 قبيل: ء اإلسالمية، منديملباالثاين: إّن هذا القول هو األوفق ابملفاهيم القرآنية واالدليل 
 رمحه هللا:ر لإلنسان كما يقول الشهيد الصد ((مفهوم اخلالفة)) ـ 1

وهذا يعطي مفهوم اإلسالم األساسي عن اخلالفة وهو أّن هللا سبحانه وتعاىل أانب ))
وقيادة الكون وإعماره اجتماعيًا وطبيعياً، وعلى هذا األساس تقوم  اجلماعة البشرية يف احلكم

اجلماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن  حكم الناس ألنفسهم وشرعية ممارسة نظرية
 .1((هللا

 تعاىل:  قولهما يفكما تقدم من طلب بين اسرائيل من نيب هلم أن جيعل هلم ملكاً   ـ 2
 ٍّ ْن بَ ْعدم ُموَسى إمْذ قَاُلوا لمَنِبم ْن َبينم إمْسَرائميَل مم ِم مم َملمكاً  هَلُْم ابْ َعْث لََنا َأَلَْ تَ َر إمىَل اْلَماَل

ُهْم إمنَّ هللا َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َملمكًا...َوَقالَ   نُ َقاتمْل يفم َسبميلم هللا...  .2هَلُْم نَبمي ُّ
ب  ما مل يطلمن هللا ينيوقد تقدم وجه االستدالل هبذه اآلية على أّن احلاكم ال يكون بتع

ىل النيب، ليهم إعمللك بين اسرائيل ذلك وتفويضهم تعيني ا فلوال طلب الناس ذلك ابختيارهم
 ملا كان حيق للنيب فرض طالوت عليهم.

هذا ممّا ال جيش، ف للمل يكن هو امللك احلقيقي بل كان قائداً  ((طالوت))وما يقال من أّن 
ت اآلاي يف أجواء ((ملك))هذه الكلمة يف اآلايت، فاملفهوم من كلمة  تساعد عليه استعماالت

 يش، ومن ذلكائد اجلليس قاستعماالت اللغويني و  الكرمية هو ما يفهم منه عرفًا واملتداول يف
 قوله تعاىل على لسان سليمان.

 ْر ّلم َوَهْب ّلم ُمْلكًا ابُ  الَ َقاَل َربّم اْغفم ي إمنََّك أَْنَت اْلَوهَّ ْن بَ ْعدم ََحٍد مم َبغمي الم  .3يَ ن ْ
 ََاٍن...َوقَاَل اْلَملمُك إميّنم أ  .4َرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِسم
 ًوََكاَن َورَاَءُهْم َملمٌك َيَُْخُذ ُكلَّ َسفميَنٍة َغْصبا5. 

 فة وقال:الشري آليةهذا املعىن أيضاً من هذه ا ((التفسري األمثل))وهلذا استظهر صاحب 
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أّن طالوت مل يكن قائدًا للجيش فحسب، بل كان  (ملكاً )فكذلك يظهر من كلمة ))
 1(( على ذلك اجملتمعملكاً 

منني يف و املؤ أناس وكذلك ما ورد يف اآلايت الكرمية من توجيه اخلطاب اإلهلي لل ـ 3
 النيب من قبيل قوله تعاىل: ممارسة احلكومة ال إىل

 ْلبَ يّمَناتم َوَأنَزْلنا َمَعُهم الكمتاَب َواملميزاَن لميَ ُقوَم النَّاُس ابم  .2ْلقمْسطم َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ابم
...يَ ُهَما ارمَقُة فَاْقَطُعوا َأْيدم ارمُق َوالسَّ  3َوالسَّ
...ائََة َجْلَدٍة ُهَما مم ن ْ ٍد مم  4لزَّانمَيُة َوالزَّاينم فَاْجلمُدوا ُكلَّ َواحم
، ومل يكن الكهف يف سورة ((ذي القرنني))ومن ذلك أيضًا أّن القرآن أثىن كثريًا على  ـ 4

هلي كما هو صب اإلابلن ملوك األرض ومل يكن منصواًب هلذا املقام لكًا منذو القرنني سوى م
ام ابلعدل و القيقدس همطلب الشارع امل السائد يف انظمة احلكم امللكي، وهذا يدل على أنّ 

قبله ليكون  نماًب والقسط ونفي الظلم واجلور يف عملية احلكم ال أن يكون احلاكم منصو 
 مشروعاً.
ية ىن أّن مسؤولب، مبعفحس ايت الكثرية على أّن وظيفة النيب إمّنا هي البالغداللة اآل ـ 5

 تدخل يف صميم بعث األنبياء كما يتوّهم البعض: احلكومة والسلطة ال
 َُما َعَلى الرهُسوِل أالّ اْلَباَلغ5. 
 َا أَْنَت ُمذَكٌِّر  .6َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُسْيِطرٍ  َفذَكِّْر ِإمنه
 أَْنَت َعَلْيِهْم جِبَبهاٍر َفذَكِّْر اِبْلُقْرآِن َمْن خَيَاُف َوِعيدِ َوَما7. 

، على أن ويّل على 8النهِب  أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنـُْفِسِهمْ أّما االستدالل بقوله تعاىل: 
ال يبقى جمال السياسية وأّن هللا تعاىل جعله وليًا وحاكمًا على املسلمني ف املؤمنني يف الدائرة

                                 
في  2ط  220ـ ص 2مكارم الشيرازي ـ التفسير األمل ـ جـ  1

 تفسير ذيل اآلية المذكورة.

 .25سورة الحديد، اآلية ـ  2

 .38سورة المائدة، اآلية ـ  3

 .2سورة النور، اآلية ـ  4

 .99المائدة: ـ  5

 .22و  21الغاشية: ـ  6

 .45سورة ق: ـ  7

 .6 االحزاب:ـ  8
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فهو خلط بني مقامل  ـ 1يقول السيد كاظم احلائري كما   لنفوذ رأي األكثرية عليه يف االُمور 
الشريفة مدنية واآلايت السابقة  النبوة اإلهلية ومقام احلكومة البشرية، ومعلوم أّن هذه اآلية

أنفسهم إمّنا  منني منمكّية، واآلايت املدنية الدالة على وجوب اطاعة الرسول وأنّه أوىل ابملؤ 
تقرر حقيقة وجوب الطاعة على الرعية للحاكم لتحقيق النظم يف احلياة االجتماعية ال أنّه 

صلى هللا  من قبل هللا تعاىل من أول األمر، فبعد أن ابيع االنصار النيب األكرم معنّي ومنصوب
يد وجب على املسلمني اطاعة اإلسالمي اجلد عليه وآله ودعوه إىل املدنية ومّت تشكيل اجملتمع

االُمور الدينية  صلى هللا عليه وآله يف االُمور االجتماعية والسياسية والعسكرية مضافاً إىل النيب
 مبقتضى بيعتهم وتفويضهم أمر احلكومة ال مبقتضى النصب اإلهلي.

 ، انظرة إىل تقرير مفهوم((ُفِسِهمْ نْـ أَ ِمْن  نيَ النهِب  أَْوىَل اِبْلُمْؤِمنِ ))وعلى أية حال فاآلية الشريفة 
 هللاهل أهّنا من و والية ذه الهالنيب على املؤمنني، ولكّنها ال تشري إىل مصدر  الوالية السياسية

ان ّية لكية مكاجلهة، نعم لو كانت هذه اآل أو من الناس؟ أي أهّنا حيادية من هذه
 لالستدالل هبا وجه وجيه.

 االستدالل ابلرواايت

س يف األصل و للناق إمنا هعلى أّن هذا احلتدل الرواايت الكثرية فداللة : ثالثالدليل ال
إلمام ال قول ن قبيمحق اخلالفة بدون اختيارهم ورضاهم،  وليس نصبًا إهلياً، وليس ألحد

 (:91عليه السالم يف هنج البالغة )اخلطبة علي
بكم ما أعلم، ومل أصغ إىل دعوين والتمسوا غريي... واعلموا أيّن إن أجبتكم ركبت )) ـ 1

العاتب، وإن تركتموين فأان كأحدكم، ولعّلي امسعكم واطوعكم ملن وليتموه  قول القائل وعتب
 .2((أمركم، وأان لكم وزير خرياً من أمري

يف جيوز له ام، فكملقعليه السالم منصواًب من هللا تعاىل يف هذا افلو كان اإلمام علي
أن يرفض  للنيب ل حيقرفضه بعد أن عرض عليه؟! وه يف جيوز لهالتنازل عنه إىل غريه، بل ك

 العمل مبتطلبات النبوة بعد أن عينه هللا تعاىل هلذا املقام؟

                                 
آية هللا السيد كاظم الحائري ـ المرجعية والقيادة ـ ـ  1

 .231ص 

 ومثله ورد في تاريخ الطبري والكامل البن األثير.ـ  2
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ن عفان ثمان بعقتل عليه السالم من تسلم مقام اخلالفة بعد م إّن امتناع اإلمام علي
يت حيق الجتماعية العقود ات والوبشرية وأهّنا من قبيل املعامال يدّل على أّن هذه املسألة دنيوية

 هلذا األمر. له قبوهلا ورفضها وأّن الناس حيق هلم أن خيتاروا غريه
 عليه السالم: ل اإلمام عليو فق

ولعلّي ))له: م، وقو ليكعوإن تركتموين فأان كأحدكم مبعىن ليست يل خاصّية إهلية مفروضة ))
حّق اختيار  الناس(ائهم )عليه غبار يف إعط، واضح ليس ((ملن ولّّيتموه أمركم أمسعكم وأطوعكم

فسه ون ظاملًا لنه فيكار غري تعاىل فكيف جييز هلم اختي اخلليفة غريه، فلو كان منصواًب من هللا
، واضح كذلك ((ن أمريريًا مزيرخوأان لكم و ))لرتكه العمل مبا أراده هللا وعّينه للقيام به، وقوله: 

 يف الداللة على املقصود.
  اتريخ الطربي عن حممد بن احلنفية قال:ما يف ـ 2

صلى هللا  كنت مع أيب حني قتل عثمان، فقام فدخل منزله فأاته أصحاب رسول هللا))
للناس من إمام وال جند اليوم أحدًا أحق هبذا  عليه وآله فقالوا: إّن هذا الرجل قد قتل، والبدّ 

 ال تفعلوا،))هللا عليه وآله، فقال:  صلى األمر منك، ال أقدم سابقة وال أقرب من رسول هللا
فايّن أكون وزيرًا خري من أن أكون أمرياً، فقالوا ال وهللا ما حنن بفاعلني حىت نبايعك، قال، 

 .1((ففي املسجد، فاّن بيعيت التكون خفية وال تكون أالّ عن رضا املسلمني
ؤمنني مرياملألصحاب البن األثري بعد ذكر ما تقدم من مكاملة األ ((الكامل))ما يف  ـ 3
 (ه السالمعلي)ليجاء عو وهو يوم اجلمعة حضر الناس املسجد،  ـ وملا أصبح يوم البيعة))قال: 

 فصعد املنرب وقال:
نا مت وقد افرتقن أّمر م الإحق  هإهّنا أمركم ليس ألحد في ـمن مالء واذن  ـاي أيّها الناس ))

 أال وإنّه ـ عليكم مرياً أ ـأن أكون عليكم  كارهًا ألمركم، فأبيتم إال ابألمس على أمر، وكنت
 .((درمهاً دونكم الّ مفاتيح ما لكم، وليس يل أن آخذإليس يل دونكم 

 إىل معاوية: (عليه السالم)من كتاب له (هنج البالغة)ما يف  ـ 4
إنّه ابيعين القوم الذين ابيعوا أاب بكر وعمر وعثمان على ما ابيعوهم عليه، فلم يكن ))

أن يّرد، وإمّنا الشورى للمهاجرين واألنصار، فأن اجتمعوا على  أن خيتار، وال للغائبللشاهد 
خارج بطعن أو بدعة رّدوه إىل ما  رجٍل ومّسوه إمامًا كان ذلك هلل رضا، فان خرج عن أمرهم

                                 
 .3066، ص6تاريخ الطبري، جـ  1
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 ((خرج منه، فان أىب قاتلوه على اتباع غري سبيل املؤمنني وواله هللا ما توىّل...

 إىل معاوية: (عليه السالم)ب احلسن بن عليما يف كتا ـ 5
يف  ي. فدع التمادبعد.. مرملّا مضى لسبيله... والين املسلمون األ (عليه السالم)إّن علياً ))

 .((نكألمر مذا االباطل، وادخل فيمادخل فيه الناس من بيعيت فاّنك تعلم أين أحق هب
 مع معاوية: (عليه السالم)ما يف كتاب صلح احلسن ـ 6

وسنة  ب هللاكتابصاحله على أن يسلم إليه والية أمر املسلمني على أن يعمل فيهم ))
ن يعهد إىل فيان أسن أيب بالصاحلني، وليس ملعاوية  صلى هللا عليه وآله وسرية اخللفاء رسوله

 .((أحد من بعده، بل األمر من بعده شورى بني املسلمني
 : ـصلى هللا عليه واله  ـما عن رسول هللا  ـ 7

 ما ىت يرجعوا إىلحفااًل ب سمل يزل أمرهم يذه ما وّلت اُّمة قّط رجاًل وفيهم أعلم منه إال))
 .((تركوا

  : ـليه وآله هللا ع صلى ـ ابسناده إىل النيب ـعليه السالم  ـما يف عيون أخبار الرضا  ـ 8
 ((ة فاقتلوهر  مشو غري من جاءكم يريد أن يفرق اجلماعة ويغصب االُّمة أمرها ويتوىل من))
 :قال ـعليه السالم  ـما يف كتاب )ُسَليْم( عن أمري املؤمنني  ـ 9

قتل أن يهم أو ماموالواجب يف حكم هللا وحكم اإلسالم على املسلمني بعد ما ميوت إ))
ء قبل أن خيتاروا وا بشيأيبد ال يعملوا عماًل وال حيدثواحداثً، وال يقدموا يدًا وال رجاًل وال

 .((مرهمجيمع أ ماً عفيفاً عاملاً ورعاً عارفاً ابلقضاء والسنةألنفسهم إما
 عليه السالم إىل شيعته: ما يف كتاب أمرياملؤمنني ـ 10

بن أيب طالب لك والء ا صلى هللا عليه وآله عهد إيّل عهداً فقال: اي وقد كان رسول هللا))
 .1((دعهم وما هم فيهفوإن اختلفوا ابلرضا فقم أبمرهم  اُميت، فان وّلوك يف عافية وامجعوا عليك

 ه قال:ه أنّ صلى هللا عليه وآل ما يف شرح ابن أيب احلديد عن رسول هللا ـ 11
 .2((إن توّلوها علياً جتدوه هادايً مهدايً ))
 

*      *      * 

                                 
 .180كشف المحجة البن طاووس ـ ص ـ  1

 .11، ص 11المصدر، ج ـ  2
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 : اشكالية الثابت واملتغري:  رابعالدليل ال

جتماعية ات االقفالعال  ،صلحةانه من مقولة ثبات الشريعة وتغري امليوهو ما تقدم ب
 نصر الصريورةعستبطن ة وتية والسياسية كلها متغري دوالثقافات البشرية ومنط الروابط االقتصا

الفنية. كل و علمية ت الوالتحّول يف حركة التكامل البشري يف مجيع اجملاالت وخاصة اجملاال
سعة يف حركة ت الواوالوالتح ذلك يستدعي نظامًا سياسيًا منسجمًا مع هذه التغريات الكبرية

اوة لقبيلة والبدقافة ايش ثاحلياة والواقع. فاليعقل ان يكون النظام السياسي جملتمع بدائي يع
 ينة مع ثقافةة متباقافيثبنفسه صاحلًا للمجتمعات املتحضرة املبتنية على اسس فلسفية ومبان 

ت ال املعامالة يف جمميعة االسالاجملتمع البدوي الساذج. أي ان التشريعات الواردة يف الشري
يها اهنا فلغالب ال ان بلك الزمان  ذواحلدود والقضاء واحلكومة انضرة إىل حال املسلمني يف 

 ،ضاها واقّرهام وامالسالاحكام امضائية كانت موجودة يف اجملتمع العريب قبل االسالم وجاء ا
الجواء اع تلك مقة ائي ومتوافوهذا يعين اهنا كانت منسجمة متامًا مع ذلك اجملتمع البد

 الثقافية والروابط االجتماعية.
ني نالقوايري إال ان منظري االسالم السياسي ال يوافقون من حيث املبدأ على تغ

ل ب، لناسلحة امصحساب والتشريعات الواردة يف النصوص الدينية حىت لو كان ذلك على 
. ةوالفردي تماعيةاالج جماالت احلياةيصرون على تنفيذ مجيع التشريعات االسالمية يف مجيع 

 صه:ما هذا ن ((احلكم االسالمي› يقول السيد حممد ابقر احلكيم يف كتابه 
وهذه االحكام الشرعية تشمل كافة اجلوانب والنواحي اليت ترتبط حبياة االنسان وعالقاته ))

حبيث متثل هذه املختلفة مع الطبيعة والكون أو مع اخيه االنسان أو مع اجملتمعات االخرى 
االحكام عنصر الثبات يف املسرية االنسانية ابجتاه تلك االهداف وتعاجل احلاجات االساسية 

ن تتدخل يف تغيري هذه االحكام أو امهاهلا أالثابتة يف االنسان وال حيق لكل انسان اومجاعة 
اكم ومصاحله أو ا كان ميثل وجهة نظر احلإذحىت لو كان التغيري ميثل رغبة اجلماعة فضاًل عّما 

مصاحل فئة معينة من الناس ألن هذا التغيري سوف يكون على حساب مصلحة اجلماعة 
 .1 واالنسان حتماً حبسب العلم االهلي الشامل(

خرها ما آينا ان االجوبة املقرتحة من قبل الفقهاء على هذا الدليل غري مقنعة وكان أوقد ر 

                                 
ـ محمد باقر الحكيم ـ الحكـم االسـالمي بـين النظريـة  1

 ـ مؤسسة المنار. 1ـ ط 169لتطبيق ـ صوا
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يف عملية سن القوانني  ام(ظلحة )أي مصلحة النقرره االمام اخلميين من تقرير معيار املص
وقد تقدم ان هذه االطروحة وان كانت سليمة من  ،والتشريعات للمجتمع االسالمي املعاصر

حيث انسجامها مع متطلبات اجملتمع احلديث إال اهنا علمانية يف واقع االمر وإن استظلت 
من هذا املعىن يف عملية فصل الدين  والعلمانيون ال يقولون أبكثر ،حتت عناوين دينية وشرعية

 عن الدولة. 
نظرية شيعة كء الاليت ذهب اليها بعض فقها ((والية الفقيه))وكمثال على ذلك اطروحة 

رة ث الشيعي انظالرتا عماقاسالمية للنظام السياسي يف االسالم  فهذه االطروحة املتوغلة يف ا
ل البدي كانتف ظمة سياسية ظاملة سلمون من حكومات جائرة وانإىل ما كان يعيشه امل

الشريعة  ن قيودمالت الشرعي ملثل هذه احلكومات القائمة على الفردية واالستبداد واالنف
موي أو يد االن يز وكل عاقل منصف يسّلم أبن الفقيه العادل خري م ،واالخالق والعدالة

قاصد الدين اعاته ملومر ف قتضيات العدالة واالنصامباملنصور العباسي اللتزام الفقيه العادل 
ة لتمثيل  صاحلوغري ولكن هذه االطروحة ابلذات اصبحت قدمية  .االهلي والقيم االخالقية

اق املعرفية ر االفتطو  اجملتمعات االسالمية املعاصرة وما شهدته وتشهده هذه اجملتمعات من
طة والنظام السل قًا يفن له حأففي السابق مل يكن الفرد يدعي ، واحلقوقية لالنسان املعاصر

ن النظام ريًا مكث  واليت تقرتب ىما يراه اهل احلل والعقد يف عملية الشور  ىالسياسي سو 
  ،ونافالط ظريةاالرستقراطي وحكومة االشراف والنبالء أو احلكماء والفالسفة حسب ن

م لقت مفاهيختأخرة امل ولكن املتغريات الكثرية اليت عاشتها اجملتمعات البشرية يف العصور
بعة حكام اتاال نأومبا  ،مستحدثة ومصاحل اجتماعية مل تكن يف السابق اً جديدة وحقوق

ضية سوف عات ماتمفاالحكام اليت كانت صاحلة جمل ،كما يقول الفقهاء  ،للمصاحل واملفاسد
 وهذا يعين ،تتمعاه اجمللتغري املصاحل واملفاسد يف هذ ال تكون كذلك جملتمعات الحقة نظراً 

 ت االحكام وابلتايل يستدعي تبدل االحكام نفسها.تبدل موضوعا
محاية اسرته من  حيث كان الرجل يف اجملتمع العريب القبلي يتوىل (( القوامة ))ومثال آخر

له حق   ن يكونأفكان من الطبيعي  .خطر العدوان ويتكفل امر النفقة واملعاش وما إىل ذلك
ية لتقرر هذا املعىن يف قوله تعاىل : ] الرجال وهلذا عندما جاءت اال .على الزوجة ((القوامة ))

فإهنا مل تقرر   1قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا انفقوا من امواهلم [
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شيئًا غريبًا على ثقافة ذلك اجملتمع بل كان هذا احلكم ينسجم متامًا مع اجواء الذهنية العربية 
ه بعض االشكاليات احلقوقية اليت تتواصل مع ولكن هذا احلكم نفسه بدأ يواج ،آنذاك

املتغريات احلضارية يف اجملتمعات املتحضرة حيث يشرتك كل من الرجل واملرأة يف نفقات 
ن خرجت املرأة للعمل خارج البيت وفقد الرجل امتياز القوة البدنية حلماية االسرة أاالسرة بعد 

نظر يف لفكان ال بد من اعادة ان تكفلت احلكومات املدنية هبذا االمر دونه أبعد 
 ومبا ينسجم مع هذه املتغريات االجتماعية. ةوفق معطيات القيم اجلديد ((القوامة))حق

وتنصيف الدية  ،كدية العاقلة)) ىويسري هذا الكالم إىل صياغات حقوقية وجزائية اخر 
السلطة  وكذلك تنصيف اإلرث والرجم وقتل املرتد وحق الطالق وحق ،ابلنسبة إىل املرأة

 . ((كثرية  ىومسائل اخر 

 العدالة يف القضاء االسالمي، منوذجاً:

 إن موضوع العدل يف القضاء اإلسالمي ميكن أن يبحث من زوايتني:
االدوات اليت  ((اثنيهما))ما أذا كانت هناك أحكام قضائية تتقاطع مع العدالة، و ((أحدمها))

 حبث يف املباديء، والثانية يف املنهج. نستخدمها يف حتقيق العدالة القضائية، فااُلويل
فقد يتصور البعض أن ذلك من قبيل التناقض يف تقرير  ((املسألة االوىل))أما ابلنسبة إىل 

موضوع البحث، ألننا بعد أن سلمنا يف مرتبة سابقة ابلعدل االهلي، وقلنا أبن هذا املبىن يتفرع 
، أي أّن العدل يف الفقه يتفرع على العدل عليه أن تكون الشرعية السماوية عادلة يف أحكامها

يف الكالم، إذن فما احلاجة إىل هذا البحث و دراسة األحكام الشريعية على مستوي 
 التفاصيل الستجالء عنصر العدالة فيها؟

احلقيقة أّن هذه البحث ال يوقعنا يف دوامة التناقض املنطقي كما يتوهم بعض الفقهاء 
احلريف ابلنصوص من موقع إمياهنم ابلعدالة االهلية يف املرتبة السابقة، الذين يصرون على االلتزام 

ألنعدم وجود حكم شرعي قضائي يتنايف مع مقتضاايت العدالة يف الزمن السابق ال يعين لزوم 
البقاء على هذا احلكم يف االزمنة الالحقة حىت مع تغري االحوال وتبدل القيم والثقافات وأمناط 

هنا يف احلقيقة يقوم على أساس أن ما كان متطابقاً مع العدالة من االحكام املعيشة، فالبحث 
الشرعية يف عصر النص هل بقي وسيبقى كذلك، أم البد من ممارسة اجتهاد فقهي يف كل 

 زمان للتاكد من احتفاظ االحكام الشرعيه بقيم العدالة األخالقية والقضائية؟
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لديين لتجد لفكر اع اليت تفرض نفسها على واقهنا نكتفي ابيراد بعض النماذج الفقهية ا
 هلا احلل الشرعي يف دائرة العدالة القضائية:

 حّق اجملتمع ـ 2  ضمان العاقلة ـ 1
 دية الكتايب ـ 4   حكم املرتد ـ 3

 ضمان العاقلة  ـ 1

كما هو معلوم أن حكم قتل اخلطأ احملض هو وجوب دفع الدية لكن ال على اجلاين بل 
أي األعمام وأبناء  ((عصبة األب))، وهي أقرابء الشخص من األب وتسمي ((لةالعاق))على 

األعمام، واملسألة حمل البحث أن القاعدة األصلية يف القضاء املتساملة عند مجيع أفراد البشر 
، ويف هذه املسألة نواجه حكمًا شرعيًا يفرض على بعض  1((َوال تزر وازرة وزر اخری ))هي: 

ار من املال بعنوان دية إىل ورثة املقتول دون أن يكون هلم دخل يف احلادث، األفراد دفع مقد
ولو نظران إىل الواقع االجتماعي يف زمان النص وزمان صدور هذا احلكم الشرعي لرأينا أن هذا 
احلكم منسجم متاماً مع تلك الظروف واالجواء االجتماعية ويستوحي مقوماته من ثقافة احلياة 

ان يعيشها العريب حينذاك، بل إن هذا احلكم كان قبل جميء االسالم ايضًا وقد القبلية اليت ك
جنده ساري املفعول لدى القبائل العربية يف جمتمعاتنا اإلسالمية كمصر والعراق ومناطق اخرى 
ما زالت تعيش أعراف القبيلة يف بعض املناطق، والسر يف ذلك أن الفرد يف تلك األزمنة مل 

مستقلة منفصلة عن عنوان القبيلة، فالقبيلة هي كل شيء ابلنسبة للفرد  يكن يشعر بشخصية
حيث توفر له احلماية واالمن واملسكن والشرف وما إىل ذلك، وهذا يعين أّن أواصر العالقة 
بني أفراد القبيلة كانت إىل درجة من قوة والتكاتف حبيث إن فعل الفرد حيسب من فعل 

سؤولة عن تصرفات أفرادها، ولذلك كان احلكم بفرض الدية اجلماعة، واجلماعة ترى نفسها م
على العاقلة ال يواجه أرابكًا يف قيم العدالة اإلسالمية، ولكن يف هذا الزمان حيث ال وجود 
للقبيلة يف أكثر اجملتمعات املتمدنة يعّد فرض الدية على ابن العم الذي رمّبا ال يكون رمّبا قد 

عرف حىت إمسه، اجحافًا وظلمًا حبق األبرايء، وقد يكون مثار رأي اجلاىن طيلة حياته وال ي
السخرية والتهكم لدى املخالفني الذين يتحركون من موقع اجياد ثغرة يف صرح العدالة 

 اإلسالمية.
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كام ع األحاضيوعلى أية حال فاّن هذه املسألة ختضع للمستحداثت الطارئة على مو 
ى حاله بعد رعي علالش رف، فال يصح أن يبقى احلكمالشرعية بفعل تغري الزمان واملكان والع

وضوع  ّن املعي ألتغري املوضوع كما يقول الفقهاء )والصحيح تغري املصداق للحكم الشر 
اقه فبعد أن  ري مصديتغ كلعب الشطرنج أو شرب اخلمر ال يتغري بتغري الزمان واملكان، وإمنا

بعاً تلشرعي كم اولذلك يتبدل احلكان الشطرنج مصداقًا للقمار أصبح مصداقًا للتسلية 
 لذلك(.

 ـ حق اجملتمع2

من االشكاليات املهمة املطروحة يف الفقه هو عدم جتاوب الفقه السائد مع حاجات 
اجملتمع البشري املعاصر وقصور أدواته يف استيعاب املستجدات يف عامل الثقافة االجتماعية، 

د يف اطار حاجات الفرد من التكاليف الدينية أي أّن الفقهاء ما زالوا ميارسون عملية االجتها
واألحكام الشرعية وقلما توجهوا إىل دراسة األحكام الشرعية اليت ختص االُمة واجملتمع، ويف 

إّن أخذ اجملال الفردي للتطبيق بعني االعتبار فقط، جنم عن ))ذلك يقول الشهيد الصدر: 
تهاد يركز ابستمرار على اجلوانب الفقهية انكماش الفقه من الناحية املوضوعية، فقد أخذ االج

األكثر اتصااًل ابجملال التطبيقي الفردي، وامهلت املوضيع اليت متهد للمجال التطبيقي 
االجتماعي نتيجه النكماش هدفه واجتاه ذهن الفقيه حني االستنباط غالبًا إىل الفرد املسلم 

 .1((هتا إىل تقومي حياهتا االجتماعيةوحاجاته إىل التوجيه بدالً عن اجلماعة املسلمة وحاجا
وهذا املعىن كما أنه يلقي بظالله على األخالق واالقتصاد والسياسة واحلكومة، فكذلك 
يؤثر بصورة مباشرة على أحكام القضاء يف الفقه األسالمي حيث نرى عدم وجود احكام 

انتهاك حق شرعية تتكفل ضمان حقوق اجملتمع أو عقوابت على موارد جنائية قصد هبا 
اجملتمع أو االمة، فمن يتعرض إىل رئيس اجلمهورية أو املرجع الديين األعلى ابالهانة فقد أهان 
مجيع أفراد اجملتمع، ومن أهان العلم الرمسي أو شعار الدروسه فقد تعرض لذلك اجملتمع 

ت مقررة هلذا ابإلهانة، ااّل اننا ال جند يف مطاوي األحكام الشرعية يف ابب القضاء أثراً لعقواب
النوع من اجلناايت، وكذلك رأي الفقهاء يف القاتل الذي عفي عنه ويل الدم، أو األب الذي 

                                 
ـ محمد باقر الصدر، من كتاب االجتهاد والحياة، بيروت  1
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يقتل ابنه وليس هناك ويل للدم غريه، ومن يقتل زوجته ويرضي ابنه الذي هو ويل الدم، فمثل 
وال سجن هذه املوارد يعيش القاتل بني أفراد اجملتمع وكأنه انسان بريء فال قصاص والدية 

حىت ليوم واحد، واحلال أّن املقتول ميكن أن يكون عنصرًا مهّمًا يف اجملتمع كأن يكون طبيباً 
حاذقًا أو اخصائيًا يف علوم العصر، أو استاذًا قديرًا يف اجلامعة، فيما يعين أّن هذا لقاتل قد 

ل املرتبة العلمية واملنصب أحلق ضررًا كبريًا ابجملتمع الذي هيأ للفرد املقتول الوسائل املتاحة لني
االجتماعي والسياسي، فال معىن ألن يكون حال القاتل حال الربيء جملّرد عفو ويل الدم عنه، 
ولطاملا وقعت حوادث قتل من هذا القبيل ويذهب دم املقتول هدرًا وخاصة إذا كان القاتل 

خلص من تبعات هو الزوج أو األب أو االبن بعد القيام بتنسيق مسبق مع ويل الدم للت
 اجلرمية.

 ـ حكم املرتد: 3

الخذ بنظر ء مع اقهاالنموذج اآلخر الذى نرى انّه حباجة إىل دراسة واعية من قبل الف
ديدة هو املدنية اجل احلياةو يعة االعتبار حتدايت الثقافة املعاصرة وضرورة جتسري العالقة بني الشر 

ثناء، أو دن استقتل بسواء كان فطراًي فيحيث يرى الفقهاء أّن حكمه القتل  ((حكم املرتد))
كم  اده، وهذا احلن ارتدتب ميملّياً )وهو من كان غري مسلم سابقاً مث أسلم( فيقتل فيما إذا مل 

اب فكري ىل ارهضي إكما هو واضح ميثل تعّداًي صارخًا على حرية املعتقد والدين حيث يف
تواه ه من حميفرغسانية واسعة و وسياسي جيهض كل حماولة للخروج ابإلسالم إىل آفاق ان

طالقاً اذه املسالة تعرض هليال  اإلنساين واألخالقي، وإذا أخذان بنظر االعتبار أّن القرآن الكرمي
يف و اذف وغريهم، ق والقلسار مع أنّه بنّي حكم ما هو دوهنا يف اخلطورة واألمهية كحد الزاين وا

ل قوله الدين من قبيو عتقد  املد حرية اإلنسان يفاملقابل نقرأ العديد من اآلايت الكرمية اليت تؤك
 تعاىل:

  1 ]فذكر إمنا انت ُمذكر* لست عليهم مبسيطِر[
  2 ] ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي[ 
  1 ] وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم أنتم بريؤون مما أعمل وأان برئ مما تعملون[ 
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لم جيداً أن ما ورد يف القليل النادر من قتل املرتد يف وغري ذلك من النصوص القرانية، نع
صدر االسالم ال ميثل مصاديق كافية السباغ املشروعية الفقهية على هذا احلكم، وال يصلح  
كدليل على جواز قتل املرتد يف احلاالت العادية، بل هناك الكثري من القرائن والشواهد اليت 

يف ذلك املورد ليكون قضية خارجية ال يصح إلغاء  حتف ابخلرب تصرفه عن الشمولية وحتبسه
 اخلصوصية فيها.

واملصيبة االعظم أن الفقهاء مل يكتفوا بفتوى قتل املرتد حىت ضموا اليه كل من ينكر 
ضرورة من ضرورات الدين!! ونعلم كم هلذا العنوان من مطاطية وضبابية واهتزاز يف دائرة 

 ية هللا العظمي الشيخ فاضل اللنكراين: املصاديق واالفراد... ومن ذلك يقول آ
: يل صديق يشكك يف وجوب اخلمس وال يدفع ما عليه من احلقوق الشرعية، وقد 1س))

 يستشم منه رائحة اإلنكار، لطفاً بينوا لنا حكم هذه املسألة؟ 
ج: اصل وجوب اخلمس يف اجلملة  من ضرورايت االسالم، ومنكره كافر، واخلالصة ان 

والرواايت املستفيضة، وقد ورد التأكيد  4فرائض االهلية الواردة يف القرآن الكرمياخلمس احد ال
عليه، وهو حمل اتفاق مجيع الشيعة بل عموم املسلمني، وان كان اختالف فهو يف بعض 
اخلصوصيات من حيث املورد واملصرف، فإذا منع الشخص درمهًا واحدًا منه كان من زمرة 

ريته والغاصبني حلقهم، بل ان كل من ينكر وجوبه فهو من الظاملني لرسول هللا)ص( وذ
الكافرين، وعلى أية حال فما مل يثبت إنكار الشخص الصل وجوب اخلمس ال ميكن احلكم 

 .((بكفره، وترتتب عليه احكام االسالم ويكون طاهراً 
بل يسري هذا احلكم إىل كل من تعرض للمقدسات إبهانة أو هتك، )وعنوان املقدسات 

ه عنوان ضبايب ومشويل(، وإىل كل من تعرض الهل البيت)ع( ابلسب والشتم كما نقرأ يف بدور 
 هذه الفتوى اليت تكاد تكون اتفاقية بني فقهاء الشيعة:    

 : شخص اهان الرسول )ص( فما حكم هذا الشخص؟2س))
ج: بشكل عام من شتم النيب أو احد األئمة املصومني فيجب على كل من مسعه أن 

إال إذا كان خياف على نفسه أو ماله أو عرضه، أو خياف على مسلم آخر، ففي هذه  يقتله،
 !! ((الصورة ال تكليف عليه
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مع العلم أن الرواايت املستفيضة تؤكد أن الذي يسب االمام املعصوم يف وجهه مل يالق 
من االمام سوى العفو واالخالق الكرمية إىل درجة أن الطرف االخر ينقلب على نفسه 

تتالشى كل عناصر احلقد والكراهية يف قلبه ليتحول من دائرة الظلمة والضاللة إىل دائرة احلق و 
والنور، مث أييت هؤالء العلماء ليدونوا هذه املواقف االخالقية يف كتبهم كشواهد اترخيية على 
مسو الروح واالخالق لدى األئمة االطهار)ع( ولكنهم مع ذلك يفتون يف فتاواهم بوجوب 

الساب )الحظ وجوب القتل ال جوازه(!! ولكن االمام املعصوم نفسه مينع من أرادوا  قتل
 أتديب الساب عن التعرض له بسوء!!

وهكذا جند قيمة االنسان تتالشي عند هؤالء الفقهاء حىت يكون قتله وإراقة دمه أهون 
حابة من قتل ذاببة!! ويتحرك الطرف اآلخر املخالف ليفيت كذلك بكفر كل من سب الص

ووجوب قتله وسفك دمه، بل وجوب قتل كل شيعي يرى جواز سب الصحابة ولعنهم، 
والنتيجة هي سقوط مئات الضحااي يف العراق ومساجد الباكستان على أيدي جيش 

 الصحابة، ال لشئ إال ألهنم من الشيعة!

 ـ دية الكتايب:  4

 1000الرجل املسلم) ( درمهاً، بينما دية800حيث يقرر الفقهاء أن ديته ال تتجاوز)
دينار ذهباً( مع ان هذا احلكم يتقاطع متاماً مع االجواء الثقافية والسياسية احلاكمة على العامل 
املعاصر، فإذا قلنا أبن هذا احلكم الشرعي هو من قبيل االحكام احلكومية كاجلزية مثاًل واليت 

تجدات، وأن غري املسلمني ميكن للحاكم الشرعي أن يتصرف مبقدارها مبالحظة الظروف واملس
يشرتكون مع املسلمني حبقوق متساوية يف البلد االسالمي، كما هو حال االقليات املسلمة يف 
البلدان غري االسالمية، فال تبقى مشكلة يف البني، اما لو قلنا مبقولة الفقه التقليدي الذي 

نية واملكانية يتحرك من موقع التمسك أبهداب النصوص دون مالحظة املتغريات الزما
فسنواجه إشكالية التوفيق بني املباديء االسالمية العاملية، اليت تشمل كل تطلعات االنسانية 
وطموحاهتا، وبني هذه األطر الضيقة اليت ختاطب االخرين مبنطق آيديولوجي مغلق يسعي إىل 

ة واالنسانية إلغاء اآلخر ال االنفتاح معه يف عملية صياغة مفاهيم جديدة عن العدالة واحلري
 والقيم االخالقية.

اما ابلنسبة إىل )املنهج( فكذلك حنتاج إىل إجراء بعض التعديالت على ما ورد يف 
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 املوروث الفقهي.
، لبينة واليمنيعلى ا قومعلى سبيل املثال يؤكد الفقه تبعاً للنصوص الشريفة أبن القضاء ي

الواضح أّن  ر، ومنأنك ليمني على منأي أّن البّينة على من اّدعى )وهي شاهدان عادالن( وا
 لك اجملتمعاتة يف تعدالالقضاء هبذه البساطة يف ااُلسلوب كان موافقًا متامًا ملقتضيات ال
 الذين كانوا أكاسرةو صرة البسيطة الرتكيب، يف مقابل تعسف احلكومات اجلائرة من فراعنة وقيا

حد من أ يكن ومل ظ هلم عروشهمحيكمون مبا متلي عليهم أهواهم ومبا حيقق مصاحلهم وحيف
ضل من مات أفخلصو الناس يتصور أّن ابألمكان اجياد وسائل وآليات ألثبات احلكم وحل ا
اهنا حتقيق ء إبمكلقضاذلك. إاّل أنه بعد تطور اجملتمع البشري وابتكار مناهج جديدة يف ا

ز الستئناف وفر كمة ام وحمالعدالة بصورة أفضل من قبيل احملامي وهيئة احمللفني واملدعي العا
لك، فال ذوغري  نفس أنواع اجلرائم ووضع مقدار العقوبة على أيدي خرباء متخصصني وعلماء

 به حبال ...ز ختطّ جيو  داعي للتمسك ابملنهج القدمي حبجة أنّه من الدين وأنه حكم إهلي ال
و حتقيق وبعبارة اُخرى: ينبغي علينا أن نتحرك ابجتاه اهلدف من الشريعة وأحكامها، وه

العدالة، وال نتجمد على الوسائل واآلليات، ألن لكل جمتمع ولكل زمان وسائله اخلاصة 
املنسجمة مع ثقافته واترخيه يف مسألة القضاء واحلكومة، وال يعقل أن يتعبدان الشارع 
ابألهداف والوسائل معاً، أي حىت لو وجد املسلمون وسائل أفضل لتحقيق النصر على أعداء 

لنشر األسالم يف العامل فال يعقل أن يتعبدان الشارع ابستخدام الوسائل القدمية من  الدين أو
السيف والرمح وبناء اخلنادق وأمثال ذلك، فاهلدف هو املقصود، واختيار الوسيلة مرتوك 
لإلنسان واجملتمع وثقافته وظروفه اخلاصة، وملا كنا نعلم أّن الغاية من ارسال الرسل هي: )لِيقوَم 

كما يقول القرآن الكرمي، فاملفروض األخذ بكل وسيلة لتحقيق هذا   1س ابلقسط...(النا
اهلدف وعلى رأسها االستفادة من اخلربات البشرية والطرق اجملربة واإلمكاانت اليت يوفرها 
التطور العلمي يف اجملتمعات املتقدمة، دون االنغالق على الذات والرتاث ورفض كل جديد 

ري ومستورد من بالد الكفر وال ينبغي للمسلم استخدام هذه املناهج حبجة أنه قانون بش
البشرية يف تطبيق العدالة، فتكون النتيجة ختلف اجملتمع اإلسالمي حضاراًي وثقافيًا واقتصادايً 
عن اجملتمعات البشرية ااُلخري، وهذا يعين تكريس التبعية وكبت الطاقات وايقاف عملية 

شيد السياسي الفراد االمة، ومعلوم أّن اجملتمعات يف عاملنا اجلديد التنمية االجتماعية والرت 
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تعيش يف حالة من الصعود والتقدم العلمي واحلضاري على مجيع املستوايت، وال ميكن لشعب 
من الشعوب أن يعيش يف معزل عن العامل ويوصد أبوابه ونوافذه بوجه الثقافة اجلديدة وخاصة 

 قوى وأفضل من اآلخرين كما ندعي حنن املسلمون ذلك.إذا إّدعي أنه ميتلك ثقافة أ
وكنموذج لضرورة التغيري يف املناهج املتداولة يف القضاء مسأله الشهادة وعدد الشهود 
وأهنا البد وأن يكون رجلني أو اربع نساء أو اليمني يف حال انعدام الشهود، فنحن نعلم أّن 

صور الغابرة،أي أفضل من أخذ الناس ابلظنة هذه هي الوسيلة الفضلى إلثبات املطلوب يف الع
والتهمة يف جرمية من اجلرائم كالقتل، وال متثل غرضاً حبد ذاته وليس هلا موضوعية غري التوصل 
هبا إىل كشف القاتل، ولكن يف النظم العلمية احلديثة وبسبب تطور الوسائل واألدوات 

استطاع أن خيطو خطوات كبرية يف هذا والتجارب العلمية فاّن علم اجلرمية والقضاء اجلنائي 
اجملال مما يقلل اخلطأ يف عملية الكشف عن اجملرم إىل احلّد األدىن، من بصمات األصابع إىل 
أجهزة الكشف عن الكذب إىل استنطاق كل من له عالقة ابحلدث وكذلك دور احملامي 

د هذا نبقى نستخدم واملدعي العام واملعاونني وخرباء الطب العديل إىل غري ذلك، فهل بع
 تلك الوسائل القدمية اليت ال تورث القاضي يف أحسن االحوال سوى الظن؟

وإذا كان اهلدف هو العثور على القاتل فلماذا اشرتاط اإلسالم يف الشاهد، رجلني أو 
أربع نسوة؟ وعلى فرض أن اجلرمية وقعت يف مكان يقطنه غري املسلمني وشهد الواقعة عشرة 

 شهد احلدث سوى إمراة واحدة أو امرأتني فهل يذهب دم املقتول هدراً؟منهم. أو مل ت
إن القضاء اجلنائي احلديث يستخدم املنهج االستقرائي وجتميع القرائن للوصول إىل 
النتيجة وهي علم القاضي بصدور اجلرمية من املتهم وعليه فامراة واحدة أو حىت طفل صغري 

دة، وقد يديل الفاسق بشهدته ويكون صادقاً، وقد يديل يشكل قرينة تضاف إىل القرائن املوجو 
 العادل بشهادته ويكون كاذابً أو يكون قد اختلط عليه احلال.

ويقول السيد املوسوي االردبيلي الذي كان يرأس جملس القضاء األعلى يف اجلمهورية 
: ((نقد ونظر))سنوات )وهو اآلن أحد مراجع الدين يف قم( يف حديثه جمللة  8اإلسالمية ملدة 

إنين طيلة هذه املدة ورغم كثرة املراجعات يف حوادث القتل واجلرائم املهمة من قبل احملاكم 
الفرعية إاّل أنين مل أعثر على مورد واحد منها متت من خالل املنهج الفقهي القدمي، أي 

 استخدام شاهدين عدلني أو ميني. 
حداثت القضاء الغريب اجلديد يقول وابلنسبة إىل حمكمة االستئناف اليت تعّد من مست
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 ( أحد أعضاء جملس القضاء األعلى يف ايران:مهرپور)
 فقه اإلسالمياين المب كان هدفنا هو أسلمة القوانني القضائية واجلزائية يف ايران وفق))

منظمة على  قواننين الواخراج الفقه وقوانينه من العزلة، فعملنا لعّدة سنوات على أن تكو 
واجهنا  يذ، إاّل أانالتنف قيد نني اإلسالمية ومت االنتهاء من قانون اجملازات ووضعناهأساس القوا

قهاء حكمها الشرعي فقرة ذكر الف 15 ـ 10مشكلة، وهي أّن املوجود يف الفقه ال يتجاوز 
سابق  القانون الودة إىلالع وبقيت الكثري من املوارد مل يذكر هلا حكمًا شرعياً، فاضطرران إىل

 قال:و بيل ... مث ذكر عدة موارد من هذا الق((مان الشاه( للعمل على طبقه)يف ز 
ـ جتديد النظر ـ حيث يصرح  ((حماكم االستئناف))النموذج الواضح جداً لذلك هو مسألة ))

الفقهاء ابن حكم القاضي األول انفذ املفعول وال جيوز ألي قاٍض آخر احلكم خبالفه فال 
لنظر يف حكم القاضي االول، وكانت هذه احملاكم على ااُلصول معىن إلجراء حماكمة اثنية ل

خمالفة للشرع ولذلك تقرر أن تلغى حماكم االستئناف وأن يكون حكم القاضي قطعيًا بدون 
حاجة إىل حمكمة جتديد النظر، ومت العمل على طبق هذا القانون يف حمالكم الثورة واحملاكم 

ل القضائية من جهة، إاّل أننا واجهنا مشكلة بدأت املدنية، وكان يف ذلك تسريع يف األعما
تتضخم يوماً بعد آخر وأدركنا أن اجمللس القضائي األعلى قد تسرع يف إلغاء حماكم االستئناف 
واالكتفاء ابحملاكمة ااُلوىل.. وملا تكاثرت املشكالت رأينا ضرورة الرجوع إىل القانون الذي  

تطرح أواًل على احملاكمة االبتدائية فريى القاضي رأيه  كان يعمل به يف السابق، أي أّن القضية
فيها مث ترفع إىل اجمللس القضائي األعلى لتجديد النظر فيها، ورأينا أّن الفقهاء القدماء كانوا 
ميارسون عملية االستنباط مبا يتناسب مع ذلك الزمان ومل يكونوا أيخذون بنظر االعتبار 

هذا الزمان جند ضرورة الجتهاد جديد أيخذ بنظر االعتبار  متغريات الزمان واملكان، ولكن يف
تغري الزمان واملكان وحىت أن جملس صيانة الدستور اضطر أخريًا إىل تغيري نظرته السابقة 

 .1((واضطرران إىل وضع جملس أعلى منه هو جملس تشخيص املصلحة
األحكام الصادرة هذا وقد استغرق هذا التحول سنتني أو ثالاثً، فاذا علمنا أّن نصف 

ابالعدام عندما ترفع إىل جملس القضاء األعلى يتم إلغاؤها واستبداهلا ابلسجن لعّدة سنوات 
)كما رأينا يف حكم الشيخ اليوسفي والسيد هاشم آغاجري من رجال تيار اإلصالح يف 

                                 
مجلة ))نقد ونظر(( الصادرة عن مكتب التبليغ في قم  ـ 1
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 ايران( لعلمنا كم من األشخاص مت اعدامهم يف تلك السنوات وهم ال يستحقوق األعدام!!
ّن كون القاضي عاداًل ال يعين ابلضرورة عدم وقوعه يف اخلطًا واالشتباه، وهكذا حال إ

الشاهدين، وال سيما أن أكثر املعدومني يف حماكم الثورة من املخالفني السياسيني، أي ال 
جلرمية قتل اقرتفوها ليحكم عليهم السياسيون، ابلقصاص، ومعلوم أّن هذا العنوان )عدو الثورة( 

ضبايب ختتلف فيه النظرايت واآلراء، فقد يكون الشخص قد قال كلمة ضد والية الفقيه عنوان 
فيحسبه القاضي )ضد االنقالب( أو ينتقد اإلمام اخلميين، فيحكم عليه ابالعدام وهو من 
املخلصني لإلسالم والثورة، وقد رأينا ومسعنا أن الكثري من القضاة مت فصلهم عن جهاز 

 ئة من هذا القبيل ذهب ضحيتها انس أبرايء!!          القضاء ملمارسات خاط
 

*      *      * 

 : آيديولوجية الدولة الدينيةاخلامسالدليل 

إن )االيديولوجية( تعترب عامالً مهماً يف تشويه الرؤية الصحيحة للواقع حيث تسدل ستاراً 
املعروف منكرًا واملنكر  على العقل والبصرية وتقوم بدور كبري يف قلب احلقائق  فريى االنسان

ألن اآليديولوجيا بوصفها منظومة من املعتقدات والتصورات عن احلق والواقع تتسم  ،معروفاً 
ابلثبات والدميومة وتتخذ صفة اهلوية لالنسان حبيث جيعلها معياراً للحق والباطل وال يرى احلق 

ن االنسان اآليديولوجي شار إىل خطر اآليديولوجيا وأأول من أو  .والباطل إال من خالهلا
ن االنسان أحيث ذهب إىل  ((كارل ماركس))يعيش حالة من الغربة عن الذات االصيلة هو 

إال أنه وعي زائف ومن قبيل اجلهل  ،قد يعيش حياة كاذبة ويتوهم انه يدرك حقائق االمور
جيا اليت فهذه هي االيديولو  .ال يعلم أبنه ال يعلم ويتصور انه يعلم الشخص نأاملركب وهو 

جتعل االنسان يعيش ابفكار موهومة مرتابطة فيما بينها وتدفع الشخص إىل املسري ابجتاه معني  
وهذا حال الدولة الدينية فمضافًا إىل اهنا  .كما يريده اصحاب املطامع والفئات السلطوية

ع تتحرك ضمن منظومة من االفكار املاضوية ومدفوعة بدوافع آيديولوجية معينة فإهنا تدف
الناس ايضًا هبذا االجتاه وتعمل على تعمية الواقع وتشويه احلقائق من اجل حفظ مكانتها يف 
قلوب الناس وحفظ االمتيازات السياسية اليت اكتسبتها من خالل الضرب على وتر الدين 

من االنفصال  ةونتيجة هذه احلال .واملقدسات والتهويل من خطر الغرب وأفكاره الشيطانية
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والتمويه على احلقائق هي السقوط يف حصار اآليديولوجية والرؤية الضيقة عن الواقع 
فتختفي التعددية واحلوار  ،لالحداث واالرهاب الفكري الذي ال يطيق النظر إىل الرأي اآلخر

وهي الرؤية  ،له رؤية اثبتة وحمددة ن االسالمأواالنفتاح على النظرايت اجلديدة على اعتبار 
وكل ذلك يصب يف دائرة تكريس التعصب  ،ين واصحاب السلطة الدينيةاليت يراها رجال الد

الدينية تتحرك  ةبل ان احلكوم ،املذهيب والتحرك بعيدًا عن مصلحة الناس والرقي احلضاري
إشعال إىل  ىفمثاًل تسع .تغيري القيم االخالقية واالنسانية مبا حيفظ هلا دميومتها ىعلى مستو 

اء ومهيني يف عملية متويه واسعة على حقائق الدين وهذا ما رأيناه احلرب والقتال وخلق اعدانر 
يف مواجهة االمام اخلميين لقضية احلرب مع العراق حيث قرر ادامة احلرب لعدة سنوات ألن 

لنظر عن مصلحة بغّض ا 1وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل[ ] القرآن يقول:
يف موقف الطالبان وابن الدن من  أو ما رأيناه .اة اآلمنةالشعب االيراين يف الصلح واحلي

وبذلك حفروا قبورهم  ،التحرش أبمريكا واهلجوم االرهايب على مركز التجارة العاملية يف نيويورك
أبيديهم وأهلكوا احلرث والنسل حيث اعطوا ذريعة قوية بيد االمريكان للهجوم على 

 ين من جذوره.افغانستان والعراق واجتثاث االرهاب الدي
عيداً عن بي حمض لوجومبا ان الدولة الدينية تتحرك يف مواجهة االحداث من موقع آيديو 

التقدم و ه االقتصادي الرفا قيقالتفكري الواقعي وااللتزام الواعي مبسؤوليتها يف خدمة اجملتمع وحت
م لديين واالعالاتبليغ ة الاحلضاري فإهنا تقوم إبنفاق ثروات الشعب املادية والفكرية يف عملي

التوجس  الة منىل حالسياسي الاثرة االحاسيس املذهبية وحتويل املوقف يف عقول الناس إ
هو الرفاه  سي ليسلسيااواخلوف الدائم على الدين واملقدسات ألن املهم لدى اتباع االسالم 

 كان على   لودين حىتوال والتقدم العلمي واحلياة الكرمية للمواطنني بل الدعوة إىل االسالم
اهد ذلك نشول .حساب االخالق والقيم االنسانية والتطور احلضاري للمجتمع االسالمي

دين وبدوافع باس اللتدي موجة االرهاب والقتل الفجيع يف العراق بعد سقوط النظام البعثي تر 
ل النصوص ما تقو كتهم  ألن االمريكيني كفار جتب حمارب لدينية  اترة حبجة مقاومة االحتال

 !!ابد الوهوعب ابن تيمية ىن الشيعة مشركون جيب قتلهم بفتو أحبجة  ىواخر  !!نيةالدي
 

                                 
 .193ـ البقرة:  1
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*      *      * 

 دينية: استبداد احلكومة السادسالدليل ال

م )دين االسال نأ ال جند حاجة إىل القول أبن اتباع االسالم السياسي الذين يزعمون
ية والية ر نظ وأة( لسنّ ااهل  ى)لد ىشور ركون يف نظريتهم الساسية ابجتاه نظرية الحودولة( يت

يف  اف حبق الناساالعرت و ية اطر الشيعة( وكلتا النظريتني تتحركان بعيدًا عن الدميق ىالفقيه )لد
 تقرير مصريهم وانتخاب ما يريدون من حكومة وتشريع مدين .

السلطان  حرمة اخلروج على   تبعًا ملا ورد يف مصادرهم احلديثية  أما أهل السّنة فيقررون 
مهما كان ظاملًا وفاسقًا وأن كل من ملك ابلقهر والقوة فهو من أويل االمر الذين اوجب هللا 

  1طاعتهم يف قوله تعاىل : ]وأطيعوا هللا والرسول وأويل االمر منكم [
من كره من أمري شيئًا فليصرب فإن من خرج على السلطان شرباً ))وجاء يف مروايهتم : 

 2((ليةفمات مات ميتة جاه
للسلطان وتسويغ اخلنوع واالستبداد هو ما قرره امحد بن  ةا املفهوم من الطاعة املطلقذوه

حد منني ال حيل ألؤ من غلبهم ابلسيف حىت صار خليفة ومسي أمريامل)) حنبل يف فتواه أيضًا :
  3((مننيؤ مليبيت وال يراه إماماً عليه براً كان أو فاجراً فهو أمري ا نأيؤمن ابهلل واليوم االخر 

على النظام الدميقراطي احلديث  ىهذا وقد ذهب بعض االسالميني إىل قياس الشور 
ولكن من الواضح  أنه  .وزعموا أبن االسالم قد جاء بنظام دميقراطي يف نظريته السياسية

  فيه النخبة أو  ي تتوىلذأقرب ما تكون إىل النظام االرستقراطي ال ىفالشور  ،قياس مع الفارق
مسألة انتخاب احلاكم أو اخلليفة دون ان يكون لسائر املسلمني احلق   احلل والعقد أهل 

مضافًا إىل ان النظام الدميقراطي يقرر حق  .لالدالء أبصواهتم واملشاركة يف عملية االقرتاع
أما يف احلكومة  ،ولزوم العمل ابلقانون املدين يالتشريع للناس من خالل نواب اجمللس التشريع

صل يف مشروعيتها هو العمل ابلقانون اإلهلي واالحكام الفقهية الواردة يف مية فاألاالسال

                                 
 .59ـ النساء:  1

 .7555ـ  7054ـ البخاري، كتاب الفتن ـ  2

االحكــام  ــ أبــو يعلــى محمــد بــن الحســن العــزاء  3

 .20السلطانية، ص 
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 ةالشريعة االسالمية وهذا هو االصل واالساس لكي تكون الدولة إسالمية كما يظهر من ادل
منني العدول النه ؤ غريه من املبلفقيه ال منوطة ابالقائلني بوالية الفقيه وأن السلطة واحلكومة 

 كام الشريعة وكيفية تطبيقها يف الواقع االجتماعي للمسلمني . أعرف أبح
هذه  ون علىسبغالفكر السياسي الشيعي فالقائلون بوالية الفقيه ي ىأما على مستو 

ته طاعة لى هللا وطاعلراد عه كاالوالية مسحة القداسة وأن الفقيه إمنا حيكم حبكم هللا فالراد علي
 حممد ابقر احلكيم:هللا تعاىل  ويف ذلك يقول السيد 

هذه  ،ومن هنا تصبح العالقة هبذا احلاكم هي عالقة الطاعة املطلقة يف االطار الشرعي))
الطاعة اليت متثل حكماً شرعياً وعالقة ومسؤولية يف عنق ابناء االمة وليست جمرد عالقة توكيل 

يقية املوضوعية أو اختيار ميكن لالنسان ان يتخلي عنها إبرادته بل هي عالقة استكشاف احلق
وعند معرفة هذا احلاكم ال  ،والبحث عن الويٌل واحلاكم الواقعي املتصف ابملواصفات املوضوعية

 . 1((بد من طاعته وااللتزام أبوامره
مصدر ه و ويقول احد منظري االسالم السياسي يف صدد  بيان حدود سلطة الفقي

 مشروعيتها:
ال تستمد من االمة  ىصر الغيبة فهي االخر أما سلطة انئب املعصوم وويٌل االمر يف ع))

إمنا سلطته سلطة إهلية حبيث ان الراد عليه راد على االمام املعصوم والراد عليه كالراد على هللا 
ن االمة هي اليت أورغم . متعاىل وهو على حد الشرك ابهلل كما ورد يف حديث شريف متقدّ 

االختيار سيأخذ موقعه وإمامته ابعتباره انئباً تساهم يف عملية اختيار االمام إال انه بعد هذا 
إدارة شؤون االمة مما يعين ان سلطته ستكون مستمدة من يف لالمام املعصوم ووكياًل عنه 

 .2((سلطة هللا تعاىل الذي هو مصدر كل السلطات
وهكذا نرى ان مقولة احلق االهلي يف احلكم ال تعرتف أبي حق سياسي يف االختيار 

فأبناء االمة المينحون السلطة للفقيه بل إن سلطته مستمدة  ،اكم أو نظام احلكماالنساين للح
من سلطة هللا )النص الثاين( وعليه يكون الفقيه مسؤواًل امام هللا فحسب ال امام الناس 
وكذلك اختيارهم للفقيه ال يعين تعيينهم له أو توكيلهم له يف تويّل السلطة بل هي عالقة 

                                 
ــ 179ص  ـالحكم االسالمي  ــ السيد محمد باقر الحكيم  1

 .2ط  ـمؤسسة المنار 

 ـالمذهب السياسي في االسالم  ـ القبانچىـ صدر الدين  2

 .2ط  ـ 369ص 



 291  .......................................................................................  حق الحكومة لمن ...؟

مة يف تعيني احلاكم ألنه معني من ملوضوعية )النص االول( فال دخل لألاستكشاف احلقيقة ا
ودور االمة إمنا ينحصر يف اكتشاف هذا التعيني االهلي يف الواقع  ،قبل هللا تعاىل مسبقاً 

  !!االجتماعي
د ملعرفة ابعا لنظريةاذه هواذا اردان االنتقال من اجلانب النظري إىل اجلانب التطبيقي من 

ه اليت وردت الفقي لويلالسياسي فيها فال أبس إبلقاء نظرة سريعة على صالحيات ا االستبداد
 ا يلي:م( 110) يف القانون االساسي للجمهورية االسالمية حيث جاء يف املادة

 : تعيني فقهاء جملس احملافظة على الدستور.1
  : نصب اعلى مسؤول قضائي يف الدولة.  2
 حة ابلطريقه التالية: : القيادة العامة للقوات املسل3

 أ: نصب وعزل رئيس اركان اجليش .
 ات حرس الثورة االسالمية .و ب: نصب وعزل القائد العام لق

 هم: مناصب يةاعضاء التال ةج: تشكيل جملس الدفاع الوطين االعلى مؤلفاً من سبع
 قائد .لاعينهما ي  ران عضوان مستشا  القائد العام للقوات املسلحة   )رئيس اجلمهورية 

 .ىد: تعيني قادة القوات الثالث ابقرتاح جملس الدفاع الوطين االعل
حية صال  ب لشع: التوقيع على نتيجة انتخاابت رائسة اجلمهورية بعد انتخاابت ا4

جيب ان و فيهم  دستورالشروط املعينة يف هذا الر املرشحني لرائسة اجلمهورية من حيث توف
 .ةتأييد القيادب الوىلورة االدستور( قبل االنتخاابت ويف الدبتأييد )جملس احملافظة على  ظىحت

: العفو أو التخفيف من احكام احملكومني يف إطار املوازين االسالمية بعد اقرتاح 5
 .1احملكمة العليا

والعنصر اخلفي يف هذه الصياغة الدستورية الذي يكرس االستبداد السيلسي هو ما 
ن القائد هو الذي يعني فقهاء جملس احملافظة على أيسمي ابلدور القانوين حيث نالحظ 

( ومن مجلة مسؤوليات هؤالء الفقهاء اإلشراف على انتخاب الدستور)كما يف املادة االوىل
ن فقهاء جملس صيانة الدستور الذين يتم أوبديهي  .جملس اخلرباء الذي يتويل تعيني القائد

يستشم منه رائحة عدم قبوله بوالية  تعيينهم من قبل القائد سوف ال يسمحون برتشيح من

                                 
 ــ من كتاب )الحكم االسالمي( للسيد محمد باقر الحكيم  1

 .195ـ  194ص 
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وهبذا يتم حذف كل  ء.الفقيه أو االختالف مع افكار القائد ملنصب العضوية يف جملس اخلربا
من يتجرأ على إظهار رأيه املخالف لوالية الفقيه من قائمة املرشحني هلذا اجمللس فال جيد 

وهؤالء بدورهم  ،رية والية الفقيهالطريق اليه إال من يطمأن إىل موافقته التامة للقائد ولنظ
 وهلم جرّا. ،ينتخبون القائد من جديد
ث مي حيسالاال ىإىل رئيس اجلمهورية واعضاء جملس الشور  ةوهكذا احلال ابلنسب

لالزمة الشروط فر ايشرف فقهاء جملس صيانة الدستور على انتخاهبم بعد االطمئنان من تو 
 .يهفيهم وامهها االعتقاد التام بوالية الفق

وعند البحث يف هذه املسألة من جذورها التصورية نرى أن عنصر االستبداد كامن يف 
جذور النظرية ويف تصور دعاة احلق االهلي يف السلطة حيث يقررون حقيقة أن والية الفقيه 

 ىليست من نوع الوكالة أو النيابة عن االمة أو عن املعصوم، بل هي من نوع والية العقالء عل
والية الفقيه أمر ))الصغار!! يقول االمام اخلميين:  ى، أو والية الكبري والقّيم علاحملجورين

شعب أبسره  ىالصغار، فالقّيم عل ىاعتباري جعله الشارع كما يعترب الشرع واحداً منا قيّما عل
 1((الصغار االّ من انحية الكمية ىال ختتلف مهمته عن القيم عل

اس ليس هلم حق نصب وعزل الويل الفقيه اطالقاً، كما أن وهذا املعىن يستلزم قهراً أن الن
أن الويل الفقيه ال  شؤونه. مضافًا اىل ىوليه والقّيم عل الصغري ليس له هذا احلق ابلنسبة اىل

إحراز رأي الناس ونظرهم كما يراعي الوكيل نظر موكله، بل  حيتاج يف إصدار أو امره اىل
أطفاله الصغار وعلى الناس تطبيق أعماهلم  يتصرف كما يتصرف األب يف تدبري أمور

وسلوكياهتم مع تعليمات وإرشادات الفقيه، واألمر اآلخر أن مثل هذه الوالية الشرعية للفقهاء 
الناس من جهة اخرى، فال الفقهاء هلم حق االختيار يف  ىالفقيه من جهة، وعل ىمفروضة عل

ماع الشروط املعتربة، وال الناس هلم التصدي أو عدم التصدي لالمور السياسة للناس مع اجت
حق الرفض، بل جيب عليهم البيعة مع هذا الفقيه ونصرته وبذل الطاعة له، وال تتحدد بيعتهم 

هناية العمر ااّلمع زوال عنصر الفقاهة أو العدالة  له بزمان معني بل واليته عليهم دائمية اىل

                                 
ونقرأ هذا  ـص  ـالحكومة االسالمية  ــ االمام الخميني  1

كاظم الحائري )االمامة  المضمون في كتابات السيد

( 135ـ وأساس الحكومة االسالمية ص 213وقيادة المجتمع ص 

( والشيخ 177وحي ورهبري ص  پيرامونوالشيخ جوادي )

 جمهوري اسالمي( وآخرين.پيرامون المطهري )
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ًا يف دائرة الواقع واملمارسة، ألن كل منه، وطبيعي أن زوال هذين الوصفني يكاد يكون ممتنع
تصرف وسلوك معني ميكن إدخاله حتت عنوان شرعي وجيد له مربراته الفقهية ااّل ما كان 
خمالفاً لضرورات الفقه كرتك الصالة وشرب اخلمر، ومعلوم أن االنسان املتدين ال يرتكب مثل 

   لزعامة الدينية والدنيوية!!هذه املنكرات يف احلاالت العادية فكيف يف مقام الوالية وا
والً امام الناس ؤ فاحلاكم أو رئيس اجلمهورية يكون مس ((بنظرية احلق املدين)) ما على القولأ

يف تصرفاته ألنه وكيلهم يف التصرف يف شؤون الوالية العامة ولذلك حيق هلم حماسبته وجره إىل 
ولكن من يتجرأ )والعياذ ابهلل(   اطيةر القضاء بل وعزله كما نرى يف حكومات البلدان الدميق

ومجيع االمور تنتهي اليه وهو الذي يعني  ،على نقد القائد الفقيه على اخطائه وسوء تدبريه
  ؟!منه رئيس القضاء االدىن
 ((النضام الدميقراطي))يف مبانيها الفلسفية واصوهلا املطروحة  ((احلق املدين))وتتضمن نظرية 

النسان وحريته يف تقرير مصريه وعقالنيته يف تدبري اموره وسّن بتاكيدها على منح االصالة ل
متثل األسس الفلسفية للدميقراطية، بينما  ((احلرية والفردية والعقالنية))قوانينه، وهذه االمور من 

على نظرية احلق االهلي فاالنسان قاصر ابلذات عن ادراك ماينفعه ويضره من تشريعات 
ويرعاه ابلنيابة عن هللا، وهو الفقيه العادل الذي يتوىل أمر وحباجة إىل من يتوىل شؤونه 

احلكومة على الناس كما يف الوالية على الصغار واحملجورين، ومعلوم أن منط احلكومة 
الدميقراطية ينسجم اكثر مع انسانية االنسان خبالف احلكم االستبدادي الذي يتناغم مع 

اخرى: إن النظام االستبدادي فيما يستخدمه من احلكومة على احليواانت واالطفال، وبعبارة 
ادوات القهر والقوة ينسجم اكثر مع التعامل مع احليوان الذي ال ميتلك عنصر العقالنية 
لتسيري اموره يف عملية التفاهم املشرتك مع االنسان، أما االنسان الذي يتميز عن احليوان 

 يف رسم معامل مسريته السياسية ابلتصرف العقالين فان النظام الدميقراطي هو املتعني
واالجتماعية، ألن الدميقراطية عبارة اخرى عن العقالنية يف السلطة والتشريع مما حيقق لالنسان 

 واجملتمع البشري مزيداً من الدينامية واحلركة التكاملية واالنفتاح على القيم واملثل االنسانية.
مع اجملتمع االنساين من النظام أما كيف كان النظام الدميقراطي اكثر انسجامًا 

االستبدادي وأقرب إىل العقالنية منه؟ فاجلواب أن املباين الفلسفية للنظام الدميقراطي فيما متثله 
من اعرتاف بكرامة االنسان وحريته وحقه يف تقرير مصريه، تدعو االنسان إىل استخدام ادوات 

نه لتحقيق حياة أفضل، بينما تعيش العقل يف صباغة نظامه السياسي وسّن تشريعاته وقواني
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الشعوب حالة اخلنوع العاطفي واجلمود الفكري يف االنظمة املستبدة اليت تستغل الدين واحلق 
االهلي لتكريس سلطتها على الناس، وابلتايل اختفاء العقالنية واحلرية والكرامة لصاحل اصحاب 

ثل حقًا مفتوحًا جلميع أفراد اجملتمع القدرة الساسية والدينية على اساس أن هذه االمور ال مت
 بل مساحة مغلقة من صالحيات ويل األمر وأهل احلل والعقد!!

وهنا قد يقال إن النظام االستبدادي ال ميثل إفرازًا خاصًا لنظرية احلق االهلي واحلكومة 
اكيات الدينية، فالكثري من احلكومات العلمانية واالحلادية كالنظام الشيوعي والنازي واالشرت 

العربية هي نظم استبدادية من دون اضفاء طابع القداسة الدينية عليها، وعليه فاالستبداد ال 
 خيتص بنظرية احلق االهلي.

وهذا الكالم صحيح متاماً، فمثل هذه االنظمة ال تذعن حلق الشعب يف تقرير مصريه 
ينية يف املوقف السليب وحقه يف التعبري عن رأيه يف النظام السياسي، وتشرتك مع احلكومة الد

من حق الناس يف احلكومة والغاء دورهم يف صياغة القرار السياسي من ابب قصورهم الفكري 
ولزوم تويل من يقوم أبمرهم، سواء من موقع احلق االهلي، أو من موقع القوة واهليمنة، وأين هذا 

رتام واالصالة واالعتماد اليت تتعامل مع أفراد الشعب من موقع االح ((احلق املدين))من مقولة 
 على العقل وحقوق االنسان؟

تالزم الدميقراطية، وهذه االخرية تعتمد ابالساس  ((احلق املدين))فتبني مما تقدم أن مقولة 
يف واقع االنسان، والنتيجة أن القول أبن  ((العقالنية))و ((الكرامة))و ((احلرية))الفلسفي على: 

اف ابحلرية والكرامة والعقالنيه ألفراد اجملتمع االنساين، احلكومة من حق الناس يعين االعرت 
بينما تصادر نظرية احلق االهلي هذه احلقوق الفطرية الثالثة لالنسان ومتنحها للحاكم وويل 
األمر وفق اطار الهويت يعمل على شّل حركة العقل يف رسم معامل املسرية البشرية يف حركة 

 جواء التخبط والالمباالة وااليديولوجية يف أبعادها التخريبية.احلياة، وابلتايل يعيش االنسان أ
   وال حاجة إىل القول أبن املقصود من احلرية هنا هي احلرية االنسانية ال احلرية احليوانية 

فطاملا مسعنا وقرأان    كما يشيعه اصحاب االطروحة الدينية عن الغرب ونظامه الدميقراطي 
وقفهم السليب من الرية والدميقراطية على أساس أن مثل هذه كتاابت االسالميني يف بيان م

احلرية تعين االنفالت من القيم واشاعة التحلل االخالقي وتثوير الغرائز احليوانية يف واقع 
االنسان وحميطه االجتماعي!! واحلال أن احلرية اليت يبتين عليها النظام الدميقراطي هي احلرية 

قه يف انتخاب نواب اجمللس التشريعي ورئيس اجلمهورية وتشكيل السياسية اليت تكفل للفرد ح
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االحزاب واملسامهة يف تعديل القرار السياسي وأمثال ذلك، وأين هذه احلرية من مقولة التحرر 
 يف البعد احليواين لالنسان؟!

وبعبارة اخرى: إن احلرية يف مقولة الدميقراطية تعين أن ال خيضع الفرد يف نظامه السياسي 
سلوكه االجتماعي إىل أي قوة وسلطة من خارجه سوى سلطة العقل والدوافع العقالنية فيه، و 

وابلتايل سلطة القانون الذي خيتاره االنسان بنفسة، بينما متثل احلرية احليوانية انفالاًت من 
 قية.القانون )االخالقي واملدين( والتوغل يف اشباع الغرائز بعيداً عن آفاق العقل والقيم االخال

الواقــــع أن االنســــان احلــــر هــــو الشــــخص الــــذي يتحــــرك يف ســــلوكه االجتمــــاعي والسياســــي 
ابالســتفادة مــن العقــل والقــانون الــذي يرتضــيه عقلــه، خبــالف الطفــل أو احليــوان الــذي يتصــرف 
بوحي غرائزه ودوافعه البدنية، فالميكن القول أبن مثل هذا التصـرف صـادر مـن ملكـة احلريـة يف 

نــه ميثــل قيمــة لالنســان علــى غــريه مــن احليــواانت وال حقــاً مــن حقوقــه املشــروعة، االنســان، وال أ
واحلريــــة مــــورد البحــــث هــــي الــــيت تســــتوحي وجودهــــا مــــن كرامــــة االنســــان ومســــريته العقالنيــــة، 
ومصادرة هذه احلريـة مـن االنسـان يعـين مسـخ شخصـيته وأفراغـه مـن مضـمونه االنسـاين، وكثـرياً 

ن االنسـان مـع منحـه احلريـة املطلقـة يف اجملـال احليـواين، كمـا هــو مـا جتتمـع مصـادرة هـذا احلـق مـ
 احلال يف النظم الديكتاتورية املاركسية.

 
*      *      * 

 ة: الدولة الثيوقراطية ودواعي النزاع والفرقسابعالدليل ال

والتنازع بني النخبة من رجال الدين  ة)احلق االهلي( يف احلكم تستبطن الفرق ةن مقولإ
هذا  ن هللا تعاىل ال ينزل من عليائه ليحكم بني الناس بنفسه وامنا يتوىلأفمعلوم  ،اعهمواتب
ن أواذا تنزلنا إىل هذه املرتبة فال بد من قبول فكرة  ،مر من يدعي النيابة عنه من البشراأل

الدينية ليست حكومة اهلية كما يدعي اتباع التيار االصويل وامنا حكومة بشرية بكل  ةاحلكوم
ن مشايخ الدين أومعلوم ايضًا  ،ا يف البشر من نوازع ذاتية وميول شخصية واجتاهات دنيويةم

لو  ال ينحصرون بواحد عادًة فحىت ةلتويل منصب القياد ةواالهلي ةالذين يرون النفسهم اللياق
 إالّ  ،ن حكم الفقيه املبسوط اليد جار على من سواه من الفقهاءأ ىقلنا على مستوي الفتو 

ن اختيار اهل احلل والعقد مشوب ابلذاتيات أجدر منه ويرى أعلم و أ هنأيبه يرى ن رقأ



 اإلسالم المدني  ...................................................................................................................................................................... 296

فلذلك ال يعرتف هلذا الفقيه ابلتفويض االهلي وال يرى نفسه جمربًا على الطاعة له  ،واالشتباه
فيظل ينتظر  ،ن يتويل بنفسه سدة احلكمأن تكليفه الشرعي أواالذعان حلكومته النه يرى 

احلبل والصراع اخلفي على  للثورة على رقيبه ويتحول املوقف إىل حالة من شدّ الفرصة الساحنة 
وتزداد حدة اخلالفات حىت تصل إىل مرحلة النزاع املسلح على  ،السلطة يف بداية االمر

ب وتيار اسالمي يدعي لنفسه ز السلطة كما رأينا هذه احلالة يف افغانستان حيث كان كل ح
ينا هذه أويف ايران ر  .من غريه يف استالم مقاليد السلطة نه اوىليض االهلي يف احلكم واو التف

 ،احلالة تتكرر يف رموز املؤسسة الدينية حيث اثر الشيخ اخلاقاين يف املناطق العربية من ايران
ة حلكومة دّ اضمركات حوقام السيد شريعة مداري بت ،واثر الشيخ عزالدين يف املناطق الكردية

 ىهذه االنتفاضات مت امخادها مبنته وكل ،اطق الرتكية من مشال ايراناالمام اخلميين يف املن
 راً ملا يتمتع به االمام اخلميين من أتييد شعيب واسع وقيادة كارزماتية مع العلم أبن كلظالقوة ن
الثالثة يرى نفسه مرجعًا للدين وله من االتباع واملقلدين ما يعد  ءمن هؤالء الفقها واحد

الذي عزله االمام اخلميين عن منصب اخلالفة  ،ية هللا املنتظريآم هليإضممنا فإذا  ،ابملاليني
وكذلك مراجع الدين املخالفني للحكومة الدينية املوجودة حالياً ، والسيد حممد الشريازي بعده

ن ثورة إسسة الدينية بل ؤ وهم اكثرية الفقهاء يف امل ،والصامتني عن البوح مبا يف مكنوانهتم تقية
يين مل حتظ بتأييد مجيع مراجع الدين يف قم والنجف ما عدا السيد الشهيد الصدر ماخل االمام

 ةفكانت هذه الثورة يف احلقيقة ثور  ة،أي بعد انتصار الثور  ،الذي جاء أتييده للثورة متأخراً 
أقول: اذا الحظنا كل هذه االمور وكثرة املتصدين  ،ج االسالم وليست ثورة آايت هللاجح

لوالية الشرعية على االمة فهل يبقى النموذج االهلي للحكومة الدينية متعاليًا عن واملدعني ل
 ؟النقد املوضوعي وسليماً من اخللل الفقهي يف الذهنية املسلمة

التشريعات اليت تقوم على جهة وأما من  ،هذا من جهة شخص الفقيه املتويل للسلطة
فال تكاد  ،فون يف فتاواهملاء كثريًا ما خيتن الفقهأفمن املعلوم ايضًا  ،اساس فتاوى الفقهاء

  فكليتيف دائرة الما كان أصاًل  ىجتد مسألة واحدة يتفق مجيع الفقهاء يف اجلواب عنها سو 
يف وجوب اقامة الدولة االسالمية أو لزوم اقامة  فحىت  ،كوجوب أصل الصالة والصوم واحلج

 ىن جملس الشور أومبا  ،امظقهاء العللف ىتوافقًا يف الفتو جند احلدود يف عصر الغيبة ال 
 ىقوانني وتشريعات اسالمية فسيواجه اشكالية التوفيق بني هذه الفتاو  ف بسنّ االسالمي مكلّ 

ن يوكال هذ ،و املصلحةأا على اساس معيار االكثرية مّ إ ،املختلفة وال بد له من اختيار احدها
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 تعاىل يف هذه املسألة وامنا هي ظنون املختارة هي حكم هللا ىالفتو كون املعيارين ال يستلزمان  
ر االصويل إىل ا)تطبيق الشريعة( الذي ينادي به التي ىفتنقلب دعو   .واحتماالت ال أكثر

الفقهاء اليت حنتمل إصابتها للواقع كما  ىتطبيق )ما حيتمل انه من الشريعة( أي تطبيق فتاو 
ا مشكلة حقوقية يف دائرة وهذه املسألة قد تكون سهلة وال ترتتب عليه ،حنتمل خطأها

تستوعب يف احكام العبادات بل ال تنحصر و النواب أ ىولكن مهمة جملس الشور  ،العبادات
 ىمن هذه الفتاو  ىوهذا يعين ان العمل بكل فتو  ،املعامالت واحلدود والدايت وامثال ذلك

العمل  وليس من اليسري ،عراضهم ونفوسهمأاملختلفة يرتتب عليه تصرف يف اموال الناس و 
وعلى سبيل املثال )قتل املرتد( حيث يفيت غالبية الفقهاء هبذا  .ابالحتمال يف مثل هذه املوارد

خبالف  فىتأن بعض الفقهاء أفلو  ،احلكم وال بد من العمل به وفقًا ملقولة تطبيق الشريعه
كما هو مذهب السيد املرتضي   ،ساس حرمة إجراء احلدود يف عصر الغيبةأإما على  ،ذلك

ساس رؤية فقهية جديدة  أوإما على  ،خرينأوإبن إدريس وكذلك السيد اخلوانساري من املت
فماذا  ،الشيخ مشس الدين والسيد الغروي االصفهاين وآخرين ىكما نالحظ ذلك يف فتو 

سيكون موقف جملس الشورى إذا ما مالت االغلبية من النواب إىل هذا الرأي ؟ فإذا كان هذا 
فماذا  ،س انه حكم هللا تعاىل ومٌت وضع هذه الفتوى االخرية موضع التنفيذهو املتعني على اسا

سيكون موقف احلكومة االسالمية من الذين مٌت إعدامهم هلذا السبب )أي بتهمة االرتداد( 
وهكذا احلال يف رجم الزاين والزانية  ؟طيلة اخلمس والعشرين سنة من عمر اجلمهورية االسالمية

ومن  !!على أساس أهنم )مفسدون يف االرض( ةريض على الثور حبتهمة التأو إعدام املخالفني 
 ىفقبل عدة اشهر مت تشريع قانون يف جملس الشور  ،ن حكم هللا واحد يف كل موردأاملعلوم 

يساوي بني ديّة الكتايب واملسلم  أقول: إن اختالف الفتاوي قد ال يواجه حمذورًا يف دائرة 
احلصر طيلة هذه املدة فيما  مي املقتولني الذين يتجاوز عددهن ماذا نقول لذو كالعبادات ول

 لو تبني خطأ الفتوى ومت استبداهلا بغريها ال تقّرر عقوبة اإلعدام أو الرجم ؟  
فهل جيب العمل بفتوى  ،االختالف اآلخر ينشأ من تعدد املذاهب يف البلد الواحد

فإذا اردان العمل بفتاوي   ؟فهم أيضاً(م بفتوى أهل السّنة )مع اختالأالشيعة )مع اختالفهم( 
القوانني يف البلد  دكل مذهب أو دين ابلنسبة إىل اتباع هذا املذهب وذلك الدين لزم تعد

ن و ففي ايران مثاًل هناك اليهود واملسيحي ،الواحد إىل ما يتجاوز العشرة أو العشرين قانوانً 
لسنة بدورهم على اربعة مذاهب وا ،ن ابالضافة إىل املسلمني من سنة وشيعةو والزرادشتي
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 !!أما لو كنا يف بلد كاهلند للزم وجود الف قانون لكل مورد من موارد اجلنوح واجلرمية .وهكذا
ين لنا العلم أبن هذه الفتوى هي حكم هللا ال أردان العمل أبحد هذه الفتاوي فقط فمن أذا إو 

 غري ؟ 
تباع أني اجلمهورية االسالمية فإن ومع كل هذا التغيري والتبديل الذي نشاهده يف قوان

 ةضرورة احلكومة االسالمية والرجوع إىل احكام الشريع إلثباتاالسالم االصويل يستندون 
يف  التغيري أهنا ال تقبل التغيري والتبديل وينظرون إىل حالةعلى عنصر ثبات الشريعة اإلهلية و 

على ذلك نورد ما كتبه السيد وكنموذج  ،القوانني الوضعية من موقع االستنكار واالشكال
فكل تشريع خمالف لكتاب ))حممد حسني فضل هللا يف كتابه )قضاايان على ضوء االسالم( : 

هللا فهو زخرف ألنه ال يستمد وحيه من مصلحة االنسان احلقيقية ألنه ال يفهم واقع االنسان 
هنا ومن  .دون بعض ر إىل بعض اجلوانبظوال يعرف مجيع حاجاته الروحية واملادية وإمنا ين

ع قد رعاها رِّ يظل دائمًا حباجة إىل التحوير والتبديل تبعًا للحاالت الطارئة اليت مل يكن املش
أما الكتاب فهو مستمد من هللا خالق االنسان والعامل مبا يف داخل ذاته  ،عند تشريعه

الت ولذا فليست هناك حا ،و حاجب حيجبهأن يكون هناك ساتر يسرته أوخارجها دون 
طارئة تفرض التغيري والتبديل وإمنا هو التشريع الذي يتفق مع مجيع ضرورات الزمان واملكان 

))1 . 
هذا التغيري والتبديل الذي يعيبه مساحة السيد علي القانون املدين وارد بنفسه بل وأشد 

ا يف والسبب ال يعود ملا ذكره السيد فضل هللا من علم هللا مب ،منه على القانون االسالمي
 إالّ  ،وله من الوحيصن القانون االسالمي رغم كونه يستوحي األبل  ،داخل وخارج االنسان

والقرآن محال وجوه   ،انه قانون بشري يعتمد على افهام الفقهاء واستنباطاهتم من القرآن والسنة
عدودة ن مآن املوارد القانونية يف القر أمضافًا إىل  ،يف هنج البالغة )ع(علي كما يقول االمام

يف هذه املوارد القليلة فإن  وحىت ،وقليلة جداً ال تكاد تفي ببيان الكليات فضاًل عن اجلزئيات
، ةالفقهاء خيتلفون فيما بينهم يف كيفية تطبيقها والشروط اليت ال بد من توفرها يف عملي

 ،وكمثال على ذلك : )حد السرقة( وهو قطع يد السارق كما يقول القرآن الكرمي .التنفيذ
و من أ ،ما يقول االمامية(كن الفقهاء خيتلفون يف مقدار القطع هل هو من االصابع )أنرى 

                                 
 ـقضايانا على ضوء االسالم  ــ السيد محمد حسين فضل هللا  1

 مطبعة الصدر. ـم  1998 ـ 8ط  ـ 44ص 
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ن هذا احلد املذكور يف إوخيتلفون يف الشروط حبيث  ؟و املرفق )على نظر فقهاء السّنة(أ ،الرسغ
ير القرآن الكرمي ال ميكن إجراؤه إال يف موارد اندرة والباقي خيضع فيها لبيان الفقهاء وتعز 

 القاضي .
عية الجتمااة ان القوانني اليت حيتاجها البشر يف كافة مناحي احليأمث هل يعقل 

العلم  ان والسنة معن القر مؤخذ واالقتصادية والسياسية وقوانني التجارة العاملية واحمللية كلها ت
عملية ر يف العتبانظر االيت ال بد من اخذها ب أبن كل مورد منها حيتاج إىل مئات القوانني

 التفاعل االجتماعي والسياسي بني افراد البشر؟ 
ر من ه البشتاجحين االسالم جاء بكل ما أاالسالم السياسي ابالجياب و و وجييب منظر 

ديدة جريعات لق تشخعمال عقله وإتعاب ذهنه يف إقوانني وتشريعات فال حيتاج بعدها إىل 
 للموضوعات اجلديدة .

ر احلق حلل مشاكلنا دإن لنا من ديننا وإسالمنا املص))يقول السيد فضل هللا ايضاً: 
ي حزب فقد امتد التشريع االسالمي إىل مجيع أي مبدأ أو أأبمجعها من دون حاجة إىل 

 .1((كم أو تشريعحنواحي احلياة فلم يرتك جانباً من جوانبها إال وله فيه 
ئية كان حكام جز أمن  ن ما ورد يف الشريعةأهذا وقد بينا مبا ال حيتاج إىل مزيد كالم 

ا فهي عقلية ية منهلكلما اأخمتصًا بذلك الزمان وتلك االجواء االجتماعية يف عصر النص . و 
بيل قاعدة ة من قبشريأو عقالئية كانت موجودة قبل االسالم وسائدة يف مجيع اجملتمعات ال

كاد تفال  ،ال ذلكمث( والبيعا)اوفوا ابلعقود( أو )ان هللا أيمر ابلعدل واالحسان( او)احل هللا 
حاب العقل لكن اصو  .ةأال ويضع هذه االمور نصب عينيه يف حركة احليا جتد جمتمعًا بشرايً 

اج اسالمي هنا نتاس اااليديولوجي يصرون على التعامل مع هذه القوانني العقالئية على اس
 امرة عن )نظا عباس الهناطية فكر اسالمي واطروحة قرآنية ابالسار ن الدميقأخالص حىت قالوا 

يف  ة خيضعاطير قالدمي ىن العمل مبقتضإخرون آوقال  !!( الذي اوصي به االسالمىالشور 
خب )ابلكسر( نتامل بني وفوا ابلعقود( والدميقراطية عبارة عن عقدأمشروعيته لقوله تعاىل )

 واملنتخب )ابلفتح( .
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*      *      * 

 من بعث االنبياء اطية ونقض الغرضر : الدولة الثيوقثامنالدليل ال

ة والرذيلة الوثنيو شرك جواء الأن مهمة االنبياء تتلخص يف اخراج االنسان من أا نذا عرفإ
خرى اصالح اعبارة وب ،ةجواء التوحيد ومعرفة هللا واالخالق الفاضلة واملثل االنسانيأإىل 

د يف لنعيم اخلالاب يحظيلو الخرة االنسان ودفعه ابجتاه الكماالت املعنوية النقاذه من النار يف ا
 ات دنيوية يفتعليم د منوما ور  ،أن مهمة االنبياء اخروية ابلدرجة االوىل، فهذا يعين اجلنة

ة خرة أو قنطر ريق لآلطنيا تعاليم االنبياء امنا يصب يف هذا الغرض ابلذات على اعتبار أن الد
ن كل ما من أيعين  هذاو  .أو جسر إىل احلياة االخروية الدائمة كما ورد يف النصوص الشريفة

ية هلت اإللرساالمج ان يعرقل هذا اهلدف االهلي فأنه ال ميكن ان يدخل يف صلب برانأنه أش
 ألنه ميثل نقضاً للغرض منها .

ن تشكيل احلكومة االسالمية ليس هدفاً لألنبياء حبد ذاته كما يظهر من  أومن هنا يتبني 
وهو ربط االنسان ابهلل  ،يق ذلك اهلدف االمسيكتاابت التيار االصويل بل طريقًا إىل حتق

ن هذه الوسيلة واالداة الحتقق هذا اهلدف وال أفإذا رأينا  ،واملعنوايت والكماالت االخالقية
كما نشاهد    تسري يف هذا اخلط بل تدفع أبفراد اجملتمع بعيدًا عن الدين واالخالق واالخرة 

ن ظاهرة الدولة ال متثل أي بعد أمكن القول جبزم أ  ذلك ابلعيان يف جتربة اجلمهورية االسالمية 
وما ورد يف القرآن الكرمي من الدعوة للقسط والعدل ] لقد ارسلنا  ،رسايل يف مهمة االنبياء

فهو دليل لصاحل القول  1رسلنا ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط [
ألن اآلية الشريفة تقرر  ،نصار االسالم السياسيبفصل الدين عن الدولة ال كما يتوهم ا

ن مهمة االنبياء تتلخص يف أوهذا يعين  .مفهوم قيام الناس ابلقسط ال قيام االنبياء ابلقسط
تربية الناس على االخالق الفاضلة وتعليمهم املبادئ والقيم االنسانية حىت يتحركوا أبنفسهم يف 

وهلذا ال نرى يف  .بتشكيل الدولة العادلة ءم االنبيان يقو أال  ،خط العدل والقسط واملسؤولية
إشارة إىل تشكيل الدولة واحلكم بني الناس كهدف من اهداف الرساالت  ةيأ ءدعوة االنبيا

 ةالسماوية بل دعوة إىل التوحيد ونبذ عبادة االصنام وااللتزام احلقيقي والواعي بقيم االنساني
 والفضائل االخالقية .

                                 
 .25ـ الحديد:  1
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يف  ةيدعوان إىل القول بعدم التقاء الرسالة السماوية واحلكومة العادلاما السبب الذي 
ن الغرض من احلكومات أفهو  ،ي الفصل بني الدائرة الروحية والزمنيةأ ،االهداف والوسائل

طارئة على  ةفاحلكومات حال ،كما هو احملقق يف فلسفة السياسة واحلكم  ،دنيوي ابالصل
النزاعات وحل  عر االنسان الداخلية والغرض منها فضّ اجملتمع البشري وال تعيش يف مشا

ولوال وجود حاالت  ،اخلصومات وتوفري االمن الفراد اجملتمع من اخلطر الداخلي واخلارجي
ي لو كان الناس على مستوي من الكمال االخالقي  ، أالصراع وتصادم النوازع واالهواء بينهم

وقوة قاهرة تفرض على االنسان االلتزام ابلقانون كاالنبياء ملا كانت البشرية حباجة إىل حكومة 
فاحلاكم أو رئيس الدولة جيد نفسه مضطرًا الستخدام القوة القامة العدل بني  ،العدالة أومبد

وهذه املهمة قد تتقاطع مع رغبات الكثريين الذين  ،الناس وتطبيق القانون يف اوساط اجملتمع
لو تعاملوا مع احلكومة  فحىت ،وتعدايً على حرايهتم وأيرون يف بعض القوانني إجحافاً حبقوقهم 

من موقع اخلضوع واإلذعان إال ان عنصر النفور والكراهية سيبقى هو احلاكم على جو العالقة 
بني االفراد واحلكومة وال سيما مع الفراد الذين صدرت احكام ضدهم يف احملاكم اجلنائية أو 

لدين وتتسربل ابملشروعية الدينية فإن الناس فلو كانت احلكومة ترتدي لباس ا ،املدنية
اة أو الرفاه خسينظرون إىل الدين من اجلانب السليب منه وأنه مل يوفر هلم العدالة املتو 

بل إن مجيع النواقص اليت يعيشها افراد الشعب سوف تنعكس على  ،االقتصادي املطلوب
ا إىل مصيبة يف االميان وااللتزام الدين ويتحول واقع االنسان يف مواجهة قصورالدولة وتقصرياهت

ومن جهة اخرى فإن إمكاانت  ،الديين لالفراد ألن توقعات الناس من احلكومة تفوق احلصر
احلكومة ومواردها املالية حمدودة وال تفي إبشباع الطموحات والتوقعات املتزايدة لدى افراد 

واجتماعية تفرض عليهم إلقاء  ن يعيش اكثر االفراد مشاكل اقتصاديةأفمن الطبيعي  .اجملتمع
اللوم على احلكومة الدينية وعلى الدين الذي مل يوفر هلم احلد االدين من الرفاه االقتصادي 

ون يف خط االحنراف واالبتعاد عن الدين وختبو يف نفوسهم قعوابلتايل سي ،والعدالة االجتماعية
 .جذوة العشق للدين والرسالة السماوية

 ،وهو الدين ،مل لالنسان يف مواجهة حتدايت الواقع الصعبةأ ن آخرإوبعبارة اخرى 
ن الدين حاله أسينهار متامًا يف حالة تويل املرجعية الدينية سدة احلكم وسيكتشف االنسان 

من حيث قصور ادواته يف حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية  ىحال االطروحات االخر 
لدى زاع املذهيب والصراع السياسي والفكري شكاالت النإسيماعندما يرى  ،لالنسان وال
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فال جيد الفرد معها ما يساعده يف عملية االلتزام   تقدم يف الفقرة السابقة   رجال الدين 
 احلقيقي ابلدين والسري يف خط الرسالة اإلهلية .

ات اليت تتقدم ءالواقع والتطبيق فإن االحصا ىّما على مستو أ ،النظري ىهذا على املستو 
ائرة االحصاء يف اجلمهورية االسالمية بني احلني واالخر تشري إىل حقائق مذهلة عن زايدة هبا د

فقبل اايم ذكر  ،اجلرمية واجلنوح وتفكك االسرة واإلحنطاط االخالقي بنسب عالية جداً 
التلفزيون االيراين أن ايران اصبحت حتتل املرتبة الرابعة يف العامل يف معدل الطالق بعد امريكا 

وهكذا احلال يف نسبة  ،يف املائة 20اما القتل واجلرمية فيزداد سنواًي مبعدل ،سويد ومصروال
مليون عاطل( ونسبة 2املدمنني على املخدرات )ثالثة ماليني مدمن( ونسبة العطالة )

الف  30حالة سنواًي يف طهران وحدها( والبغاء ) 300االنتحار وخباصة بني الفتيات )
واما يف  .يرانإهذا ابلنسبة إىل  .احلبل على اجلرّار كما يقولونمومس يف طهران فقط( و 

ن يكون ثالثة ارابع اهلريوئني يف العامل من إنتاج أفيكفي  ،ي حكومة الطالبانوهافغانستان 
ة أما عن قتل املخالفني واستباحة االعراض وسحق حقوق املر أو  ،افغانستان يف عهد الطالبان

ن صار اسم أساعدة عناصر القاعدة فال حتتاج إىل بيان بعد مب رهاب إىل العاملوتصدير اإل
بح العامل كله يرى يف االسالم انه دين أصاالسالم مقرواًن ابالرهاب والقتل وقطع الروؤس و 

القتل وقطع االيدي واالرجل والرجم ويرى يف املسلم انه رجل ارهايب متوحش ال يروي عطشه 
لة الدينية حققت إجنازًا لالسالم والرسالة اإلهلية ام ن هذه الدو أفهل  ،إال بدماء االبرايء

 ابلعكس؟ 
هناك الكثري من احلكومات اليت قامت على القتل والظلم واالرهاب وااثرت احلروب 
وسفك الدماء كحكومة هيتلر وستالني وصدام حسني وامثاهلم من الطواغيت وحكام اجلور 

فلذلك مل  ،لى انفسهم رداء القداسة االهليةولكن هؤالء مل حيكموا ابسم الدين ومل يسبغوا ع
ايد حالة زديصب الدين وااللتزام الديين خبدشة من جراء هذه املمارسات الظاملة بل رأينا ا

التوجه إىل الدين وممارسة العبادات الدينية وكذلك االلتزام ابحلجاب يف السنوات االخرية من 
الذي  يءريًا يف التأثري على الواقع السحكم الطاغية صدام ألن الناس ال يرون للدين تقص

مما  ،و يف اآلخرةأإن يف الدنيا  ،يعيشونه بل ميثل الدين ابلنسبة هلم انفذة لألمل بغد افضل
ولكن أن  .حيقق لالنسان مزيداً من الشعور ابملسؤولية وتفعيل عنصر االميان يف واقعه النفساين

ن خط العدل من دولة تتربقع ابحلق االهلي يف جيد االنسان كل هذا الظلم واجلور واالحنراف ع
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ن جيرد االنسان من اميانه وجيد أالسلطة وترتدي مسوح القداسة الدينية فإن ذلك من شأنه 
له طموحاته يف الدنيا  ن الدين الذي مل حيققأالشاخصة وهي  ةنفسه وجهًا لوجه مع احلقيق

العد العكسي يف عملية اخلروج من  وهكذا يبدأ ة،غري جدير أبن حيقق له طموحاته يف اآلخر 
عن املقدسات فتتمزق اهلوية الدينية للفرد ويتخلف االلتزام الديين ويفرض  الدين واإلعراض

وهكذا تنتهي احلكومة  ،كارنعليه الواقع إعادة النظر يف املوروث املذهيب من موقع النقد واإل
 إىل نقض الغرض من وجودها . ةالديني

يها فهل البيت تويل أمر اخلالفة وعدم رغبتهم أض األئمة من ومن هنا نعرف سبب رف
ونعرف ملاذا رفض االمام على قبول بيعة املسلمني  ،ن عرضت عليهم مرات عديدةأحىت بعد 

فإين لكم وزير خري ي له يف البداية بعد مقتل عثمان ؟ وكان يقول هلم: )دعوين والتمسوا غري 
مقاليد اخلالفة ملعاوية؟ ونعرف ملاذا كان االمام الرضا  وملاذا سّلم االمام احلسن 1مين امري(

أمون عليه ابستالم اخلالفة أو والية العهد؟ وهكذا حال االمام زين العابدين يرفض عرض امل
ألن هؤالء االئمة ادركوا استحالة  ،مع املختار الثقفي واالمام الصادق مع ايب سلمة اخلالل

الدينية والدنيوية وال سيما بعد جتربة االمام على القاسية  جلمع بني الدين والدولة أو السلطةا
خالل سنوات حكومته القصرية وما جري للمسلمني من نزاعات وحروب دامية استنزفت 

بل واضعفت الروح االميانية يف نفوسهم  ءامكاانت املسلمني واضعفت موقفهم امام االعدا
 وزادت من حدة الشقاق والصراع بني طوائفهم.

 :قد ادرك االئمة )ع( التناقض الذايت بني الدين والدولة نعم ل
قامة العدل إو إىل تدعفالدين يدعو إىل الرمحة والعفو والصفح والدولة أتخذ ابلقوة و  ـ

 أبدوات القهر والشدة .
 املتغرية. ملصاحلس اوالدولة تقوم على اسا ،والدين يقوم على اساس املبادئ الثابتة ـ
إلكراه يف يرفض او  ة احلسنةظات االقناع والتبليغ ابحلكمة واملوعالدين يستخدم ادو  ـ

 ني الناس .لعدل بمة اة القهرية إلقاو الدعوة إىل هللا والدولة تستخدم جهاز الشرطة والق
مد على لة تعتدو وال ،الدين يتحرك على مستوي احملكمة الباطنية يف ضمري االنسان ـ

 رية واجلزاء الدنيوي. هاظاحملكمة ال
 ،الدين ميثل حقيقة واحدة لدى مجيع الشعوب واجملتمعات البشرية وهو االسالم ـ

                                 
 ـ نهج البالغة: الخطبة ... 1



 اإلسالم المدني  ...................................................................................................................................................................... 304

واحلكومات متعددة يف حقيقتها فهناك حكومة لكل بلد من البلدان وختتلف احلكومة امللكية 
 طراطية عن االشرتاكية ...قوالدمي ة،عن اجلمهوري

حلاكم االرتباط اب اس إىللندعو اوالدولة ت ،الدين يدعو الناس إىل االرتباط ابلغيب )هللا( ـ
 أو السلطان .

ما إ ،الرضن اموالدولة تستوحي مشروعيتها  ،الدين يستوحي مشروعيته من السماء ـ
 طية( .راقابلقوة )يف احلكومات الديكتاتورية( اومن الناس )يف احلكومات الدمي

سة وتشكيل نعرف السبب الذي دعا االنبياء مجيعًا لإلبتعاد عن دائرة السيا هكذاف
احلكومة وقصر جهودهم يف إبالغ الرسالة االهلية وتصحيح املسار االخالقي والعقائدي 

 ىألقوامهم ليتولوا أبنفسهم تدبري امورهم السياسية يف خط العدل ] ليقوم الناس ابلقسط[ سو 
ى روفهما اخلاصة اليت اجربهتما علظما ذكره لنا القرآن الكرمي من حكومة داود وسليمان)ع( ل

اختاذ سلوك ومنهج مغاير ملنهج االنبياء )ع( وذلك حلاجة اجملتمع االسرائيلي الشديدة جليش 
يقف امام حتدايت جيش جالوت الذي كان يهاجم بين اسرائيل ويهلك احلرث والنسل فجاؤا 

 حملاربة جالوت وجنوده فقال هلم ] إن هللا قد اً ن يرزقهم ملكأن يسأل هللا ألنيب هلم وطلبوا منه 
ن داود كان جندايً من جنود طالوت حيث كتب هللا أومن املعلوم  .1بعث لكم طالوت ملكاً[

النصر على يده وقتل داود جالوت كما حيدثنا القرآن الكرمي والرواايت الشريفة بتفاصيل 
اجس هن اهلاجس االكرب لدى بين اسرائيل يف ذلك الوقت مل يكن أوهذا يعين  ة،القص

روف ظي ان ال، أبل كان يتمثل يف التصدي لتحدايت جالوت وجنوده العقيدة أو االخالق
خر يف واقع احلياة واجملتمع وال يدل آالقاهرة هي اليت اضطرت هذين النبيني إىل اختاذ منهج 

ن بين أوالشاهد على ذلك  .ن هذا املنهج يدخل يف صميم دعوهتم السماويةأذلك على 
والنيب مل يقل هلم إنين اان  ،بوا منه ان يكون هو امللك عليهما إىل نيب هلم مل يطلو اسرائيل ملا جاؤ 

وهذا يؤكد مقولة فصل الدين عن  .امللك الذي تطلبونه بل بعث هلم طالوت ملكًا عليهم
فلو كانت السلطة الدينية والدنيوية موحدة يف شخص النيب ملا طلب بنو اسرائيل من  .الدولة

 ام امللك وقاد بين اسرائيل للحرب ضد جالوت. هو بنفسه ملق ىنبيهم هذا الطلب ولتصد
وهكذا احلال يف نيب االسالم)ص( فإنه ظل يدعو الناس يف مكة إىل االميان واالخالق 

و يف آايت القرآن أونبذ عبادة االصنام واخلرافات طيلة ثالث عشرة سنة ومل يرد يف كالمه)ع( 
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كيل دولة وتويل أمر احلكومة من قبل الكرمي النازلة يف مكة إشارة ولو صغرية إىل ضرورة تش
 ىولكن عندما اضطر إىل اهلجرة إىل املدينة ختلصًا من اذي قريش وابيعه االنصار ورأ ،النيب

عازمة على اقتالع االسالم من جذوره وجد نفسه مضطرًا لتشكيل جيش من  اً ن قريشأ
ة اجلديدة يف اجملتمع املسلمني لردع عدوان املشركني فكان تشكيل اجليش نواة لتشكيل الدول

نيب)ص( تصرف بعقله يف مواجهة حتدايت الواقع وال يدل لن اأوهذا يعين  .االسالمي االول
ت اآلايت الكرمية ءمث جا .ي بعد رسايل وإهلي من ابعاد دعوته السماويةأهذا التصرف على 

واإلنقياد إىل  كرم)ص( وتدعو املسلمني إىل بذل الطاعةمؤيدة هلذا السلوك العقالئي للنيب األ
 .1الرسول يف خمتلف اجملاالت : ] واطيعوا هللا والرسول وأويل االمر منكم [

من هللا  رسوالً  و ي ان الرسول)ص( تصرف يف مثل هذه املواقع ال من موقع كونه نبياً أ
العقالء  نه احدع كو ليتحول هذا السلوك السياسي إىل فريضة دينية وسنة نبوية بل من موق

ع سكري مالع هذا املوقف يف حاالت اخلطر اليت تفرضها حاالت الصراع الذين يقفون
فهوم احتاد لمني ماملس ن يتحول هذا املوقف إىل اجتاه ديين يفرض علىأفال ينبغي  ،االعداء

الدولة ألن لدين و ابني  ي مقولة عدم الفصلأ .السلطة الدينية والزمنية يف الظروف الطبيعية
م كان لالسال الولا)الضرورات تبيح احملظورات(  ففي الصدر  أو ،الضرورات تقدر بقدرها

ليت الصعبة اروف تشكيل الدولة مانعًا من القضاء على الدين اجلديد وكانت طبيعة الظ
ن هو ديد كااجل ي ان الدينأ ،واجهها النيب تفرض عليه تشكيل اجليش للدفاع عن الدين

فاظ دف احلت هبقع أبسلوب عقالئي حباملستهدف ابلذات فكان تعامل النيب مع هذا الوا
ل القول ابلفص ية فإنلديناولكن يف هذا الزمان ونظرًا ملا تقدم من مثالب الدولة  ،على الدين

مة الدينية احلكو  شكيلبني الدين والدولة اصبح ضرورة ال مناص منها واصبح القول بضرورة ت
لوك بعض سة على وعيسباغ املشر إ ىوال هدف منه سو  ،وتطبيق الشريعة زيفًا جيانب احلقيقة

 شعار الدين. ترجال الدين املتعطشني إىل احلكم والسلطة حت
 

*      *      * 
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 ع: املناقشة يف املباين الفلسفيةتاسالدليل ال

فما مل يتم تنقيح املباين اليت دعت  ،وهذا هو االصل يف مقام االستدالل على املطلوب
فإن مناقشة النموذج السياسي الذي افرزته هذه املباين إىل القول ابحلق االهلي ومناقشتها 

الفلسفية ال يكون جمدايً وال يساهم يف إفراغ النظام الثيوقراطي من مشروعيته وقداسته املزعومة 
 . 

ومن خالل ما تقدم من استدالل انصار احلق االهلي يف السلطة ميكننا استنباط عدة 
تطبيق  مر البشر إبقامة الدولة االسالمية اليت تتوىلأ تعاىل قد ن هللاأأسس ومبان هلذه املقولة اليت تقرر 

 الشريعه االسالمية.
 وهذه االسس أو االصول املوضوعة كما يلي: 

قصور عقله وقوة عواطفه ودوافعه الغريزية جاهل مبا يضره وما  ببإن االنسان وبس. 1
يف ترشيد مساره املادي ينفعه وعاجز عن إدراك اسرار االحكام والقوانني اليت تعينه 

 والواقع االجتماعي . ةواملعنوي يف حركة احليا
 ،علم ابالنسان من نفسه ألنه خالقه والعامل مبا يصلحه يف دنياه وآخرتهأإن هللا تعاىل . 2

فلهذا تكون التشريعات والقوانني االهلية مطابقة لواقع مصلحة البشر يف كل زمان 
 ومكان وعلى مر العصور.

له احلق يف تشريع االحكام والقوانني وإجبارهم قانونياً على التحرك وفق   تعاىلإن هللا. 3
ما يراه من القواعد املقررة ملسرية اجملتمع البشري حبيث له احلق يف عقاهبم يف صورة 

 عدم االمتثال والتحرك يف خط العصيان واالحنراف.
انني والتشريعات اليت وصلت إن هذه القوانني والتشريعات الوحيانية هي ذاهتا القو . 4

ي بعد أربعة عشر قراًن من الزمان من خالل ما ورد يف أ ،أبيدينا يف هذا العصر
 .نصوص القرآن والسّنة النبوية واجتهاد الفقهاء

صول املوضوعة ميثل جزء العلة التامة يف ن كل واحد من هذه املباين واألأيهي دومن الب
ي واحد منها يف اثبات املطلوب ينهار الدليل أني قصور فإذا تب ،مشروعية احلكومة الدينية

دالل على صحة كل توذلك لتوقف االس ،العقلي على مشروعية احلق االهلي من االساس
 ذكورة .واحد من هذه االصول واملباين امل

واالن نبدأ مبناقشة هذه االصول من زاوية فلسفية وما يرتتب عليها من خلل منطقي ال 
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مع هذه النظرية من موقع االنسجام مع تطور االفاق املعرفية لالنسان يف يسمح ابلتواصل 
 الدائرة السياسية واحلقوقية.
وهو الذي يقوم على اساس قصور ادوات العقل البشري عن ادراك أما االصل االول : 

 ،لبشريةاملصاحل واملفاسد الواقعية يف اموره السياسية واالجتماعية وقوة النوازع الذاتية يف النفس ا
ب هذا تمدنة يكذّ ن جييبوا أبن الواقع احلي يف اجملتمعات املأفيمكن النصار نظرية احلق املدين 

ن النظام الدميقراطي الذي افرزته التجربة البشرية يف الغرب أفنحن نرى بوضوح  ،االدعاء
هد يف ع ىافضل بكثري من النظام السياسي الديين الذي عاشه املسلمون يف ظل نظام الشور 

اخللفاء الراشدين حبيث ان بعض علماء االسالم يف العصر احلديث حياولون إضفاء طابع 
طية يف املضمون واملنهج ان الشورى هي الدميقر أالدميقراطية على نظام الشورى ويؤكدون على 

 مع فارق الزمان والثقافة والعرف .
وما يتضمنه من شريعة  ردان مقارنة النظام السياسي االسالمي يف صدر االسالمأنعم لو 

 إهلية عادلة مع النظام اجلاهلي الذي كان يعيشه العرب قبل االسالم ألمكن القول بدون ادىن
ن الشريعة االهلية افضل واعدل قطعًا وان العقل العريب اجلاهلي كان قاصرًا عن االتيان أتردد 

جمتمع جديد متحضر فاق مبثل هذه الشريعة املتكاملة واالحكام الدقيقة اليت سامهت يف خلق 
ولكن العقل البشري املعاصر اثبت مبا  ،حبضارته وتشريعاته مجيع احلضارات البشرية املعاصرة له

ال يدع جمااًل للشك أبنه قادر على ادراك مالكات التشريعات والقوانني العادلة والصاحلة بعيداً 
لغرب يلمس هذه احلقيقة وكل من يسافر إىل بالد ا ،عتماد على الشريعة السماويةعن اال

وجدت هناك اسالماً بال مسلمني وهنا مسلمني ))بوضوح ويقول كما قال الشيخ حممد عبدة: 
 .((بال اسالم

مالكات االحكام  كن العقل البشري قاصر عن ادراأفلو سلمنا ّما االصل الثاين : أو 
اعلم ـ  و جمال سن القواننيوه ـ فمن قال أبن هللا تعاىل يف هذا اجملال ابلذات ،واملصاحل اخلفية

ن هللا اعلم على االطالق وان علمه غري حمدود ال يالزم أمن االنسان بواقع احلال ؟ فمجرد 
( 2=  1+ 1وعلى سبيل املثال فإن مسألة ) ،انه اعلم يف كل مورد على حدة من االنسان

لى حد سواء وال معىن يعلم هبا طالب االبتدائية واستاذ اجلامعة ويعلم هبا االّمي وآينشتاين ع
ألن إدراك مثل هذه املسألة ميثل إدراكاً  ،للقول أبن آينشتاين يعلم هبذه املسألة اكثر من االّمي

االدراك. وهكذا احلال ابلنسبة  ىي التفاضل يف مستو ، أبسيطًا ميتنع فيه التشكيك املنطقي
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فال معىن ألن  ،واحلزن واالملوع والعطش جلاكإىل القضااي اليت يدركها االنسان ابلعلم احلضوري  
معىن للقول أبن هللا تعاىل يعلم  ألنه ال ،يقال أبن هللا تعاىل اعلم من االنسان هبذه القضااي

 !!و يعلم بشدة عطشي للماء اكثر مينأ ،حبزين وجوعي اكثر مين
ن أوضعية عات الشريفاألصل يف القوانني والت ،بعد هذا التوضيح أنيت إىل ما حنن فيه

 نفسه يفن جيد نسااوكل  ،حي مقوماهتا من احلقوق الفطرية يف واقع االنسان ووجدانهتستو 
 .فطريال الحساسي واحسن العدل وقبح الظلم ويدرك املصاديق للعدل والظلم ابلعلم احلضور 

لما كانت كلشعور  ا اويزداد هذ ،فمثاًل كل انسان يرى قبح السرقة وقتل الربئ ونقض العهد
 تنظريية على ي قدرةلبشر اوهذا هو الذي مينح العقل  .ا كان قتل الربئ اشنعالسرقة اكرب وكلم

الشهيد  عليها صطلحيكما   ـمعاجلة املساحات القانونية هلذه القضااي وملء منطقة الفراغ 
ن أ لى ذلكد عوافضل شاه .وابلتايل أتصيل مقوالت قانونية على هذا االساس ـ الصدر

السالمية ا حىت لعاملائحة حقوق االنسان وأيدهتا معظم دول العقل البشري الغريب ابتكر ال
دات التعقيو يات منها بينما عجز العقل الفقهي لدى علماء االسالم عن جتاوز االشكال

ا يف جماالت انفسن جدانو الكثرية اليت تؤطر الذهنية الفقهية يف عملية االستنباط وابلتايل 
ما بقي بين، نتهديجممقّلدين ال  ،ال متبوعنيالقانون واحلقوق والنظام السياسي اتبعني 

ثون ويتحد ضويةاصحاب العقل اآليديولوجي مصرين على البقاء يف قوقعة افكارهم املا
مية االسال يعةن الشر أمبطلقات خاوية عن خواء الغرب من االنسانية وحقوق االنسان و 

  !!اخلدش يف رشالتقنني والتشريع حىت اإل ىتكفلت للبشرية كل ما حتتاجه على مستو 
ن العقل البشري يدرك أهذا يف اصل احلكم العقلي حبسن أو قبح االفعال حيث رأينا 

: ] ه قوله تعاىلدمالكات االحكام والقوانني الشرعية يف دائرة املعامالت والعقوابت ويؤي
 .1ونفس وما سّواها فأهلمها فجورها وتقواها[

واملقررات جتاه سلوكيات االفراد وإال لكان اغة القوانني يولكن هذا املقدار ال يكفي لص
فال بد من معرفة التناسب املوجود بني مقدار اجلرم ومقدار  ،مجيع الناس هلم صالحية التقنني
فأي جتاوز أو نقص بني مقدار العقوبة املقررة ميثل جتاوزاً خلط  ،العقوبة لتحقيق العدالة املطلوبة

ال يف هذا اجمل ةالصويل ان الشريعة االهلية ضروريالعدل . ومن هنا يقول انصار االسالم ا
ي يف جمال صياغة العقوابت املقررة على اجلناايت ال يف جمال إدراك اصل قبح ، أابلذات
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وهلذا حيتاج  ،فالعقل البشري قاصر عن معرفة التناسب بني اجلرم والعقوبة ،و حسنهاأاالفعال 
 ات اجلرم وما إىل ذلك.إىل الوحي يف تعيني مقدار العقوابت وشروط اثب
التعّبد ابلنص الذي حيكي عن ثبات احلكم  ىهنا ايضاً نواجه مشكلة قانونية على مستو 

ن احلكم العقلي والشرعي على السرقة ابلقبح أفمعلوم  .مع اختالف الظروف واالعتبارات
وهذا  ،مثاًل ليس على وترية واحدة بل خيتلف ابختالف االعتبارات ومتغريات الزمان واملكان

ن النص أبينما نرى  ،يستدعي وجود عقوابت متنوعة على كل مورد من موارد اجلنوح واجلرمية
الذي يدعي الفقهاء ثباته إىل يوم القيامة مل أيخذ بنظر االعتبار هذه املتغريات واالعتبارات 

شرتي به من يسرق من الغين البخيل دينارًا ليدفعه إىل فقري لي ،مثالً  ،خبالف القانون الوضعي
اّما من يسرق آالف الداننري من اموال اليتامي املودعة  ،الدواء البنه املريض حيكم بقطع يده

ن قبح السرقة أومعلوم  ،عنده فال تقطع يده ألنه مل يسرق من حرز وقد يسجن ألمد حمدود
د سيالزمه قطع الي نّ أل ،هون من الثانية الف مّرة إال ان عقوبتها اشد من الثانية بكثريأ االوىل

ومع ذلك فإن النص مل يلحظ هذه  ،إىل هناية حياته وخيلف آاثرًا نفسية واجتماعية وخيمة
االعتبارات احمليطة ابلفعل اخلارجي دائمًا ولكن القاضي يف البلدان املتقدمة يلحظ كل هذه 

ن  أرة بعد ااالعتبارات يف إصدار حكمه على املتهم . وهكذا لو سرق جهاز التسجيل من سي
أّما لو سرق السيارة نفسها مع جهاز  .كسر الزجاجة أو القفل فيحكم عليه بقطع اليد

التسجيل بدون كسر القفل كأن سحبها ابلرافعة وابعها إىل آخر فال حيكم عليه بقطع اليد بل 
ابلسجن ولو اعاد السيارة إىل صاحبها واعلن توبته لزم إطالق سراحه ولكن مقطوع اليد ال 

 الف مرة من جناية الثاين . نهو أن جنايته أمع  تعاد اليه يده
ن هللا ألو سّلمنا  وأييت هذا الكالم كذلك يف حاالت القتل والزان واجلرائم االخري فحىت

تعاىل اعلم من البشر مبقدار العقوابت املقررة  للجناايت إال ان هذه االعلمية مّت جتميدها يف 
رات احملفوفة ابجلرمية وال يراعي الظروف الزمانية نطاق النص الثابت والذي ال يراعي االعتبا

فقد يكون  ،واملكانية املتغرية وال الدوافع النفسية اليت تدفع ابلفرد إىل اجلنوح وارتكاب اخلطأ
و مصاب بعقدة أيف حميط اجتماعي منحرف أو دفعه ابوه إىل السرقة  هذا السارق قد ترىب

فماذا تنفعنا اعلمية هللا تعاىل ابحلكم العادل  ،ذلك نفسية أو لطلب االنتقام من اآلخر وامثال
 امام كل هذه املتغريات مع القول بثبات النص؟

ن أبذات حمرم فقد حيدث  احملصنة أو الزىن عقوبة الرجم( املقررة على زىن) ومثال آخر:



 اإلسالم المدني  ...................................................................................................................................................................... 310

 و خالته يف البيوت الريفية غالباً أيبقى االخ واالخت لوحدمها يف البيت أو الشاب وعمته 
حتت ضغط الغريزة وتسويالت  بينهما فريتكب جرمية الزىن  كما هو شأنه  ـ ويدخل الشيطان 

الشيطان مث اعرتفا لدى احلاكم ابملنكر وخباصة إذا ظهرت بوادر احلمل عند الفتاة فيحكم 
ن الكثري من الرجال يقومون إبغواء الفتيات وال سيما يف أيف حني  ،عليهما ابلرجم حىت املوت

العمل املشرتك كالدوائر احلكومية واملستشفيات واجلامعات واحملالت التجارية وغريها  جماالت
ولكن بعد ذلك ال يفي   ،فتنهار الفتاة حتت ضغط اإلغواء والوعد ابلزواج فتسمح له ابملواقعة

فإّما اهلرب من البيت  ،بوعده ويرتكها تالقي مصريها املؤمل فيما لو ظهرت بوادر احلمل عليها
 ،بقاء مشردة يف دور البغاء وإّما االنتحار وخباصة يف أجواء اجملتمعات امللتزمة واألسر املتدينةوال

 فما هو جزاء هذا الرجل؟ 
فهنا نسأل: أيهما أشنع على  .ن الفقهاء حيكمون عليه ابجللد مائة سوط ال اكثرإ
أم ذلك األخ  ،اجلرم اجلنائي؟ هذا الرجل اجملرم الذي يدّمر حياة فتيات شريفات ىمستو 

واالخت اللذان حكم عليهما ابلرجم مع ان ضغط الغريزة يف مثل هذه االحوال وال سيما 
لدى املراهقني يف احمليط االجتماعي امللتزم قّلما يفلت منه احد وال يعرب عن حالة عدوانية 

والقرآن يتحدث بدوره عن مثل هذه احلالة وكأهنا طبيعية فيقول عن  ،لدى الشخص
 .1برهان ربّه[ ى]فهّمت به وهّم هبا لوال ان رأ :(يوسف)ع

ن املفروض أفكيف يفيت الفقهاء ابجللد فقط يف املورد االول وابلرجم يف املورد الثاين؟ مع 
 .2تناسب اجلرم والعقوبة كما يقول القرآن الكرمي: ]وجزاء سيئة سيئة مثلها[

 مناقشة االصل الثالث:  

ولو  ،اجز عن ادراك مالكات التشريعات والقوانني الصاحلةلو سّلمنا أبن العقل البشري ع
سلمنا ايضًا أبن هللا تعاىل أعلم من االنسان يف هذا املورد ابلذات، فالالزم الثبات مدعي 

اثبات أن االنسان ليس له احلق يف التشريع لنفسه بل  ،مضافاً إىل ذلك ،القائلني ابحلق االهلي
ة النظام السياسي له، ألن غالتشريع لالنسان ورسم صياإن هللا تعاىل هو صاحب احلق يف 

وال  يلتشريع االهللاالفضلية واألولويه عقاًل  ىيثبت سو ال صل االول والثاين ابألْ  مسكالت

                                 
 .24ـ يوسف:  1

 .40ـ الشورى:  2
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حقية كما هو واضح، وما حنتاجه يف املقام ليس جمرد األفضلية بل األحقية يستلزم مفهوم األ
تعاىل أن يعاقب االنسان يف صورة العصيان وعدم  اليت تعين اللزوم والوجوب حبيث حيق هلل

مام علي)ع( ملقام اخلالفة إلاختيار إفلو قلنا أبن  ((اخلالفة ةمسأل)) لاثاالمتثال، وعلى سبيل امل
دل على االفضلية فقط وال يعين ابلضرورة الوجوب النابع من احلق ي)كما يقول الشيعة( 

 انتخاب االفضل بل هلم احلق يف نياجب على املسلمملا كان من الو  االهلي يف تعيني اخلليفة،
أو  أو وكيالً  ةانتخاب املفضول )كما يقول املعتزلة( ويكون حال ذلك حال من خيتار زوج

وهكذا احلال يف مقام التشريع، فمجرد قصور  ،ابلرغم من وجود االفضل منها اً يشرتي دار 
ابلتشريع االهلي ااّلمع ضميمة أصل  هللا ال يثبت منطقًا لزوم األخذ ةعقل االنسان وأعلمي

 ة النظام السياسي وسن القوانني لالنسان.غاالهلي يف صيا ((احلق))
ل: من أين هلل هذا احلق على االنسان حبيث جيوز له معاقبته يف صورة التخلف أوهنا نس

و كونه أو عاملا مبا يضران وينفعنا، أ ،نبع هذا احلق من كونه خالقًا لنايوعدم االمتنال؟ هل 
على عباده، وبعبارة اخرى أن هذا احلق هل بنبع من  رحيما بنا. أو ألنه متصف بكونه موىل

 ؟، أو مقام املولويةةأو العاملية، أو الرحيمي ،مقام اخلالقية هلل تعاىل
اعة على العباد طلنا فقد تقدم أن مقام اخلالقية ال يقتضي لزوم ال ((خالقاً )) أما كونه

ل من الوجود إىل الوجوب كما هو الثابت يف الفلسفة، أي ال مالزمة منطقية الستحالة االنتقا
بني ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ومعلوم أن مفهوم احلق داخل يف دائرة الوجوب وما 

 العقل النظري. ةومقام اخلالقيه داخل يف دائر  ،العقل العملي ةن يكون يف دائر أينبغي 
نسان حيق له أن يقول: اهلي إنين مل أطلب منك أن ختلقين توضيح املطلب نقول: أن االلو 

أريد أن ختلقين فبأي حق تطلب مين االمتثال ألوامرك وتعاقبين على عصيانك؟ إن احلق  الو 
ٌَ عليه قذ غريقاً من املوت فال يكون لنا حقٌّ ننال ينشأ اال من االختيار واالرادة. مثاًل عندما 

نفسه يف النهر بقصد ب ىمر اخلالص، أما لو كان قد  إىل ىوسع اال يف صورة ما اذا أراد احلياة
ذا هلاالنتحار وجاء شخص وأنقذه من الغرق ففي هذه الصورة ال يقول أحد من العقالء أبن 

له فروض  الشخص حق احلياة على ذلك الغريق وأن على الغريق أن يشكره على ذلك ويؤدي
 حرتام.الطاعة واال

د تقدم آنفًا أنه ال يستلزم األحقية يف التشريع. ننتقل إىل الفرض فق ((األعلمية))أما مقام 
وأن هللا تعاىل  ((اللطف))وهو ماورد يف لسان املتكلمني من قاعدة  ((الرحيمية))الثالث وهو مقام 
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مبقتضى لطفه ابلعباد بعث االنبياء وأرسل معهم الشرائع السماوية لغرض هداية البشر ملا فيه 
والعقل بدوره يوجب على االنسان السري يف خط الكمال املعنوي، وهو صالحهم وكماهلم، 

الوصول إىل الغاية من خلقه. وهذا املعىن ال يتحصل ااّل ابلتحرك يف خط الطاعة والعبودية 
 وفقاً ملا ترمسه الشريعة االهلية لالنسان.

ورة هذا الوجه ميكن أن يكون معقواًل يف صورة، وغري معقول يف صورة اخرى. فالص
املعقولة له أن يضع هللا تعاىل لالنسان نظامًا سياسيًا معينًا وشريعة خاصة على أن يتحرك 
االنسان يف هذا اخلط من دون أن جيرده من حريته يف اختيار طريق آخر. فاهلل تعاىل يف هذه 
 الصورة ال خياطب االنسان بلغة السيد أو اآلمر الذي يعاقب عبده يف صورة العصيان بل بلغة

أو مقام  ((اللطف))املرشد واهلادي واحملب فقط، والصورة االخرى هلذا الوجه أن يقال إن قاعدة 
يقضي أن يضع هللا تعاىل نظامًا سياسيًا وتشريعًا اهليًا لالنسان وأيمره يف السري يف  ((الرحيمية))

ع االسالم هذا اخلط ويعاقبه على ارتكاب املخالفة، وهذه هي الصورة اليت يتحدث عنها اتبا 
السياسي ، وقلنا أبهنا غري معقولة بتااتً، ألنه ال معىن ألن يرشد األب مثاًل ابنه للتوجه إىل 
اجلامعة ومواصلة الدراسة فيها أو يقرتح عليه الزواج من امرأة معينة على أساس أن مصلحة 

واختار االبن وكماله يف هذه الدراسة أو هذا الزواج، ولكن اذا خالف االبن هذا األمر 
الكسب على الدراسة أو العزوبة على الزواج فان االب سيعذب ابنه بصنوف العذاب مدى 
احلياة !! وكل عاقل يدرك من هذا الفرض أنه يتقاطع مع اللطف االهلي حيث تكتوي الرمحة 
االهلية بنار جهنم يف هذه الصورة . فمثاًل أيمر هللا مجيع املسلمني مبقتضى رمحته بتشكيل 

إسالمية عادلة حيكمها فقيه عادل يسري ابلناس سرية االنبياء، والغرض من ذلك حكومة 
حتكيم العدالة وعناصر اخلري يف مفاصل االمة، أو خيتاروا االمام علياً)ع( خليفة لرسول 
هللا)ص( بعد وفاته ألن يف ذلك خريهم وصالحهم وااّل فسوف يعذهبم يف انر جهنم آالف 

 السنني!!
ميون يف مقام اجلواب هذه الفرضية، وهي أن اإلنسان ال يتسىن له وقد يطرح االسال

التحرك يف خط الكمال املعنوي ااّل بتشكيل احلكومة االسالمية وتطبيق الشريعة، ويف غري 
هذه الصورة سوف يفقد اللياقة لنيل الثواب ودخول اجلنة. ويتحول إىل انسان شرير يسري يف 

الخالقي وهذه احلالة هي اليت تتجسد له يف اآلخرة خط االحنراف والضالل واالحنطاط ا
بصورة انر وعذاب ال أن هللا هو الذي يعذب هذا املسكني. وهذا هو ما نفهمه من نظرية 
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 لبعض املفسرين والعرفاء االسالميني. ((جتّسد االعمال))
غاية وميكن الرد على هذه الفرضية ابلنقض اترة بسرية االنبياء وأتباعهم حيث وصلوا إىل 

املراتب املعنوية والكمال االنساين بدون حكومة اسالمية واحكام شرعية مساوية، فرسول 
االسالم)ص( عاش يف بيئة جاهلية بعيدًا عن أي شريعة مساوية ووصل إىل ذروة الكمال 
املتصور لالنسان، أي وصل إىل مرتبة االنسان الكامل وفوق الكمال بدون حتقيق الفرضية 

ا هو حال علماء االسالم والشهداء واالولياء طيلة مسرية اربعة عشر قراًن من املذكورة، وهكذ
التاريخ االسالمي حيث عاشوا أجواء الظلم واحلكومات اجلائرة بدون اختفاء البعد الروحي 

 فيهم لصاحل اجلو السياسي.
 وابحلّل اترة اخرى، فالكمال املعنوي اليرد على االنسان من خارجه حىت يقال بضرورة

تشكيل حكومة اسالمية وتطبيق الشريعة لتحقيق هذا الغرض بل ابالنفتاح القليب على هللا 
واخلري والسري يف خط القيم االخالقية من موقع االختيار االنساين. وهذا املعىن قد يتحقق يف 
اجواء حكومات اجلور اكثر مما يتحقق يف ظل احلكومات االسالمية حيث يعيش االنسان 

جواء االحنراف والظلم روح الصرب وااليثار واملسؤولية ويعاين من حتدايت الواقع املؤمن يف ا
املنحرف وحتريض قوى الشر مما مينحه قوة يف االميان وشدة يف الصرب واستقامة يف احلركة فال 
يبقى وجود هللا يف نفسه جمرد فكرة تستوطن الذهن بل يتحول إىل إحساس يف الوجدان 

احلياة والواقع االجتماعي. فاحلكومة االسالمية قد يكون إبمكاهنا وحضور فاعل يف حركة 
فرض احلجاب ومنع شرب اخلمور وممارسة املنكرات بصورة علنية إال ان الكمال املعنوي 
لالنسان ال يتوقف على املظاهر وفرض االحكام أبدوات القهر ألن ذلك قد جيتمع مع حرفية 

أة احلجاب االسالمي املفروض عليها مع عدم االلتزام الطاعة وواقع املعصية حيث ترتدي املر 
ابلغاية منه، وهو حتقيق عنصر العفة يف واقع النفس واجملتمع، ويلتزم املسلم مبظاهر التدين إال 

 !! انه ال ينفتح على مبادئ الرسالة االهلية من موقع العمق الروحي واالستقامة العملية
مية تتمحور يف دائرة املعامالت واحلقوق فحسب. وابختصار: إن مهمة احلكومة االسال

والدين اإلهلي ال يعتمد يف الصعود ابإلنسان إىل أجواء الكماالت املعنوية على السلطة 
السياسية بل يعتمد ابلدرجة األوىل على عنصر النية واالختيار واإلرادة القلبية بينما ختضع 

 صورة املخالفة القانونية. فالغرض من املعامالت واحلقوق لعنصر القوة وأدوات القهر يف
دنيوي ومادي ابالساس، والغرض من الدين   ومنها احلكومة االسالمية   احلكومات 
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 واالخالق اخروي ومعنوي، وال لقاء بينهما.
 لعباده امنا لتشريعايف  حيث ميكن أن يقال أبن أحقية هللا ((مقام املولوية))الفرض اآلخر: 

، أي اننا ((عبداً ))نه وجيب على االنسان االمتثال والطاعة مبقتضى كو تنشأ من كونه موىل، 
اً ى كوننا عبيدمبقتض ينيةجيب علينا كمسلمني امتثال االحكام الشرعية الواردة يف النصوص الد
الحكام اى هذه ة علهلل تعاىل ومن دون النظر إىل املصاحل الدنيوية واألخروية املرتتب

ملوىل مبعىن صوير اكن تيف مقام املولوية هذا ماذا يعين؟ وكيف ميوالتشريعات، ولكن الكالم 
حق  فصل عن ينمن له حق التشريع وحق الطاعة على العباد؟! بديهي أن حق التشريع ال

عة هلذا ق الطارض حفالطاعة واالمتثال يف هذا املورد، ألنه ال معىن حلق التشريع بدون 
 يفكالم ليس لا وقد تقدم أن إىل أفضلية احلكم الشرعي،التشريع وااّل كان لغواً أو جمرد ارشاد 

 االفضلية احملضة بل مبا يقرتن معها من حق الطاعة.
هنا نرى أن علماء االصول كالشهيد الصدر يرى أبن مفهوم املولوية يتضمن بذاته حق 
الطاعة وهذا االخري يستدعي حكم العقل بوجوب االمتثال واستحقاق العقاب على املخالفة 

لى اعتبار أن استحقاق العقاب على املخالفة مفرتض مسبقًا مبجرد افرتاض أن اآلمر موىل، ع
 .1فهي إذن من شؤون كون اآلمر موىل

ولكن عندما نرجع إىل القرآن الكرمي نواجه تصويرًا آخر ملفهوم مولوية هللا تعاىل على 
  ل االصفهاين يف مفرداته كما يقو    عباده حيث ختتص الوالية مبعىن تدبري االمر أو النصرة 

مما يشري إىل أن   2((ذلك أبن هللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم))ابملؤمنني كقوله 
كون هللا تعاىل موىل العباد يدخل يف دائرة االختيار االنساين، فلو اختار االنسان أن يكون 

تدبري اموره، وااّل فال، وهذا يعين عدم مؤمنًا فاهلل تعاىل مواله يف هذه الصورة ويتوىل نصرته و 
يف املصطلح القرآين هلذه املفردة، خبالف ما هو السائد  ((املولوية))و ((اخلالقية))وجود مالزمة بني 

لدى الفقهاء واالصوليني هلذا االصطالح، وخيتلف كل واحد من التصويرين للمولوية عن 
الول )القرآين( أنه أيخذ إرادة االنسان بنظر اآلخر يف النتائج واملعطيات، فنرى يف التصوير ا

االعتبار يف اثبات هذا احلق هلل تعاىل، أي حق التشريع والطاعة، وعليه يعود احلق املفرتض 

                                 
الحلقة  1ج  ـدروس في علم االصول  ـمحمد باقر الصدر  ـ1

 .174ص  ـالثانية 

 .11ـ سوره محمد :  2
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عالقة األب ابإلبن  ((املوىل))فيما حنن فيه إىل العبد ابلذات، وتكون العالقة الكامنة يف مفهوم 
شريعات الصادرة من املوىل على مستوي التعليمات أو االم بوليدها، وتكون التعليمات والت

الصادرة من األب أو االم لالبن ال على مستوي العالقة بني السيد والعبد، فال معىن 
الستحقاق العقاب حينئذ، أما على تصوير علماء االصول ملفهوم املولوية فالعالقة املفرتضة 

بده على عدم امتثاله لألمر ألنه يريد هي عالقة السيد ابلعبد، ومعلوم أن السيد قد يعاقب ع
مصلحته الشخصية من توجيه األمر للعبد وممارسة حقوقه العرفية اليت يتضمنها مقام املولوية، 

ورأينا أنه ال  ((اخلالقية))وقلنا أبن هذا املعىن للمولوية االهلية غري االختيارية يعود إىل مقام 
هبذا املعىن لعدم وجود مالزمة منطقية بني مقام  ((وىلم))وكونه  ((خالقاً ))مالزمة بني كون هللا 

يف املفهوم االصويل تعين حق الطاعة للموىل  ((املولوية))الوجود ومقام الوجوب. وهذا يعين أن 
واستحقاق العقوبة على املخالفة، وقلنا أّن الثاين يستلزم احملذور املنطقي املتقدم، مضافأ إىل 

 حلقيقة االلوهية وعالقة هللا ابالنسان. أنه بعيد كل البعد عن تصوران
قد يقال أبن املولوية ابملعىن القرآين واليت يراد منها احلق يف التشريع تعين االفضلية على 
التشريعات الوضعية وتفضي إىل النتيجة نفسها، فالعقل بدوره أبمر االنسان ابختيار التشريع 

 به الشرع كما بقول علماء االصول.االفضل وترك املفضول، وكل ما حكم به العقل حكم 
ولكن هذا املورد من املوارد العقلية غري مسلم لدى مجيع العقالء نظرأ الختالف 
االعتبارات يف مفهوم االفضلية، وبتقدير بعض العقالء أن اختيار التشريع الوضعي املفضول 

بة على جتربة )حسب الفرض( رمبا أيمر به العقل أيضًا العتبارات اخرى كالفائدة املرتت
التشريعات الوضعية من تفعيل العقل واذكاء قدرات االنسان وتقوية اعتماده على نفسه يف 
عملية التشريع واكتشاف اخلطأ والصواب كما لو ترك االب إبنه ليجرب مسارب خمتلفة يف 
حركة احلياة بدون االعتماد على نسخة جاهزة تكرس الشعور ابلتخلف وعدم االعتماد على 

هذا ل وجتمد االنسان يف نطاق االذعان للموروث الديين وتشل فيه إرادة التغيري والتطور. العق
 اواًل...

اننا لو قبلنا ابملفهوم االصويل ملولوية هللا تعاىل والذي يستوحي اصالته من الذات  واثنيًا :
لسياسي للبشر يف املقدسة تكوينياً فهذا يعين ثبوت احقية املوىل يف دائرة التشريع ورسم النظام ا

خمتلف االحوال وجلميع االقوام البشرية مبقتضى كون مولوية هللا تعاىل مطلقة وغري مقيدة 
بطائفة دون اخرى، واحلال أن االسالميني يتفقون على أن االسالم ــ دون االداين السماوية 
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السياسية االخرى ــ قد مجع بني الدين والدولة وأن تشريعاته تستوعب كافة مناحي احلياة 
واالقتصادية واالجتماعية ويرون يف ذلك امتيازًا مهمًا لالسالم على الدايانت االخرى، 
فالسؤال هنا : اذا كانت مولوية هللا تعاىل شاملة ومطلقة واهنا تستلزم االحقية يف التشريع وسن 

ملاذا امر القوانني، فلماذا اختص االسالم هبذه التشريعات السياسية دون غريه من االداين؟ و 
هللا تعاىل املسلمني فقط بتشكيل احلكومة الدينية والعمل وفق التشريعات االهلية ؟! بل ان هللا 
تعاىل ال يتحدث يف سرية االنبياء مبا يوحي لنا هبذا التكليف الشرعي يف الدائرة السياسية 

سيح )سوى ما تقدم من سرية داود وسليمان كحالة خاصة(، مثاًل ال جند يف حاالت امل
واقواله ما يؤيد تدخل الدين يف السياسة وضرورة تشكيل النظام السياسي وفقاً للتشريع االهلي 
رغم كون الداينة املسيحية عاملية، بل ان فلسطني يف ذلك الوقت كانت حمتّلة من قبل الرومان 

موقع القوة وكانوا يسريون فيهم بشريعتهم الوثنية ويتعاملون مع بين اسرائيل بلغة التحقري ومن 
والظلم، إال اننا نرى ان املسيح )ع( يقول هلم: )اعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل( !! مث إن 
نيب االسالم )ص( عندما كان يف مكة وملدة ثالثة عشر عاماً مل تنزل عليه آية واحدة تتحدث 

ذات . أال يعين عن امور سياسية وشريعة معامالتية رغم أن ثلثي القرآن نزل يف هذه الفرتة ابل
هذا ان مسألة النظام السياسي يف االسالم ليست من ذاتيات الدين وغري صادرة عن مولوية 
هللا تعاىل مبقتضى كونه موىل، بل متثل حالة طارئة على الدين خاضعة للظروف اخلارجية 

 واملتغريات االجتماعية؟
دينة أو متكنوا من قتله أو لنفرض أن املشركني استطاعوا منع النيب)ع( من اهلجرة إىل امل

انه مات يف مكة قبل اهلجرة، وهو فرض ممكن عقاًل وإن سارت االمور خالف هذا الفرض، 
فهل تستفيد البشرية من النموذج الذي شيده النيب االكرم )ص( يف مكة ضرورة تشكيل دولة 

بيان املسائل إسالمية، واحلال أن التعليمات القرآنية النازلة يف تلك الفرتة اقتصرت على 
العقدية االساسية فقط من التوحيد واملعاد ونبذ عبادة االصنام واحلث على االخالق وإمثال 
ذلك؟ إن جمرد كون هذا الفرض ممكن عقاًل يدل على ان تشكيل الدولة والتشريع السماوي 

لوية هلل الذي يرتبط ابلسياسة والقضاء واحلكومة ليس امرًا ذاتيًا للدين وال يرتبط مبقام املو 
 تعاىل، وإال كان هذا الفرض حماالً عقالً .

إن ما نستوحيه من احلقائق التارخيية يف سرية االنبياء وال سيما من سرية النيب عيسي)ع( 
والنيب حممد )ص( يدل داللة قاطعة على أن الظروف اخلارجية واالجواء االجتماعية كان هلا 
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أن  ىدون أن يكون هلا مساس أبصل الدين، فنر  الدور الكبري يف صيانة التشريع السماوي من
النيب )ص( يتحرك يف املدينة من موقع كونه نبيًا اترة، ومن موقع كونه حاكمًا ومصلحًا اترة 
اخرى، ومجلة التشريعات الواردة يف النصوص الدينية جاءت كحلول ملشاكل معينة واجهها 

يب االكرم)ص( ال مبقتضى كونه نبياً، بل اجملتمع االسالمي األول يف املدينة وقد صدرت من الن
مبقتضى كونه مصلحًا اجتماعيًا وااّل لوجدان مثلها يف الفرتة املكية ولشارك فيها سائر 

 االنبياء)ع( .
وهكذا حال اآلايت القرآنية النازلة يف هذه الفرتة، فقد يتصور البعض أن جمرد وجود 

سلمني يف هده الفرتة أهنا تشريع إهلي مطلق ال آايت قرآنية تعرض احكاماً معينة على النيب وامل
يرتبط ابلظروف اخلاصة وأهنا جزء من الدين االسالمي، يف حني أن بعض اآلايت الشريفة 
جاءت ملعاجلة واقعة معينة وإرشاد املسلمني إىل املوقف الصحيح الذي ينسجم مع تلك 

استمرار هذا التشريع إىل يوم األجواء والظروف االجتماعية وال يدل من قريب أو بعيد على 
القيامة حىت مع تغري الظروف واالعتبارات، وبعبارة اخرى: إن النيب االكرم)ص( أراد انقاذ 
قومه من اجواء اجلاهلية والشرك وعبادة األواثن والفرقة والتناحر، إىل اجواء االميان والتوحيد 

من النيب )ص( أن يقوم، مضافاً  واالنسانية والقيم االخالقية، وهذه املهمة الصعبة استدعت
إىل مهمته السماوية يف هداية الناس إىل هللا واآلخرة، بدور املصلح االجتماعي الذي يتعامل 
مع االحداث من موقع العقل والدوافع االنسانية اخلرية، فوجد أن أفضل وسيلة للقضاء على 

واملدنية هي تشكيل دولة الفرقة والتخلف والبداوة وسوق هؤالء الناس إىل أجواء التحضر 
تتكفل نقلهم من اجواء اجملتمع البدوي إىل أجواء اجملتمع املدين، ومعلوم أن الدولة والقانون 
يعتربان من مقدمات التحضر والتمدن للمجتمع البشري وال ميكن لقوم من االقوام أن يتحركوا 

د جاء يف أجواء يف خط احلضارة من دون دولة وقانون. أما ابلنسبة إىل عيسى )ع( فق
حضارية متفوقة كثريًا عما كانت عليه العرب يف اجلاهلية، حيث كانت فلسطني خاضعة 
للدولة الرومانية وحيكمها القانون الروماين ومل ينطلق عيسى )ع( يف عملية االصالح من نقطة 

ياء الصفر، بل كان اجملتمع االسرائيلي يعيش ثقافة عالية وحضارة متميزة بسبب كثرة االنب
عامًا منذ عهد موسى )ع( إىل عهد عيسى)ع(، ومن  1500االهليني الذين بعثوا اليه طيلة 

هنا مل جيد عيسة)ع( حاجه إىل اجراء عملية جراحية الصالح الوضع السياسي واالجتماعي 
املوجود فاقتصر على مهمته الرسالية فقط واليت تتمثل يف هداية الناس إىل هللا وإنقاذهم من 
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ألحبار وعلماء السوء الذين كانوا ينطقون ابسم الدين لغرض احملافظة على امتيازاهتم براثن ا
اخلاصة وخداع العوام من الناس وتكريس حالة التخلف الفكري واالخالقي يف واقع اجملتمع 
االسرائيلي، ومن هنا يتبنّي الفرق بني االسالم واملسيحية، وبني حممد)ص( وعيسى)ع(، 

قوم يعيشون البداوة واهلمجية ويغلب عليهم اجلهل والتخلف إىل أدىن  فاألول قد بعث إىل
درجاته فلم جيد بدًا من ضم الشريعة إىل الدين، واالصالح إىل اهلداية الخراج قومه من 
ظلمات اجلهل والشرك واهلمجية إىل نور العلم والتحضر واالميان والقيم االخالقية، والثاين 

قافة اجتماعية عالية ونظام سياسي متطور )ابلنسبة إىل ذلك بعث إىل جمتمع متحضر يعيش ث
العصر( فلهذا جاءت الداينة املسيحية خالصة من شوائب الشريعة والفقه الدنيوي ومتمحضة 
ابلدين واالخالق، وابلتايل جاءت منسجمة مع التطور الفكري واحلضاري للمجتمعات 

تقدم يف اجملتمع البشري ابلرغم من موقف الغربية، ومل تقف حجر عثرة امام حركه التطور وال
الكنيسة يف العصور الوسطى الذي ال حيكي عن موقف الدين املسيحي ابلضرورة، ولكن 
الشريعه االسالمية ومارمسته من نظام سياسي وقوانني وتشريعات انظرة إىل مشاكل وقضااي 

 إىل اجلمود على املاضي اترخيية تتعلق بفرتة معينة من اتريخ االسالم هي اليت دعت املسلمني
والوقوف امام حركة التطور، وبكلمة أدق: إن فهم الفقهاء للشريعة وقراءهتم الناقصة للدين 
هي السبب يف ختلف املسلمني حيث جعلتهم يعيشون افكارًا ماضوية وحيلمون حبضارة 

قل موهومه انتهت وماتت غري مأسوف عليها، ولكن الفقهاء اليزالون يستهلكون جهد الع
املسلم يف شؤون جمتمع املاضي مبا يعيشونه من نزعة تقديسية لكل ما هو قدمي وحياولون اعادة 

 صياغة النصوص لتكون معرّبة عن معطيات العقيدة يف منظور املسلم.

 مناقشة االصل الرابع:

حيث يقوم هذا االصل على أساس أن النظام السياسي االسالمي الذي يقرتحه 
العصر هو عينه النظام االهلي الذي ورد األمر ابقامته وتطبيق تشريعاته يف االسالميون يف هذا 

النصوص الدينية، أي اننا لو سّلمنا ابالصول الثالثة السابقة وقبلنا بلزوم اقامة النظام 
االسالمي وتطبيق الشريعة االهلية، فمع ذلك حنتاج إىل اثبات أن هذا النمط من النظام 

الشورى لدى أهل السنة، ونظام والية الفقيه لدى الشيعة هو النظام  االسالمي املقرتح كنظام
الذي جاء به النيب االكرم)ص(، وأمراملسلمني ابلتواصل معه وأن التشريع االسالمى التمثل 
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بفتاوى الفقهاء على كثرهتا وتناقضها هي بعينها الشريعة االهلية اليت جيب على املسلمني 
تماعي!! وبديهي أن جمرد الظن ال يكفي الثبات املطلوب وال تطبيقها على أرض الواقع االج

يغين من احلق شيئًا والبد من اليقني الذي ينطلق من وضوح الرؤية أبن هذا النظام السياسي 
)الشورى أو والية الفقيه( هو النظام املرضي عند هللا والذي أمر هللا املسلمني ابقامته يف العصر 

 والظن سوف يفسد علينا االستدالل هبذا االصل على املطلوب.ألن تسرب االحتمال احلاضر 
 ((االخرى))تتعلق ابلنظام السياسي، و ((إحدامها))واملطلوب يف هذه الفرتة إثبات حقيقتني: 

فحيث إن هذا النظام  ((ابلنظام االهلي))تتعلق ابلتشريعات والقوانني االسالمية، أما ما يتعلق 
بيق الشريعه االهلية هو النيب االكرم)ص( الذي مينح النظام مسدد ابلوحي، والقّيم على تط

والشريعة جوًا من القداسة يبتعد هبا عن شوب اآلراء البشرية واالجتهادات الفقهية الناقصة، 
ولكن كيف حنصل على القطع واليقني أبن نظام الشورى أو والية الفقيه هو النظام االهلي 

كاًل من هذين النظامني مل يكن متبعًا يف زمان النص الذي جاء به النيب )ص( واحلال أّن  
القرآين والشخص املقرتح لتويل األمر ليس نبيًا معصومًا وليس مسددًا ابلوحي االهلي، فكيف 

من هذه اجلهة؟ أال خيفي هذا املعىن نوعًا من النزعة التقديسية  ((االهلي))يصح اطالق كلمة 
حق احلكم االهلي حتت غطاء السيادة االهلية على  للنظام السياسي وويل االمر الذي ميارس

البشر وابلتايل تتحول السيادة اليت ينفرد هبا هللا تعاىل إىل وصاية علماء الدين على األمة 
وتتحول احلكومة االهلية املقدسة املتمثلة ابلنيب االكرم)ص( إىل حكومة بشرية تكثر فيها 

هلذا الفرد الفقيه أن يتحدث نيابة عن هللا  تسىّن األخطاء ويتعمق فيها االحنراف ؟! بل كيف ي
 ويدعي معرفة االرادة االهلية من دون اتصال ابلوحي؟

من هنا يتجلى لنا التهافت السافر يف مواد الدستور االيراين الذي يقرر منهاجه أن 
السيادة هلل وحده، ومن جهة اخرى يفوض أمر هذه السيادة لرجال الدين، ويف ذلك يقول 

 :((هللا أمحد النعيمعبد))
وتعكس هذه املادة )الرابعة( وغريها من مواد الدستور االيراين غموض موقف الشريعة ))

من مبدأ السيادة، وهو ما سنبّينه بعد قليل، فمن جهة جند أن املادة الثانية من الدستور 
ال اله اال ))ن االيراين تذهب إىل أن اجلمهورية االسالمية هي نظام يقوم على اساس االعتقاد أب

، ومن جهة اخرى جند أن ((هللا، وأن السيادة هلل وحده، وقبول حكمه، وضرورة إطاعة أوامره
السيادة اليت ينفرد هللا وحده هبا يرتمجها الدستور إىل وصاية علماء الدين، وابلتايل يثور 
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الذين  التساؤل: ما جدوي احلديث عن سيادة هللا سبحانه وتعاىل وحده إن كان البشر هم
 ميارسوهنا عماًل؟

وأعتقد أن هذا التعبريامللتوي يقصد به جتنب االعرتاض الواضح على جعل البشر فوق 
الدستور، ولذا فان املنطق الذي أخذ به الدستور االسالمي هو أنه حيث أن املسلمني قبلوا 

ن هللا، غري أن هذا مبدأ السيادة العليا فعليهم أن يقبلوا السيادة الفعلية لبشر يتحدثون نيابة ع
املنطق يقوم على افرتاضني، أوهلما غري قابل للتحقق منه، والثاين زائف. فأما االفرتاض غري 
القابل للتحقق منه هو أن ابمكان فرد )أو جمموعة من االفراد( معرفة االرادة االهلية. وأما 

موعة من البشر، فاهنم الزائف فهو أننا مىت أسندان مهمة التعرف على االرادة االهلية إىل جم
سيتفقون فيما بينهم ويتحدثون فيما بينهم بصوت واحد وإننا لواجدون اعرافًا بزيف هذا 
االفرتاض يف املادتني يف الدستور االيراين، إذ يتحداثن عن امكانية االختالف بني رجال الدين 

ادارة شؤون  حول مسألة رئيسية هي اختيار الفقيه االكرب الذي ميلك السلطة العليا يف
 .1((الدولة

النظام  زم أبناجل لدى علماء أهل السنة، فهل ميكن ((الشورى))وهكذا الكالم يف مقولة 
نه مل يرد واحلال أ ((الشورى))السياسي الذي اقره رسول هللا)ص( للمجتمع االسالمي هو نظام 

لعقد ل واحلهل اأوال حديث نبوي يف هذا الشأن يبني للمسلمني تفاصيل الشورى ومن هم 
اذا لو نه؟ ومتخبو الذين يتولون اختيار احلاكم؟ وما هي شروطهم وشروط احلاكم الذي ين

ام االسالمي ي النظرى هاستأثر ابلسلطة وحّول اخلالفة إىل ملكية وراثية؟ مث لو كانت الشو 
ع تماذا مل جيمر، وملىل عإاملتعني فلماذا مل يعمل به أبو بكر عندما أوصى ابخلالفة من بعده 

 لقرآن الكرميد يف ا تر ملأهل احلل والعقد من املسلمني الختيار أيب بكر خليفة هلم؟ وملاذا 
ذا لمني مع ماهلة للمسياسيآايت تعّلم املسلمني هذا املنهج السياسي وترسم معامل املسرية الس

 لواضحلشرعي احلكم اان ااالمر من أمهية كربى؟ وجمرد وجود آية واحدة أو آيتني ال يكفي لبي
ملواقف اضطراب ىل اهلذه املسألة حبيث يقطع النزاع واجلدال بني املسلمني الذي يؤدي إ

ذي أثبت عدم اطي الستقر تكريس النظام االر  والتباسها!! وأخريًا اال تفضي هذه املقولة اىل
 فاعليته وعدم توافقه مع مقتضيات العدالة ومتطلبات الواقع؟ 

                                 
، 117نحـو تطـوير التشـريع االسـالمي، ص عبدهللا النعيم،  ـ1

 .1994ترجمة: حسن أحمد أمين. الطبعة االولى 
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ى ن الفقهاء علادرة مالص اثباهتا فتتعلق ابالحكام الشرعيةأما احلقيقة االخرى اليت يراد 
ع واقع اجملتم قها يفتطبيأساس اهنا شريعة مساوية وأهنا هي اليت أمر هللا تعاىل املسلمني ب

 تقوم على الاليت  تلفةاالسالمي احلديث، فهل ميكن اإلدعاء أن هذه الفتاوى الكثرية واملخ
 هبا؟!  ان اباللتزاميت أمر  الوالنصوص الوحيانية هي شريعة هللا قاعدة متماسكة من االدلة العقلية

يف  1مثاًل كيف نقطع أبّن حكم اللواط، هو قتل الفاعل واملفعول كما يفيت بذلك الفقهاء
حني أن هذا احلكم مل يرد يف القران الكرمي ومل تقع حادثة من هذا القبيل يف عهد النيب 

حكم النيب)ص(؟ فمجرد أن هللا تعاىل استنكر فعل قوم  االكرم)ص( ليقال أبن هذا احلكم هو
لوط وانزل عليهم العذاب عندما اصّروا على بغيهم ومل أيخذوا بنصائح نبّيهم لوط)ع( ال يربر 
احلكم على املرتكب هلذا الفعل ابلقتل، واول حادثة يف قضية اللواط وقعت يف التاريخ 

اقه بعد ان استشار بعض الصحابة يف االسالمي كانت يف عهد ايب بكر حيث امر إبحر 
ذلك، وهذايدل على عدم وجود نص من الرسول يف هذه القضية، ويدل ايضًا على ندرة 
وقوع مثل هذا العمل املنكر لعدم وجود املربر لالحنراف ما دامت الطرق املشروعة الشباع 

بنت يف ذلك العصر الغريزة مشرعة، فباالضافة إىل التبكري يف أمر الزواج لكل من الولد وال
وجواز اجلمع بني اكثر من زوجة وكثرة االرامل واملطلقات واخنفاض املهور وانعدام مشكلة 
السكن، واالهم من ذلك فتح ابب االشباع اجلنسي من خالل شراء اجلواري واالماء أو 

ا ال اخللفاء، وهلذاستيجارهن وكثرهتن وزهد اسعارهّن وخاصة بعد الفتوحات االسالمية يف زمن 
عهد اخللفاء إاّل يف قضيتني  نرى يف التاريخ االسالمي مروايت تتحدث عن وقوع هذا العمل يف

مثل هذا االشباع اجلنسي حىت يقال  أو ثالث قضااي، فهل يعيش املسلمون يف اجملتمعات امللتزمة
وبعبارة أبن هذا احلكم الفقهي مطلق ويسري إىل كافة اجملتمعات االسالمية إىل يوم القيامة؟! 

                                 
ص  ـ 2يقول االمام الخميني في تحريـر الوسـيلة )ج  ـ 1

: لو وطأ )الالئط( فأوقب )فأدخل( ثبت 4(: ))مسألة 469

عليه القتل و على المفعول اذا كان كـل منهمـا عـاقالً 

الكـافر و المحصـن  مختارًا، و يسـتوي فيــه المسـلم و

: الحاكم مخّير في القتل بين ضرب 5وغيره ... المسألة 

عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل و نحـوه مشـدود 

اليدين و الرجلين أو احراقه بالنار أو رجمه، و علـى 

قول: أو القاء جدار عليه فاعالً كان أو مفعوالً، ويجـوز 

يقتــل ثـم الجمع بين سائر العقوبــات و االحـراق بـأن 

 يحرق((.
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الفقيه يف هذه املسألة اآلن هي احلكم االهلي الذي جاء به اخرى: هل ميكن اجلزم أبن فتوى 
 الوحي إىل رسول هللا)ص(؟

 راشه.  فخر يف ل آويفيت الفقهاء مرة اخرى جبواز قتل الزوج لزوجته اذا رآها مع رج
، وهذا احلكم مطلق ـ  1((يهالسابعة: اذا وجد مع زوجته رجاًل يزين، فله قتلهما، وال إمث عل))

كما ترى ـ فيشمل إبطالقه ما إذا كان الزوج قد دخل هبا ام ال، وسواء كان دائمًا أم متعة 
الطالق الرخصة املستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إىل عوراهتم كما يقول 

حبيث نعلم !! وهكذا نرى االستهانة ابلدماء والقتل لدى هؤالء الفقهاء 2صاحب اجلواهر
يقينًا أبن هللا تعاىل ال ميكن، مبقتضى عدله، أن حيكم مبثل هذا احلكم، ألنه حيتمل أن تكون 
الزوجة قد خدعت هذا الرجل املسكني أبهنا غري ذات بعل وعقد عليها فيكون قتله عدواانً 

انت وظلماً، أو كانت الزوجة مكرهة وقد هّددها الرجل ابلقتل أو هددها بقتل ولدها، أو ك
انئمه وتصورت أن هذا الرجل زوجها و مل تتبنيه مالحمه يف الظالم، وعلى فرض أهنما كاان 
عاملني عامدين فاحلد على الرجل هو اجللد مائة سوط يف غري صورة االحصان، وكذلك  لو  
كان عبدًا فجزاؤه مخسون جلدة وال ينتقل إىل القتل، وهكذا نرى يف مجيع هذه الصور أن 

مغايرة للعقل والقواعد الشرعية املقررة يف هذا اجملال، ومعه كيف جنزم أبن هذا  هذه الفتوى
 احلكم هو حكم هللا تعاىل حيث يبيح للزوج ارتكاب جرمية القتل يف مورد مثري للشك؟!

 حيق ملالكها ت حيثواانونتساءل ايضاً: هل أن الزوج ميلك املرأة ابلزواج كما متلك احلي
وج قابل قتل الز ة ابمللمرأزواج يتضمن هذا احلق للزوج؟ وملاذا ال حيق لقتلها، وهل أن عقد ال

 ستخدام حقه يفالصورة ذه اهفيما لو رأته يزين ابمرأة اخرى؟ وملاذا ال يقال أن على الرجل يف 
ن قتل م وازطالقها بداًل من قتلها؟ مث إن هذا احلكم قياس على حكم آخر يقضي جب

اس والقي ـ واهركما نقرأ يف كالم صاحب اجل   عوراهتم يتجسس على الناس ويتلصص على 
ط الحتيااانب جابطل يف شريعتنا وخاصة فيما يتصل ابلدماء والفروج حيث يؤخذ فيها 

فيت لفتوى اليت يهذه ا كون  دائماً، واخرياً أال تثري هذه االسئلة وعالمات االستفهام الشك يف
 ريعة؟!هبا أغلب الفقهاء مطابقة ملا هو احلق يف الش

                                 
فـي  ـ 940ص  ـ 4ج  ـشرائع االسالم  ــ المحقق الحلي 1

 انتشارات استقالل.  *كيفية ايقاع الحد 

ص  ـ 41جـواهر الكـالم، ج  ــ الشيخ محمد حسن النجفي  2

 ط بيروت. ـ 368
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ونقرأ يف فتاوى الفقهاء يف جواب سؤال عن جواز قتل من يريد ارتكاب املنكر )الزىن 
نعم، ال مانع شرعاً قتل ))واللواط( ويعلم املكلف أنه ال ميتنع من هذا الفعل االّ بقتله، اجلواب: 

مثل هذا الشخص اذا مل ميكن منعه من ارتكاب هذين الذنبني الكبريين وهو مهدور الدم. 
ولكن جيب عليه إثبات ذلك امام احملكمة واالّ فيحكم عليه ابلقصاص رغم أنه غري معاقب يف 

 1((اآلخرة
هنا حيق لنا التساؤل عن املربر الشرعي والقانوين جلواز القتل، فهل يعقل أن جمرد نية فعل 

أي  ((ال قصاص قبل اجلناية ))املنكر توجب استحقاق القتل حىت قبل ارتكابه؟! والثابت أنه 
أن العقوبة ترتتب على الفعل ال على النية القلبية، مث ما شأن الشخص القاتل يف هذه 
املسألة، فهل حيق لالفراد العاديني القيام أبعمال القتل واجراء احلدود على كل من ينوي 
ارتكاب الذنب؟ أال يفضي ذلك إىل الفوضى يف النظام وااثرة االضطراب واخللل يف مفاصل 

االسالمي؟ مث إن الفعل نفسه ال يستوجب القتل اذا مل يكن الفاعل حمصنًا بل حيكم اجملتمع 
 2((الزاين والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة))مبائة جلدة كما تقول اآلية الشريفة 

فكيف جيوز قتله جملرد نية فعل ال يستوجب القتل؟ وعلى فرض أن الفعل يستحق القتل فهناك 
نعه مانع من ارتكاب املنكر قبيل ارتكابه بقليل كأن يرى أحد معارفه أو يصاب احتمال أن مي

بصدمة سيارة أو حتدث زلزلة، أو يصاب مبغص يف أحشائه فجأة فيرتك ما نوى االقدام عليه، 
فكيف جيوز مع وجود هذا االحتمال االقدام على قتله؟ واخرياً كيف يعقل أن يكون املنع عن 

ارتكاب جرم أفضع منه؟! ألن من املعلوم أن القتل أعظم عند هللا وعند ارتكاب ذنب بواسطة 
 العقل من الزىن أو اللواط!!

ومع هذا احلال فكيف ميكننا اجلزم أبن مثل هذه الفتاوى اليت يعتمد عليها قانون اجلمهورية 

                                 
 580ص  ـ 2ج  ـجامع المسائل  ــ آيه هللا فاضل لنكراني  1

تاب(، مـتن السـؤال و )السؤال االخير في الك 1636س  ـ

: اگر كسـي بخواهـد 1636س: ))الجواب بالفارسية:     

با زني زنا كند يا با بسري لواط كند و بـدون اينكـه 

أو را بكشند جلوگيري ممكن نباشد آيا كشـتن أو جـايز 

 است؟

نين افـرادي از ارتكـاب ايـن دو  ج: بلي اگر جلوگيري چ

نـدارد و گناه بزرگ ممكن نباشد كشتن آنها منع شـرعي 

مهدور الدم هستند، ولي بايد اثبات كنند واألقصاص مـي 

 ((.شوند هر چند عقوبة اخروي ندارد

 .2ـ النور ـ  2
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 االسالمية، متثل شريعة هللا اليت أنزهلا على حممد )ص( ؟!
جبواز بل وجوب قتل الساب للنيّب أو االمام املعصوم ومثال آخر: يقول الفقهاء 

وال يتوقف اجراء هذا احلد على اذن احلاكم الشرعي بل جيب على   1والزهراء)عليهم السالم(
كل شخص اقامة هذا احلد على الساب! أقول: كيف ميكننا اجلمع بني هذه الفتوى وما ورد 

صفح عن الساب هلم وال سيما يف زمن يف سرية االئمة )ع( من حسن اخالقهم يف العفو وال
بين امية الذين اشاعوا بني الناس لعن االمام علي)ع( وسّبه، بل إن االمام علي )ع( نفسه 

، وعندما ((ال تقتلو اخلوارج من بعدي))هنى عن التعرض للخوارج الذين يسبونه ويكّفرونه وقال 
سّبه ))ه أتديبه هناهم االمام وقال شتمه أحد احلاضرين يف جملسه وهو على املنرب وأراد أصحاب

؟! والعجيب أن هؤالء الفقهاء يذكرون هذه الرواايت من سرية أهل ((بسبه أو عفو عن ذنب
البيت)ع( من موقع التمجيد ابخالق األئمة وعدالتهم، ويف نفس الوقت يفتون بقتل الساب 

مام )ع( وهو على رأس هلم!! فأيها ميثل حكم هللا؟ وهل ميكننا اجلزم أبن النيب)ص( أو اال
احلكومة االسالمية كان يلتزم هبذا احلكم الشرعي من موقع التعبد؟ وماذا لو استغل القتلة هذه 
الفتوى لتربئة أنفسهم واهتموا ضحيتهم أبنه سّب احد املعصومني وجاءوا عليه بشاهدين؟ 

ز قتل الساب وماذا لو حكم فقهاء كل مذهب اسالمي مبثل هذا احلكم وأصدروا فتاوى جبوا
ألئمتهم ورموزهم الدينية؟ وكيف يسمح فقهاء الشيعة التباعهم بسب اخللفاء الثالثة ويفتون 
جبواز قتل الساب ألئمتهم مع العلم أن أهل السنة يقدسون اخللفاء مثلما نقدس االئمة)ع( 

هلذا إذن فلماذا نعرتض على جيش الصحابة والطالبان عندما يقتلون الشيعة ويبيحون دماءهم 
السبب؟ أليس من االفضل واالقرب للعدالة أن يؤّدب الساب لكل ما هو مقدس يف نظر 

 املسلمني من دون متييز بني مذهب وآخر؟!
نكتفي بذكر هذه االمثلة القليلة على املطلوب حذرأ من اإلطالة، وااّل فهناك العشرات 

يف فتاوى الفقهاء كلها  من املوارد االخرى يف حكم القتل واالستهانة ابلدماء واالعراض
منسوبة إىل االسالم والشريعة املقدسة والوحي السماوي، واحلال أهنا جمرد فكر بشري ال يعرّب 

                                 
( 476ـ ص 2ـ يقول االمام الخميني في تحرير الوسيلة )ج  1

في احكام القذف ))االول: من سب النبي)ص( والعياذ باهلل 

ضـه أو وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عر

نفس مؤمن أو عرضه(( وال يتوقف ذلك على إذن من االمـام 

)ع( أو نائبه، وكذا الحال لو سّب بعض االئمة)ع(، وفـي 

 إلحاق الصّديقة الطاهرة سالم هللا عليها بهم وجه.((



 325  .......................................................................................  حق الحكومة لمن ...؟

ااّل عن فهم صاحبه ونوع قراءته للنصوص الدينية، واال فال معىن لكل هذا االختالف بني 
أبن مثل هذه الفتاوى الفقهاء أنفسهم يف هذه الفتاوى.. املهم أننا ال منلك اليقني والقطع 

متثل وحي هللا املنزل لكي ميكننا التعامل معها من موقع التعبد والتقديس، فكيف ميكننا اجلزم 
أبن هللا تعاىل قد أمران وألزمنا بتشكيل حكومة اسالمية تعتمد يف سن قوانينها على فكر 

ميني عندما بشري يدعي االنتهاء للوحي وليس هو من الوحي؟ وبعبارة اخري: إن االسال
ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم ))يتمسكون يف دعواهم بلزوم تطبيق الشريعة بقوله تعاىل: 

ينطلقون يف هذا املوقف من كون هذه الفتاوى مصداق ملا أنزل هللا، واحلال أن  1((الكافرون
حلكم االهلي االية الشريفة تقرر لزوم احلكم مبا أنزل هللا على رسوله بواسطة الوحي، أي ا

اخلاص، وأين هذا من لزوم احلكم بفتاوى الفقهاء الذين يعرتفون أبنفسهم أن فتاواهم هذه 
 ظنية وأهنم ال ميلكون القطع بكوهنا حكم هللا الواقعي؟!

قد يقول بعضهم: إننا نقتصر يف عملية تطبيق الشريعة على ماورد يف القرآن الكرمي فقط 
والقصاص ابعتبارها مصداق ابرز ملا انزل هللا قطعًا ونرتك من قطع يد السارق وجلد الزاين 

االحكام الظنية اليت تستوحي مفرداهتا وقواعدها من أفهام الفقهاء واستنباطاهتم، ولكن 
احلقيقة أن هذه اآلايت الشريفة اليت أوردت احكامًا خاصة يف جمال العقوابت رغم كوهنا 

ال منلك اليقني أبهنا حكم هللا للبشرية إىل يوم القيامة اال مصداقًا ملا أنزل هللا قطعاً، ااّل أننا 
اليت يقول هبا الفقهاء، وابلتايل ال نتخلص من اشكالية خلط  ((قاعدة االشرتاك))بضميمة 

الفكر البشري ابحلكم االهلي، وبكلمة اخرى: إن املخاطب يف هذه اآلايت الكرمية هم 
زول ألنه ال معىن خلطاب الغائبني، وقد استفدان املسلمون الذين كانوا موجودين يف عصر الن

مشول آايت االحكام يف دائرة العبادات للغائبني عن عصر النص إىل يوم القيامة لعدم وجود 
خصوصية متيز احلاضرين عن الغائبني يف هذا اجملال لكي يفردهم القرآن ابخلطاب، فالصالة 

البشر الشرتاك اجلميع يف املالك هلذه والصوم واحلج ميكن القول بشموليتها جلميع افراد 
االحكام الشرعية دون تدخل املؤثرات الزمانية واملكانية يف عملية التشريع، أي أن االنسان 
مبقتضى عبوديته هلل تعاىل وما حيتاجه من غذاء معنوي يقوي يف نفسه حالة االرتباط مع 

وقع ابلذات، ونعلم أن العالقة بني املطلق حيتاج دائمًا إىل هذه العبادات الشرعية من هذا امل
االنسان وخالقه ال ختضع للمتغريات والظروف يف اصل املالك للحكم الشرعي، خبالف ما 
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يرمسه لنا الوحي من أحكام تتعلق بعالقة االنسان أبخيه االنسان يف دائرة العالقات 
وام البشرية وأعرافهم االجتماعية والسياسة، فهذه العالقة متغرية ابألصل ومتأثرة بثقافة االق

وتقاليدهم وال ميكن اضفاء طابع املطلق عليها ابنتزاعها من أفقها الزمين اخلاص هبا، ومن 
املعلوم أن هذه االحكام اتبعة للمصاحل واملفاسد كما يتفق الفقهاء على ذلك، واملصاحل 

الرابالذي كان ميثل يف واملفاسد بدورها متغرية قطعاً والسيما يف االمور السياسية واالقتصادية، ف
ذلك العصر الظلم واإلجحاف ابلطبقة الفقرية وخيلق من االغنياء طبقة متارس اهليمنة والوصاية 
على امور اجملتمع ، أصبح ضرورة ال ميكن االستغناء عنها يف حتريك عجلة االقتصاد احلديث 

احلكم الشرعي بتحرمي  الذي يعتمد على البنوك والعمليات البنكية الربوية، وال يعلم أن ذلك
الراب يف ذلك الزمان يستوعب يف مشوله املفهومي املصاديق الربوية املستخدمة يف البنوك يف 
العصر احلاضر، وببيان فقهي: إن االحكام الشرعية القرآنية يف دائرة املعامالت والسياسة 

ليشمل هذا الزمان والعقوابت وإن كانت احكام منزلة من هللا تعاىل، اال أن اثبات اطالقها 
ومنها أن املتكلم البد أن يكون يف مقام البيان من هذه  ((مقدمات احلكمة))اثبات  حيتاج اىل

اجلهة، أي أن االطالق الزماين حباجة إىل اثبات أن املتكلم يف مقام بيان أن هذا احلكم 
اآلايت غري متحقق قطعًا يف سياق  يستغرق مجيع االعصار وخمتلف الظروف، وهذا املعىن

الكرمية نفسها اال ابعمال قواعد فقهية ليست نتاج قرآين خالص، وابلتايل ال ميكن القطع أبن 
هذا احلكم الشرعي الذي انزله هللا يف ذلك الوقت هو نفسه احلكم الذي يطالبنا هللا تعاىل 

 ((الكافرونومن مل حيكم مبا أنزل هللا فاولئك هم  ))بتطبيقه يف هذا الزمان مبقتضى قوله تعاىل 
فاالطالق الوارد يف هذه اآلية الشريفة ال يستوعب يف أفراده مجيع األزمنة واجملتمعات البشرية 
حىت مع تغرّي الظروف واالعتبارات اليت تفضي إىل تغري املوضوع للحكم الشرعي، وبديهي أنه 

 مع تغري املوضوع يتغري احلكم ابلتبع كما هو املقرر يف الفقه.
ه اهم مما سبق، وهو أن اخلطاابت القرآنية وبغض النظر عن قاعدة وشئ آخر، ولعل

االشرتاك ختضع يف حماولة فهم مضامينها إىل قواعد اللغة البشرية، فالكالم االهلي من هذه 
اجلهة ال خيتلف عن الكالم البشري يف التعامل معه على اساس هذه القواعد، وابلتايل ال 

الية على الزمان واملكان، وبعبارة اخري: ان اساس ميكن القول أبن هذه اخلطاابت متع
يكمن يف تباين علماء الفقه واالصول على  1كما يبينها الشيخ حممد الشبسرتي ـ  املشكلة
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امتياز كل اخلطاابت الواردة يف القران يف صيغة امر وهني، مبثابة اوامر ونواه إهلية، وذلك على 
يف نطاق االمر والنهي، ففي علم اصول الفقه نرى غرار ما هو موجود يف لغة التشريع البشري 

أن مجيع املسائل اليت يتم تداوهلا يف مضمار فهم اخلطاب القرآين، من قبيل مباحث املطلق 
واملفيد، واملنطوق واملفهوم، والعام واخلاص، واصالة الظهور، وغريها من املباحث اللفظية، هذه 

الظواهر االنسانية، فمثاًل ميكن القول أن ظاهر  املسائل ترتبط ابللغة اليت متثل ظاهرة من
اجلملة هو الذي يعكس املراد احلقيقي للمتكلم )وذلك استنادًا إىل بعض االراء السيمانطيقية 
واهلرمينوطيقية( بيد ان هذه الدعاوي ال ميكن تعميمها ملا هو خارج اساليب احملاورة بني 

خص النظر يف القرآن وحاول فهم مضامينه االنسان واخيه االنسان. وابلتايل لو اراد ش
ابالستفادة من تلك االسس والقواعد، فال شّك انه يتعامل يف واقع احلال مع كالم هللا تعاىل 
بنفس منهج تعامله مع كالم االنسان، ويعترب االوامر والنواهي القرآنية كالمًا إهلياً، على حد 

هي يف الواقع من سنخ كالمه وجزء منه.  إمكانية القول أبن اوامر ونواهي املشرع الوضعي
ولكن الفقهاء واالصوليني رغم تعاملهم مع الكالم االهلي مبقاييس ومعايري إنسانية وتطبيقهم 
تلك املعايري يف فهمه، عادوا ووضعوا له مالمح وخصوصيات جتعله مغايرًا كليًا للكالم 

القرآن متعالية على التاريخ وال ختتص  االنساين، فقالوا: ان مجيع االوامر والنواهي الواردة يف
بعصر أو مصر. وبذلك كونوا النفسهم تصورًا وتصديقًا عن االحكام الشرعية )املوجودة يف 

 الواقع ونفس االمر يف اللوح احملفوظ( .
شاملة ماعي و جتيفرتض هذا التصور أن تلك االحكام جارية يف احلقلني السياسي واال

كن ادعاؤه ل ال ميلقبيان الدنيا، ومن الواضح أن شيئًا من هذا جلميع الناس إىل آخر يوم م
رية لقوانني البشك أن ا، ذلابلنسبة لألوامر والنواهي الوضعية اجلادة يف مقام التقنني البشري

نني، وتتطلع ني معيخاطببرمتها جيري تشريعها استجابة لظروف اترخيية واجتماعية معينة، ومل
كن تصور مينا ال من هو ينة يف نطاق حمدد ال تتجاوز إىل غريه. إىل حتقيق أهداف وأغراض مع

 ة انسانية.ي مقولهليت وجود تكاليف وأوامر ونواٍه متعالية على التاريخ، يف اطار اللغة ا
: ال ميكن أن نعترب كالم هللا ككالم االنسان، وال أمره 1ويضيف العالمة الشيخ الشبسرتي
نهجية اخلاطئة اليت جيري عليها اليوم، علماء الفقه وهنيه كأمر االنسان وهنيه، وهي امل

                                                               
 ة الشعب.، التباس مفهوم سياد92، ص 2002
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واالصول، فيعدون كالم هللا )القرآن الكرمي( هو ذات االلفاظ والعبارات املوجودة يف املصحف 
الشريف، قياسًا على كالم االنسان، وعلى ضوء ذلك يعمدون إىل تفسري األوامر والنواهي 

حة يف علم االصول، ويف نفس الوقت مينحون كالم االهلية استنادًا إىل مباحث االفاظ املطرو 
هللا بعداً متعاليًا على التاريخ يف منهج ال ميكن قبوله من الناحية الفلسفية واالهلية، فضاًل عن 
إمكانية تبنيه والدفاع عنه، فان ما يستنبط من مضامني ودالالت تنحو هذا املنهج يكون 

 فاقداً للسند العلمي املتني.
كثري من املتكلمني والفالسفة املسلمني فيما مضى، املالبسات اليت تنطوي لقد أدرك ال

عليها حماولة تكوين تصور صحيح عن حقيقة الكالم االهلي، وجلأوا يف خامتة املطاف إىل 
 القول أبن كالم اإلله هو نفس كالم النيب، حينما يتصل األخري ابلعقل الفعال.

تصوير معىن للكالم األهلي ميكن قبوله وتبنيه، وخالصة ما توصلوا، أنه اذا عجزان عن 
دون أن نضطر لتغيري حقيقته وجتريده من خصوصية كونه كالما، يتعني علينا حينئٍذ القول إن  

البشر( عندما يوهب النيب القدرة على أدائه بتأثري   كالم هللا هو ذلك القسم من كالم )النيب 
 ذلك الكالم على حنو استثنائي وبتدخل إهلي. القدرة االهلية، يف حال هو يدرك أبنه يؤدي

لو تبنينا هذا االجتاه يف فهم حقيقة الكالم   والكالم للشبسرتي   ومن الواضح أننا 
االهلي، فان هذا الكالم يصبح كالماً بشرايً وإن جرى بنحو غري طبيعي، وابلتايل سيكون من 

ها لن يكون بوسعنا أن نتعامل مع املمكن فهمه عرب إخضاعه لقوانني اللغة العرفية ، وحين
 أوامره ونواهيه على أساس أهنا أوامر ونواه متعالية على التاريخ .

واستناداً إىل هذا املبىن الذي ذهب اليه بعض فالسفة املسلمني، يكون الشارع هو نفس 
 نيب االسالم، مؤيدًا ومدعومًا من قبل هللا تعاىل، وبعد ذلك تكون أوامره ونواهيه يف حقل

السياسة واملعامالت داخلة يف إطار الزمان واملكان وهلا مجع حمدد من املخاطبني واملقصودين، 
وتتطلع إىل حتقيق أغراض خاصة يف جمتمع معني، وظرف وزمان معينني، وال معىن لشموهلا 
ألبناء عصر آخر غري عصر النزول، ولن يكون خالداً وشاماًل من تلك األوامر والنواهي سوى 

 الكلية وروحها العامة، متمثلة إبقرار مبدأ العدل. وجهتها
أي إن النيب اليقدم اطروحته االصالحية االخالقية اال يف حدود مايراه مناسبًا لطبيعة 
الوعي االخالقي ألبناء عصره وجمتمعه، ويف ضوء ذلك فان االصالحات االخالقية واحلقوقية 

سري على مبدأ سيادة الرجل، مل تستهدف اليت جاء هبا النيب)ص( يف جمتمع يقوم نظامه اال
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استبدال هذا النظام بغريه، رغم ما تضمنته من انتصار حلقوق املرأة والدفاع عن شخصيتها 
 االجتماعية.

 هتدف نفاهنا مل تك ية،وكذلك األمر ابلنسبة للتشريعات اليت جاء هبا النيب ملصلحة الرع
هكذا بقية كام. و للح أ الصالحيات املطلقةإىل نقض النظام السياسي القائم آنذاك على مبد

ذرايً، جعية تغيرياً الجتماىن ااملوارد حيث تنيب مجيعاً أبن البين)ص( مل يكن يسعى إىل تغيري الب
 آنذاك. لقائمةاعية بقدر ما كان مهه حتقيق اصالحات اخالقية وقضائية يف البىن االجتما

لتأثري لك فيه تحر تلى نبوة حممد أن لقد كانت هناك حدود معينة للنطاق الذي يتعني ع
كل احلقول،   ديد يفشي جعلى النظام اجلتماعي القائم، ومل يكن مطلواَب من النيب أن أييت ب
ه أو جود وليس فوقر املو الطاويف كافة اجملاالت االجتماعية، الواقع أن النيب كان يتحرك داخل ا

 من خارجه.
الوضاع اة إىل ظر انردة يف القرآن الكرمي ويتحصل من ذلك، أن األوامر والنواهي الوا

 وحقوقياً، خالقياً أ  خل من الدا  والعالقات االجتماعية السائدة حينها وهادفة إىل اصالحها 
ح تلك ال تصلر، و ال إصالح غريها من االوضاع والعالقات والبىن االجتماعية يف كل عص

ات وضاع والعالقلك االتلى  اإلبقاء عاألوامر والنواهي دلياًل لتأييد وجهة النظر الرامية إىل
سرة وشكل يف اال لرجلوعدم تغيري البىن اليت كانت موجودة يف زمن النيب من قبيل سيادة ا

 احلكم.
 ((هلياحلق اال))لة ة ملقو وضوعأنه تبني من هذا الدليل أن مجيع املباين واالصول امل النتيجه:

وقع التنظري مية من لدينت مشروعية احلكومة اخمدوشة والميكن عقاًل اإلستناد عليها يف اثبا
 الفلسفي للقضية.

*      *      * 

 الدليل العاشر: احلكومة من شؤون العقل العملي ال النظري

حكمت ))يف كتابه القّيم  1وهو الدليل الذي قرره الشيخ الدكتور مهدي احلائري

                                 
ـ مــن فالســفة الحــوزة العلميــة و اســتاذ الدراســات  1

الفلسفية في جامعات أمريكا و بريطانيا و له العديـد 

من الكتب الفلسفية الثمينة مثـل ))هـرم الوجـود(( و 

))الحكمة العلمية(( وهو حفيد الشـيخ الحـائري مؤسـس 
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هللا تعاىل مل يبعث االنبياء  حيث ذهب يف رؤيته الفلسفية للنظام السياسي إىل أن ((وحكومت
لغرض تشكيل احلكومة وأن أمر احلكومة ليس من حق النيب أو االمام املعصوم وال ميكن أن 
يعنّي هللا تعاىل احدأ من عباده هلذا الغرض، ألن هذا احلق هو ابالصل من حقوق الناس 

االمام، وعندها فقط حيث يفوضون هذا احلق ملن يشاؤون واحياانً يوكلون هذا األمر للنيب أو 
يكون النيب حاكماً، أي يتم له اجلمع بني السلطة الدينية والسلطة السياسية، واالّْ فالدين بذاته 
اليهتم ااّل بتعليم الناس مبادئ العدالة واخلري والصالح ليقوموا أبمر احلكومة أبنفسهم كما 

 يقول تعاىل:
 1((ب وامليزان ليقوم الناس ابلقسطلقد أرسلنا رسلنا ابلبينات وأنزلنا معهم الكتا))

سل  تعاىل أر هللاأن    ائريكما يقول الشيخ احل   أن املستفاد بوضوح من هذه اآلية املباركة 
راقية من  ستوايتىل مإالرسل واالنبياء، من أجل تعليم الناس أمر العدالة لكي يصل الناس 

و الجتماعي، وهاسي والسينظامهم ا الرشد املعنوي والعقلي وحيققوا أبنفسهم معيار العدالة يف
مر تشكيل أفة أن لشريمعىن القيام ابلقسط وتشكيل احلكومة العادلة، فاملفهوم من اآلية ا
يس من شؤون مر ولا االاحلكومة والقيام ابلقسط إمنا هو من شؤون الناس وقد فّوض اليهم هذ

سياسية ري االمور الين تدبتع اليتاالنبياء ومقامهم الرفيع، ألن مرحلة إجراء التكاليف العادلة و 
اتدل تية، فغاية ما الذازمهمللناس، ليست أمراً يدخل يف صميم ماهية النبوة واالمامة أو من لوا

يشهد له  اء وماالنبياليت يستدل هبا علماء الكالم على ضرورة بعث ا ((قاعدة اللطف))عليه 
م القيام س. ليتسىن هلة للنانيالعدل العقال القرآن الكرمي، أن مهمة االنبياء واالئمة تعليم مبادئ

 القية.م االخالقيو هبذا األمر أبنفسهم من خالل حركتهم يف خط االميان والرشد العقلي 
ويشهد له أن ادارة البالد وتدبري أمور الناس يف دائرة السياسة واحلكومة عبارة عن 

ن العقل العملي ومن املوضوعات االهتمام بقضااي اجملتمع االقتصادية واألمنية، وهذه من شؤو 
اجلزئية املتغرية تبعًا لتغري الظروف واالحوال، وهذا املعىن يستلزم تغري العالقة مع األوامر االهلية 
والتعاليم السماوية ابستمرار وابلتايل البد أن يكون تشخيص املوضوعات التجريبية الصحيحة 

ة اليت ال يطرأ عليها التغيري والتبدل على هذه بعهدة الناس لتطبيق تلك التعاليم السماوية الكلي

                                                               
 الحوزة العلمية في قم المقدسة.

 20الحديد: ـ  1
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 1املوضوعات.
وعلى هذا االساس فاحلكومة ال ميكن أن تقع يف دائرة حقائق ما بعد الطبيعة، حبيث 
تتجلى للناس من خالل عامل املثل كما يقول افالطون، وال هي ظاهرة عقلية سامية يدركها 

جمرد واقع ّحي جترييب ينطلق من واقع اجملتمع العقل النظري أبدوات االستدالل املنطقي، بل 
البشري وحاجة الناس إىل االستفادة املتقابلة يف عملية التفاعل االجتماعي، ومبا أن احلكومة 
عبارة عن وكالة وحق يف االشراف على شؤون اجملتمع من قبل وكالء الناس أنفسهم، وأن هذه 

لة املوضوعات واملتغريات، لذا فان االمور تدخل يف صميم شؤون العقل العملي ومن مج
احلكومة نفسها تعّد من االمور املتغرية واملوضوعات اجلزئية ايضاً، والميكن أن تقع يف دائرة 
االحكام االهلية الثابتة واملطلقة، ومن هنا كانت احلكومة يف الفلسفة القدمية من مجلة شؤون 

سياسة املدن، تدبري املنزل، ))ية عبارة عن: احلكمة العملية ال النظرية، فيقال إن احلكمة العمل
ويهتم العقل العملي ابدراك تفاصيل احملسوسات واملوضوعات العينية ملعقوالت  ((االخالق

 .2العقل النظري اليت تتسم ابلكلية والثبات وعدم التغري
وببيان اصويل وفلسفي أدق ميكن القول ابستحالة التشريع يف اجلزئيات بسبب استحالة 

يكون احلكم الشرعي انظرًا إىل امتثال وعدم امتثال هذا احلكم من قبل املكلف،ألن كاًل أن 
من االمتثال والعصيان للتكاليف ال ميكن أن يتصور ااّل بعد وجود ووضع ذلك التكليف، 
وصدور أي حكم وتكليف امنا يتحقق بعد االرادة التشريعية لذلك احلكم، إذن يتضح من 

ال أو العصيان للتكاليف الشرعية من قبل املكلفني متأخرة عن مرحلة ذلك أن مرحلة االمتث
التشريع برتبتني عقال، وال ميكن أن يكون االمتثال أو العصيان لالحكام من خصوصيات 
وشرائط املوضوع للحكم الشرعي. والنتيجة أن الضامن إلجراء القوانني واالحكام البد وأن 

ًا ابحلكم والقوة املقننة من قبيل التكاليف الدينية يف فروع يكون من العوامل اليت ال ترتبط ابد
الدين اليت البد قبل االلتزام هبا من قبول اصول الدين أبدوات عقلية وأن يكون لنا اميان راسخ 
هبذه االصول واالدوات العقلية، وبعد االنتهاء من هذه املرحلة العقلية أييت دور االتيان 

، وهذه يعين أن امتثال هذه التكاليف ال يكون ااّل من نتائج ابلتكاليف الشرعية العملية

                                 
ـ الدكتور الشيخ مهـدي الحـائري، حكمـت و حكومـت، ط  1

 .141ـ140ص  ـاالولى 

 64ـ المصدر السابق ـ ص  2
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 .1التعقل وااللتزام العقلي ابصول العقائد يف مرتبة سابقة
 لمية ال ميكنفة العملعر الثبات أن ا ((عادل ظاهر))ومن هذا املنطلق يتحرك مفكر العلمانية 

لعملية للفرد ني الوظيفة اليت تبم احكااقتباسها من الدين، واملراد من املعرفة العملية، املعايري واال
 تشخيص ما ملعايريم وايف كل واقعة وفعل من االفعال، فاالنسان ابمكانه يف ظل هذه االحكا

سن وفعلية ابحل جزئية عرفةينبغي فعله يف كل مورد من املوارد، وعليه تكون املعرفة العملية م
، و االجتماعيةأفردية ال اليف دائرة االفعوالقبيح من االفعال، سواء كانت هذه االفعال واقعة 

ملعرفة امصدر  ا هومالبحث املهم يف فلسفة االخالق يقوم على اساس هذا التساؤل، وهو : 
 ن؟ الواقع أنن الديية مالعملية لالنسان؟ وهل ميكن اقتباس هذه املعرفة واملعايري االخالق

معرفة ))نا  تعطيما الوأمثاهل ((قض العهدال بنبغي ن)) ((الكذب قبيح))القضااي الكلية من قبيل 
دل ظاهر يف  قول عانا يألهنا ال توضح لنا لوحدها احلكم يف القضية اجلزئية، ومن ه ((عملية
 :((االسس الفلسفية للعلمانية))كتابه 
إننا جند بني املفكرين االسالميني، مثال، من يكرر ما قاله فقهاء سابقون من أن ))

أو مثل مبدأ الذي أيمر ابملعروف  ((الضرر وال ضرار))عامل مطلق مثل مبدأ  االسالم يزودان مببدأ
وينهى عن املنكر بوصفه املعيار االخري للتشريع وكذلك للتفكري االخالقي السليم، ولكن 
مبادئ من نوع املبدأين االخريين ال مضمون جمدداً هلا، وهي كذلك ، غري ذات قيمة ارشادية 

ال حيدد ماهو املقصود ابلضرر، ومن ال ينبغي أن  ((ال ضرر والضرار))عملية، فاملبدأ االول
نسبب ضررًا هلم، ويف ظل أية شروط، ويف حال تصادم املصاحل، فان مبدأ كاألخري عدمي 
الفائدة بصورة اتمة. فهو ال يقول لنا شيئًا ال عن كيف نوفق بني املصاحل يف حال تصادمها، 

 2ذي نعطيه لكل مصلحة من هذه املصاحل املتصادمة؟!وال عن كيف نقرر ما هو الوزن ال
الذين يّدعون عدم  ((كمحمد عمارة))ويرد عادل ظاهر على مقولة بعض االسالميني 

وجود مؤسسة دينية يف االسالم كما هو احلال يف املسيحية، وابلتايل فان الدولة االسالمية ال 
الدولة الدينية يف االسالم، يقول  ميكن أن تتخذ الشكل الثيوقراطي، وهذا يعين عدم وجود

إن العناصر اليت هلا أمهيتها يف نظر العلماين يف حتليلنا ملفهوم الدولة ))عادل ظاهر يف جوابه: 
الدينية التتصل ابلضرورة بوجود مؤسسة كمؤسسة الكنيسة؟ إهنا تتصل بشي أعمق من هذا 

                                 
 166ص  ــ المصدر السابق  1
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ساسية للدولة الدينية إذن، هي كوهنا بكثري، أي ابلطابع الكلياين للدولة الالدينية. فالسمة اال
تنظر إىل االعتبارات الدينية على أهنا االعتبارات النهائية اليت ينبغي للحاكم أن يلجأ اليها 
ليقرر الذي ينبغي سّنه من قوانني واختطاط من سياسات على كل املستوايت ويف كل 

من قبل رجل دين معني على  اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والرتبوية. ليس وجود سيطرة
مقاليد الدولة هو، إذن، املعيار ملا اذا كانت الدولة دينية ام ال، بل إن املعيار هو كون الدين 

 1((املصدر االخري للتشريع واملعيار االخري ملا يشكل دولة فاضلة
اين الذي الكلي عهااملشكلة االساسية للدولة الدينية يف نظر عادل ظاهر تكمن يف طاب

قف العلماين ر املو  نظيفقتضي ابشتقاق االلزام السياسي من االلزام الديين، بينما الصحيح ي
فها ق بوصالخالأن االلزام السياسي ليس له مصدر سوى االخالق، وهو موقف يرى إىل ا

السالمية، نني الدولة ايع قوان نطنشاطاً مستقاًل منطقياً عن الدين فاذا كان هللا أيمران فعاًل، أب
ذا بدوره ية، وهخلق نه يعقل ذلك ألن هذه القوانني هي القوانني الصحيحة من وجهة نظرفا

 االخالق.  كمن يفها ييعين أن االساس االخري الضفاء املشروعية على هذه القوانني أو سوا
على عدم حسبان  ـ كما يقول عادل ظاهر   إن ما يكمن يف الواقع وراء اصرار العلماين 

خري لاللزام السياسي هو اعتقاده ابستقاللية العقل وأسبقيته على النقل، الدين االساس اال
بينما املسألة املهمة يف الدولة الدينية مضافًا إىل جعل الدين املصدر االخري للشريعة واإللزام 

 .2السياسي، هي مبدأ تقدمي النقل على العقل الذي يقضي بتعطيل استقاللية العقل
جهنا يف مورد حتكيم النصوص واختاذها معيارًا هنائيًا لاللزام املشكلة االخرى اليت توا

السياسي أن اللجوء إىل النصوص الدينية هو يف هناية التحليل، جلوء إىل سلطة دينية ما، إما 
سلطة هللا نفسه، أو سلطة نيب من االنبياء، أو سلطة علماء الدين أو الفقهاء، ولكن من 

بصورة مباشرة غري ممكن اال للذين يقعون داخل دائرة الوحي  الواضح أن اللجوء إىل سلطه هللا
)االنبياء(. اذن ما هو ممكن لنا حنن الذين نقع خارج هذه الدائرة هو فقط اللجوء إىل سلطة 
االنبياء أو علماء الدين أو الفقهاء، غري أن ما نلجأ به إىل هللا يف هذه احلالة ليس هنائيًا من 

الدليل الواضح على ذلك أن السلطة اليت نلجأ اليها قد تتعارض مع الوجهة األبستمولوجية، و 
سلطة اخرى من نوعها، علينا ابلتايل أن نلجا إىل اعتبارات مستقلة عن السلطتني ملعرفة 

                                 
  48ص  ــ المصدر نفسه 1
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 .1املوقف املناسب الذي ينبغي اختاذه من كل منهما
 

 واحلمد هلل رب العاملني
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