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 �سم هللا الرحمن الرحيم

  ة یّ الدي�  ة والتأكيد ع�� مراعاة املعای��دي�يّ مسألة �شكيل ا���ومة ال  إّن 

ا��تمع   بقراءاٍت قد  ��  ��   اٍت ونظر�ّ   ُطرَحت  السيا���  للنظام  مختلفة 

ظ�رتالفقھ   ال��  القراءات  و�ذه  يمكن �  الشي��،  مختلفة  أزمنة   �

  . ةطار ثالثة نماذج أساسيّ إتقييم�ا �� 

)  ليھ السالمور اإلمام املعصوم (عات بزمن حض�عض تلك النظر�ّ تختّص  

يبة  ت بزمن غَ أخرى اختصّ   قراءاٌت �ناك  ة واإلمامة، و � بنظام النبوّ سّ� و�ُ 

السالم(ع  املعصوم و�ما  موتح  ،)ليھ  القراءة  من  نوع�ن  نظام  الل 

  . ةة الدي�يّ الديمقراطي ونظام الديمقراطيّ 

ومبادئ   جميع  ّن أ  ومع أسس  إ��  �س�ند  القراءات  مثل فق�يّ   �ذه  ة 

ة  "إم�انيّ  و "االختالف �� املن�� االج��ادي"،و، ""حضور املعصوم أو غيابھ

ل الدي�يّ تحقيق املن�� املطلوب  و ���ومة    ، )بات ا��تمعمتطلّ ة" و(ظروف 

  . القراءات �ذهب�ن  فيما  تمايزٍ  �� وجودت إدّ أ املتضّمنة ف��ا املسائل إّال أّن 
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أقرّ   و�ش�ٍل  فقد  ا���ومةعام  بوجود  القراءات  �ذه  التمايز   ،ت  ووجھ 

ة والوالية  ففي نظام النبوّ   ؛ة �� ا��تمعة لألّم بي��ا �و املشاركة السياسيّ 

السياسيّ ت�ون   �املشاركة  املقبول   �ة  أّن  ،  املن��  ا��تمع  مع  بناء 

) يقت��� أن �سود املشاركة  ل��م السالموا���ومة �� زمن املعصوم�ن (ع

  . ة ل��ما��� ة للنخب ع�� املشاركة السياسيّ السياسيّ 

الديمقراطيّ   إّن    ل���ومةالقراءة  بيّ   ،ة  السيا���  ال��  الفقھ  ��ا 

لكن  و   ة الواسعة ل��ما���، السياسيّ ًا من املشاركة  ل جوّ تمثّ   ،الدستوري

 ، لنظام املل�يمع اما بالقياس    إ�� حّدٍ   ة مرغو�يةً للقراءة الدستور�ّ   أّن مع  

�ُ أنّ   إالّ  ال  ال��ا�يھ  الشي��  وال�دف  الغا�ي  النظام  ة  آليّ   فإّن   لذاو   ؛عت�� 

  .�� �ذا املستوى  ل�ذا النظام السيا��� تخضع للتقييم املشاركة

أّن   �ذا الدي�يّ قراءة الديمقراطيّ الحسب    ، نظام والية الفقيھ  �� ح�ن  ة ة 

الشرعيّ  إ��  وا���يّ مضافًا  املطلو�ةة  بآليّ يتمتّ   ،ة  واسعة  ع  مشاركة  ات 

والنُ  والقخبل��ما���  توفّ ات  ابليّ ،  القراءة  �ذه   �� ل��ما���   راملوجودة 

  ���وماٍت   ولتحقيق جدارةٍ ة،  واسعة للمشاركة السياسيّ   ةً أرضيّ   خبوالنُ 
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أ من  االستفادة  إدارة اشاركة  مل  مستوًى   ع��يمك��ا   �� والنخب  لشعب 

  .ا��تمع

  مة: املقّد 

الشي�� السيا���  الفقھ  متباينة   قراءاٍت   ،�تلفةا�زمنة  األ ��    ،ش�د 

السيا���  أساس    �شأتوقد    ، للنظام  ع��  القراءات  �ذه  النظام  �عض 

  طار �انت �� إو�عض�ا ع�� أساس النظام الديمقراطي، و�عض�ا    ،يالوال�

  . ةة الدي�يّ نظام الديمقراطيّ 

تنوّ  إ��  القراءاتبالنظر  طُ   ع  أّن ال��  إ��  ونظرًا  ا��تمع،  إلدارة   كّالً   رحت 

عادةً  القراءات  �ذه  زم  من   �� السائد  النموذج  ت�ون ضمن  فاما    إّ��ا ��ا، 

مجتمع�ا و�عاليم  ومعاي��  ملبادئ  آثاٌر   ،تخضع  سعة    ول�ا   �� خاصة 

السياسيّ  �ّلٍ   إّن إذ  ،  ةاملشاركة  القراءات  تص�يف  �ذه  وتقييم   ،من 

السياسيّ  لاملشاركة  األخرى    ،�ا ة  بالقراءة  إيتطلّ ومقارن��ا  قراءة  ب  عادة 

رحت  ة ال�� طُ عيّ جتما، وف�م الب�ئة اال ةنظر�ّ   ل�ّل   اتوالس��اتيجيّ األسس  

من    األش�ال ا��تلفة من السلوك السيا��� ال يمكن ف�م�ا إالّ   ؛ ألّن ف��ا
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  ، يل املثالع�� س�  . لة ونموذج�ا السائد �� ذلك الوقتطر املتقبَّ خالل اُأل 

�ذا زماننا  إالتوّج   أصبح  ��  االق��اعھ  صندوق  النظام    ��  ونموذج 

�� األزمنة القديمة    ھلكنّ و   ،اً  سياسيّ اً عت�� أمر و�ُ   ،مقبوالً   �ئاً الديمقراطي ش

يكنضمن  و  لم  املل�ي  النظام  مف�وم  نموذج  �ُ اً أمرًا  وال    مشاركةً   عّد  

شكًال من أش�ال    عدُّ املبا�عة اليوم فقدت شراك��ا وال �ُ   أّن   كما  ،ةسياسيّ 

  . ةملشاركة السياسيّ ا

للمشاركة  �ستلزم   متباينًا  تص�يفًا  السيا���  للنظام  ا��تلفة  القراءات 

فإّن و ؛  السياسّية ��  لذا  ومالزما��ا  القراءات  املشاركة    �ذه  مجال 

االلتفات،  السياسّية أش�ال  إ  مع  مختلف  يمكن    ،السياسّيةاملشاركة  �� 

ُح  �عطي  األنظمة  أن  أش�ال  ��تلف  للمشاركة  مناسًبا    ، السياسّيةكًما 

  السياسّية ة من املشاركة  دة ألنواع خاصّ محّد   و�مكن أن �عطي توصياٍت 

  . ةة وأنظمة خاصّ ق �� أزمنة خاصّ طبّ تُ 

و   ا��تلفة�ذا  الظروف  ع��  التعو�ل  عدم  مدى   ،�س�ب  معرفة  وعدم 

أّيٍ تأث نموذٍج   ��  تقديم   �� الظروف  فإّن مع�ّ   من  املشاركة،  من  �ذه    ن 
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للنُ املتنوّ قراءات  الومن خالل    ،الدراسة أُ   السياسّية م  ظُ عة  ��   تخَذ ال�� 

الشي��  نظر الفقھ   �� متعّد نّ صُ   ،االعتبار  وأقسام  أنواع  إ��  و فت  تّم  دة، 

  . السياسّية م�انة وقدرة النظام السيا��� �� ضوء سعة املشاركة  تقييم

إّن   ،وعليھ القول  أُ   السؤال  يجب  البحث    دَّ عِ الذي  ع�ذا    �و ھ  ن لإلجابة 

ي�� السيا���  :  كما  النظام  أنواع   �� اما  وج�ة  إلدارة  من  نظر  ال ��تمع 

املشاركة  فق�يّ ال نظام   �� القراءات  �ذه  قدرة  ومعيار    السياسّية ة، 

  . ع�� تلك األنظمةا��اكمة 

سؤال   نع  إجابةً   عّد ثبا��ا وال�� �ُ إلال�� �س�� �ذا البحث    ،ةالفرضيّ إّن   

  ظروٍف إحاط��ا ب�س�ب -�انت لبعض القراءات ال��  ھ خالفاً �� أنّ  ،البحث

زما��ا  سائدةً   -ةخاصّ  �ستطع  ،��  قابليّ   لم  السيا���  ات  تفعيل  ��  الفقھ 

املش وا��ما���)(النُ   السياسّيةاركة  توسيع  وعليھ،  خب  ة  نظر�ّ   فإّن ، 

الدي�يّ الديمقراطيّ  ترتكز  ،ةة  ج�ٍة   ال��  األساسيّ   من  املبادئ  للفقھ ع��  ة 

للمؤمن�ن �� ا��تمع، لد��ا القدرة  ا��ضور الواسع  أخرى ع��    ومن ج�ٍة 
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القابليّ   تفعيلع��    إ�� وتحو�ل�ا    السياسّيةلمشاركة  لوالقدرات  ات  تلك 

  . �� ا��تمعة عمليّ  قدراٍت 

  والنموذج السائد �� النظام السيا��� السياسّيةاملشاركة 

دقيإإّن   نظرة  ع��قلقاء  الشيعة    السياسّية النظم    ة  فق�اء  ذكر�ا  ال�� 

النموذج السائد   �ان  ،من ناحيةف    .ة م��اأساسيّ   ثالثة أنواٍع وجود  ُيظ�ر  

النظم   ا  السياسّية��  ا��ديث    ةالتقليديّ   ات��تمع��  ا��تمع  ف��ة  قبل 

  ّن أو  ،�� هللاة ا���ومة إع�� أساسھ �س�ند شرعيّ  الذي �و النظام الوال�ي

يفوّ  �ة، و�و بدوره  متم�ّ   ع بقدراٍت يتمتّ   معّ�ن   ��ٍص إ��  ض ا���ومة  هللا 

معيّ  أ��اصًا  يتو�ّ يختار  أو  النظام،  إلدارة  التنفيذيّ ا�و  �  ن�ن  ة  ملناصب 

و   ،ةوالقضائيّ  أيضاً ال�شر�عيّ بل  املفوَّ   أي   -  ف�و   ،وعليھ  .ة   -ضال��ص 

�شرعيّ   مصدر  عّد �ُ  العامل�ن  واملتولّ ة  الثالث،  ا��االت  �ذه  ل�ذه �  ون 

  .  �ون أنفس�م مسؤول�ن أمام ا��اكمعت�الثالث �َ السلطات 
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النموذ  �ذا  النُ   ج��  دوٌر   ،السياسّيةم  ظُ من  للشعب  ��    ل�س  م�انة  أو 

النظامشرعيّ  دور�م    ،ة  يقتصر  ا���ومات   أسا���   �ش�ٍل بل  دعم  ع�� 

  . وطاع��ا

ناحيٍة و   ا��داثةنجحينما    ،أخرى   من  إ��  التقليدي  النظام   ن والتمّد   تاز 

ب التغي��اتامل��وب  من  مجاالٍت �  الكث��  ا��ياة    �  من  الثقافة  � عديدة 

 ا�سا�مو ل ،�� إدارة ا��تمع ةمحور�ّ   جعل للناس م�انةً  ،السياسةالفن و و 

  واإلشراف ع�� املسؤول�ن.  �شر�ع القوان�ن ام و �ّ �� اختيار ا�ُ� 

النظامو   نفذ  ،�ذا  أدبيّ   �ش�ٍل   الذي  إ��  الشي�� خالأسا���  الفقھ  ل  ات 

الدستور�ّ  �غي�� الف��ة  أحدث  شؤون    اً ة،  يدير  الذي  السيا���  النظام   ��

و ا���ومة  ��ا��تمع  �يّ   ،ش�ل  امللَ أ  حيث  النظام  عن    حالةً   �يالعدول 

  لدى ا��ما���.  السياسّيةواسعة من املشاركة 

األساسي�ن   مقابل��  و  النموذج�ن  الشيعة قّد   ،�ذين  الفق�اء  �عد -  م 

نظام   اإلسالميّ ا��م�ور�ّ �عر�ف  إة   �� ثال  -يران ة  للنظام  نموذجًا  ثًا 

ال  السيا��� ال املس�نِ قول �شرعيّ يقف عند  ا���ومة  إة    فقط، هللا ��  دة 
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ترتبط   :آخر  �تعب��ٍ و   .ةلألّم   السياسّية  بل �عطي نص�بًا كب��ًا من املشاركة

النقطة  �ذا ل�س ��    غ�� أنَّ ،  بل هللابتعي�ن ا��اكم من قِ ة السيادة  شرعيّ 

  . لقرار �� النظام السيا��� لخاذ الشعب �انة اتّ املقابلة مل

إ   �ّل ّن بالطبع  النماذج      �ذه  من  نوٍع نموذج  مع  من    ٍن مع�ّ   ي�ناسب 

من خالل إعادة  و   ،لذاو   ؛خراآل نموذج  العن    يختلف  السياسّية املشاركة  

 ،من �ذه النماذج الثالثة السائدة  سس وشروط وخصائص �ّلٍ ُأل القراءة  

تقييٍم  إجراء  إل   يمكن  املشاركة   م�انّيةمناسب   �� القراءات  مختلف 

  . اتة لتلك القراءات املشاركوتقييم خصوصيّ   ،السياسّية

  فيھ السياسّيةاملشاركة  ةوقابليّ  : النظام الوال�يل األوّ النموذج 

أّن بال  إ��  (ع  نظر  املعصوم  اإلمام  �� عصر  السائد  السالم النموذج  )  ليھ 

الوال�ي� النظام  ع��  قائم  نموذج  فإّن و  عن    ،  الصادرة  الروايات  أغلب 

(ع السالماملعصوم  اإلطار،  إ��  أشارت)  ليھ  ت�ون  و   �ذا  أن  الطبي��  من 

عّد  سياسيّ �ناك  ونماذج  أنظمة  �ذا  ة  تحت  تنضوي  وال�� ة  النموذج، 

  .  وظروفھ العصر باتطلّ  ملتاً ُطرَحت وفق
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الدراسة  ت�ب�ّ  �ذه  املشاركة  ال�  ع��  النماذج  �ذه  قدرة   �� بحث 

  ، وذلك من خالل إعادة قراءة �عض نماذج الع�ود املاضية. السياسّية

  ة واإلمامة) ة (النبوّ م الوالئيّ ظُ لنُ �� ا السياسّيةة املشاركة م�انيّ إ -١

) الوال�ي  بالنظام  النبوّ النظام  أي  املراد  ع��  القائم  واإلمامة)  السيا���  ة 

  ، )ليھ السالمود املعصوم (عالشيعة �� عصر وج  عند�و النظام امل�شود  

  النظام السيا��� ال�� تر�ده الشر�عة. عّد والذي �ُ 

� هللا عليھ وآلھ�عثة الن�� (ص  إّن 
ّ

 ا أوجدتھ من �غي��ٍ النظر عّم   �غّض   ،)�

الدين والثقافة واألخالق    مجالة ��  مفا�� �� مجتمع شبھ ا��ز�رة العر�يّ 

�� النظام السيا��� ا��اكم    اً جو�ر�ّ   �غي��اً   كذلكوالتقاليد، فقد أحدثت  

  ع�� تلك الب�ئة.

�� ا��ا�ليّ   لقد �ان  للقوم باع املتعصّ تّ اع��  يقوم  ة  النظام السيا���  ب�ن 

أمن  وا�  ،والقبيلة ع��  ا ال�فاظ  ال  عليھ، و   ؛لقبليةب�ئة   عص�ّياتسادت 

ة الناس �� �ذا النظام  مشارك  كما أّن ،  القبلية ع�� سائر القوان�ن األخرى 

اتّ االسيا���   ع��  ا��اصّ ال باع  قتصرت  بالقبيلةقوان�ن  طاعة  ع��  و   ،ة 
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ضّد  أفراد�ا  ودعم  القبيلة  األخرى   رئ�س  دين ال  �ان   ب�نما،  القبائل 

نظّ   ياإلسالم �ّل قد  الفكر�ّ   م  والثقافيّ الب��  واألخالقيّ ة  واالجتماعيّ ة  ة ة 

التوحيد. مبادئ  أساس  ع��  ناحيٍة و   للمجتمع  النظام    فإّن   ، أخرى   من 

 - ةالتوحيديّ -ت �ذه املبادئ أدّ  الذو   م ا��تمع؛تحُك  لقواعٍد  السيا��� تا�ٌع 

شبھ  و بل    ،ام ورؤساء قر�ش�ّ مع مصا�� ُح   خاص يتعارض  نظاٍم خلق  إ��  

  ��م. اسلطيًا ب�امل�ا، متحّد  ا��ز�رة العر�يةّ 

(�غّض فإّن    وعليھ،  الوال�ي  النظام  ع��  القائم  السيا���  النظر   النظام 

الن�ّ عّم  �و  النظام  �ذا  حاكم  �ان  إذا  يتمتّ ا  ال  املعصوم)  اإلمام  أو  ع  � 

يتمتّ وأ  بأسٍس  بل  فحسب،  مختلفة  أيض�داف  مختلفة بمتطلّ   اً ع  بات 

  فيما ي�� نذكر �عض�ا:و  ، السياسّيةبخصوص املشاركة 

  املساواة أمام القانون   ) أ

  ، ةليّ بَ ة الَق وال��صيّ   ،امتالك ال��وة  الذي �عت��   ،الفًا للنظام ا��ا���خ

ع�� إ�سان آخر،   ة إ�ساٍن  ألفضليّ اً معيار   ،واللون وما شابھ ذلك  ،رق العِ و 

م�ان��م   حسب األفراد با��صانة أو ا��ضوع للقانون  �عض  ع  يتمتّ بحيث  



 
 

 

12 

فاالجتماعيّ  اة،  ا��ديدإّن  أل��    -اإلسالمي-لنظام  االمتيازاتقد  ، �ذه 

  . ١ةال�شر �� ا��قوق والواجبات العاّم  نًا �ساوي معلِ 

� هللا عليھ وآلھوالن�� (ص
ّ

وكذلك  ،  ٢عم��  ق �ذه املبادئ �ش�ٍل ) قد طبّ �

(ع ع��  الالھ  عّم حّث  قد  ف  ،)السالمليھ  اإلمام  وفقع��  �ذه ل  اً عمل 

  .٣املبادئ 

أحٌد   �ناءً و   يوجد  ال  �ذا،  القانون    ع��  ة ألفضليّ   ٌر م�ّ�   يبَق   لمو فوق 

اإلل�� معيّ   �اٍص أ� القانون  أمام  إّن ن�ن  بل  أمام    ؛  اإل�سان  صورة 

الكر�م   رسم�االقانون   للشر�عة اعت��    عندما   القرآن  وا��ضوع  الطاعة 

  .٤عيھ شرط�ن لتحقيق إيمان وثبات من يّد 

  ةشرعيّ ة والدور الناس �� املصداقيّ    )ب

أّن  الرغم من  ��  الشرعيّ   ع��  اإلل��  الة  بالتنص�ب  الوال�ي مرتبطة  نظام 

�� زمن حضور املعصوم تنحصر  أّنھ  ، و �� �ذا التنص�ب  ة دوٌر ول�س لألّم 

 
  . ١٣الحجرات: . ١
  .  ١۶،٣۴٢القرطبي:  .٢ 
  . ۵٩نھج البالغة: الرسالة . ٣
  . ۶۵النساء: .٤ 



 
 

 

13 

�� �ذا  ة  رعيّ �ذا ال ينفي الدور امل�م لل  أّن   إالّ   ،)ليھ السالم(ع  ة بھا��اكميّ 

  سامية   بم�انٍة   ،�� النظام الوال�ي  ،ع األفراد حيث يتمتّ   ؛النظام السيا��� 

الناس فيھ    �� الذي �انبَ  للنظام الَق اً خالف للق�و  واجب    رارات االنصياع 

من حق ح��  بل    ،اإلشراف ع�� الوكالء   من حّق   ن�محروم�انوا  و   ،واألوامر

  : ألّن  وذلك ؛املشورة أيضاً 

  . ناسلل السياسّيةكفاءة النظام مرتبطة باملشاركة  -

  .اإلشراف ع�� ا��اكم واملسؤول�ن �� ا���ومة حقة ألّم ل -

  ة االس�شارة. �ن �� عمليّ خب وا��تصّ من النُ  ةستفاداال  -

  ة الشورى. �� عمليّ ناس ة العاّم  االستفادة من رأي -

كث��ة ��    حقوٌق فإّن ل�م    القيام ��ا،الناس  �� مقابل الواجبات ال�� ع��    -

  . السياسّيةمجال السيادة 

  . ر��� الناس بارة شؤون ا��تمع إّال ام إلد�ّ ى ا�ُ� يتصّد  ال -
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الشرعيّ   ةفعليّ   - السيادة  و�عمال  السيا���  الب  ر�ٌن ة  النظام  ناس  قبول 

  ام.�ّ ُ� با�

  دعم النظام. ون طوعًا �� ا��روب و بأمر ا��اكم و�شار� يأتمر الناس -

  ة األفراد. خصوصيّ  مجال اح��امة ضمن �ات العاّم تأييد ا��رّ  -

)  املؤمن�ن  قوان�ن التعا�ش السل�� ��ميع األ��اص (املؤمن�ن وغ�� ّن َس  -

  عنوان املواطن. حول  تمحور العملو 

  

املشاركة  ام�انيّ   -٢ الفقيھ  السياسّيةة  والية  نظام  ة  عاّم الوالية  ال(  �� 

  لفق�اء). ل

ااألدلّ إّن     لنظر�ّ لرئ�سيّ ة  الفقيھة  والية  وجود   ة  زمن   �� صدرت 

السالم(املعصوم�ن   ال  ، )عل��م  إ��  جذور�ا  فيھ  ا  زمنو�عود  �ان  لذي 

، ولم يكن ة والتطبيقائد ع�� مستوى النظر�ّ الس  مراأل   �والوال�ي  نظام  ال

عاّم نموذج   لدى  مف�ومًا  الديمقراطي  الناسالنظام  النخبة   ،ة  ولدى  بل 

ع�� الرغم من اختالف القراءات و ،   الفق�اء �� املا��� فإّن   ،أيضًا. وعليھ
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يتالءم ال    ة والية الفقيھ �ش�ٍل غوا نظر�ّ قد صا  ،ة والية الفقيھنظر�ّ   حول 

  مع النظام الديمقراطي.

نظر�ّ  (وال وحسب  املش�ورة  الشيعة  فق�اء  الية  ة  فإّن عاّم الفق�اء    ة)، 

)  ليھ السالمععصوم (املة النظام السيا��� �عتمد ع�� والية اإلمام  شرعيّ 

ا��امع للشرائط ��  الفقيھ  ى  و�شرافھ ع�� شؤون ا��تمع، حيث يتصّد 

الغَ  اإلمام    نظراً -يبة  زمن  وجود  (عامللعدم  السالمعصوم  و�ناءً ليھ  ع��    ) 

  .٥نفس�ا اتإلدارة ا��تمع ولھ الصالحيّ  -�عاليم الشر�عة

نظر�ّ  الفقظ�رت  والية  أجواء  يھة  ا��ائر  ��  السلطان  ع��   سيطرة 

الشيعيّ  الطائفة  و�انت  �ُ ا��تمع،  ا��تمع  ةً أقليّ   عّد ة  فق�اء �ان  و   ،�� 

�ع�شون   و التقيّ   حالةالشيعة  ي�ونواة  إ  لم  ع��  ��م  ا آر   ظ�ارقادر�ن 

�� مجال  لم تجد �ذه النظر�ّ   ،عليھو   ؛ا��م املث��بخصوص نظر�ّ  ة م�ا��ا 

�انت   بل  السيا���،  ع��    تظ�ر النظام  واإلشراف  الوالية  مصاديق   ��

من    �� كث��ٍ إ  النظرّ�ة ق �ذه  لذا لم تتطرّ و   ،ة ب�ن املؤمن�ن الشؤون الفرديّ 

الشعب �� النظام السيا��� ومدى   النظام السيا��� مثل م�انة  مواضيع 
 

  . ٢١،٣٩۶جواھرالكالم: . ٥
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املا���،    �ي ��و�النظر إ�� �يمنة النظام امللَ   .للشعب  السياسّيةاملشاركة  

الناس   ة لذلك ا�تمت نظر�ّ و الة،  املشاركة الفعّ ع��    القدرةلم يكن لدى 

شرعيّ  عدم  بمسألة  الفقيھ  ا���ّ والية  املو ة  وشرعيّ ام  ا���ّ جودين  ام  ة 

صالحيّ   وسعة  ،الفق�اء �األئّم نطاق  الفق�اء  املعصوم�ن ات  (عل��م   ة 

  .٦أخرى  ام من ج�ٍة والسالط�ن وا���ّ  ،من ج�ة السالم)

ة  ��م �� طول والية األئّم ھ �و بمثابة حاكميّ يرأي الفق�اء �� والية الفق  إّن 

السالم(ع عن  ،)ل��م  الرأي  وت�بلور  نظر  �ذا  املشاركة    وج�ة  مدى  حول 

السيا���   السياسّية النظام  �ذا   �� ذلك  .للناس  أساس  جب  ت  ،وع�� 

نظر�ّ اال  موازاة  من  لنظر�ّ ستفادة  الفقيھ  والية  املعصوم  ة  اإلمام  والية  ة 

السالم(ع املشاركة  و�م�انيّ   ،)ليھ  واإلمامة) (النبوّ   ةوالوالئيّ   السياسّيةة    ة 

ع��   االستدالل  العاّم ة  نظر�ّ ��  أيضًا؛الوالية  للفق�اء  يجب    وعليھ،  ة 

ناس  لل  السياسّية ة للفق�اء حول املشاركة  ة الوالية العاّم نظر�ّ   القول بأّن 

  إجمال وغموض.  اف�� وم�ان��م �� تحديد مص���م

 
  . ١٣،٣٥٩جواھر الكالم: . ٦
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أو  بالتأكيد    ل�س  النظرّ�ة�� �ذه    للناس  السياسّيةاملشاركة    سنخ  ّن لكن 

املشاركة   يحظون   اف��والناس    ،االس�بداد�  مجال   �� مرموقة  بم�انة 

، �يا �و عليھ �� النظام امللَ لف عّم ن�� املشاركة يخت  ّن كما أ  ،السياسّية

  ن �� م�انٍة ة. فحينما ي�ون الناس وا��اكم واملسؤولو ھ جنبة سلبيّ ل�س لو 

ل�م ي�ون  القانون،  أمام  �  م�انةٌ   حي�ئٍذ   واحدة   �� ا��اكم  مقبولة  عي�ن 

  .خاذ القراراملسؤول�ن واتّ  ةكميّ واإلشراف ع�� حا

الديمقراطيّ النُ   الثا�ي: النموذج   و ظم  ا�م�انيّ ة    السياسّية ملشاركة  ات 

  ف��ا 

السلط�ان    إلدارة املفضّ   النظامَ   -  عديدة  لقروٍن   -  عّد �ُ   ا�يالنظام   ل 

ا��تمع ا��ديث وقيام    ر ض للنقد وال�شكيك �عد ظ�و �عرّ   وقد  ا��تمع،

و  الغرب،   �� ا��ديثة  مصداقاً ُرفِ قد  الدولة  ل�ونھ  ل��كم  َض   

ة �محور�ّ و م ا��ديدة  ظُ نُ الب  �� القرون األخ��ة  َل سُ�بِد الذا  و   االس�بدادي؛

�ذا    ففي ظّلِ   .املص���� تحديد    شاركةملمن ا  ًى ة وأع�� مستو الديمقراطيّ 

شرعيّ  معيار  �و  الشع��  القبول  أصبح  ا��ديد،  ا���ّ النظام  ومن    ، امة 
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ة  ة انتخابات شاملة ي�تخب الناس ا��اكم ووكالئھ لف��ة زمنيّ خالل عمليّ 

 . سليمة للمجتمع إدارةٍ  من أجلة خاصّ  اٍت ضون ل�م صالحيّ و�فوّ   ،نةمعيّ 

النظام�ن  أّما   ب�ن  األسا���  الن��   �� االختالف  بيان  امللَ ا  -��  �ي لنظام 

  يمكن اإلشارة بإيجاز إ�� ما ي��:  -والنظام الديمقراطي

الديمقراطي،  -١ النظام  صالحيّ ي�ون    ��  معيار  �و  ا��اكم القانون    ات 

ي�ون    الذي ال��    اً ذنّفِ ُم بدوره  نوّ قرّ يُ للقوان�ن  الشعب�ا  ��    ،اب  ب�نما 

القوان�ن ل�س من شأن  و   ،ا��اكم �و مصدر القانون   �ون �ي يالنظام امللَ 

  من صالحياتھ.  �ّد ا�

ا  -٢  �� السيا��� املعيار  النظام  ��  عتماد  ��    ا���ومة  صّيات الختيار 

�ي ، و�� النظام امللّ ل�م ا��دارة أو اختيار الشعبالنظام الديمقراطي �و 

العائليّ ا  �ون ت والعِ النتماءات  وا��ز�يّ رقيّ ة  ��   � والرئ���  العامل��  ة  ة 

  �عي�ن املسؤول�ن. 

الناس    ،الديمقراطينظام  ال��    -٣ مع  مواطَ بحقوق  يتمّتع  ت�ناسب  نة 

يحّد واملسؤوليّ   الواجبات ال��  ا���ّ ات  امللَ   ��  اأّم   ،امد�ا  �ي النظام 
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الناس  ف من   ع��فيھ  يحصل  ملزمون   ،�قوق ا�  القليل  الوقت   و�م   ��  

السيا���،    نفسھ النظام  مجّردبدعم  ي�ونون  �عملون    و�ذلك  رعايا 

  م.اكل��

للشرعيّ   -٤ ا��تلفة  األسس  الحسب  �ذين   �� فإّن نظام�ن ة  ة  شرعيّ   ، 

رقا�ي   دوٌر ول�س للشعب  ،�ي ال �عتمد ع�� الشعبا���ومة �� النظام امللّ 

ا���ّ  واملسؤول�ن تجاه  ��  ام  ب�نما  الد،  للشعبيمقراطيالنظام    دوٌر   ، 

ا  � أسا�� ا��اكم��  ا���ّ   ٌ� تأث�، ولھ  ختيار    ام. �� اإلشراف ع�� س�� عمل 

أّنھ   الكما  امللَ ��  ي  ،�ينظام  ملزم�ا��ّ�ام    رى ال  باملساءلة أنفس�م  ن 

الشعب أمام  ي�ب�نما  ،  واإلجابة  الديمقراطي  النظام  الضروري    �ون �  من 

  �ساؤالت الشعب.  نعا��اكم  إجابة

السيا���   للنظام  ا��ديدة  القراءة  وا�  عّد �ُ �ذه  الغالبة  النموذج  �الة 

األنظمة  إ��    بال�سبة القبول  و   ،السياسّيةجميع  بمثابة  ع��ا  االبتعاد 

وتجا�ل  با الشعبالس�بداد  �غلغلت،  حقوق  ��  اً أيض  الديمقراطية  وقد   

فكر�ة ��تلف املدارس واألنظمة السس  األ ع��    نظم ا��تمعات الدي�ية
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ومن خالل   ،�ذا البحث  فإّن   لذاو ؛  ا��تمعات   بما ي�ناسب مع ثقافة تلك

الديمقراطيّ  القراءات  �عض   �� النظر  الدي�ية، إعادة  ا��تمعات   �� ة 

نظر  �� إم�انيّ   يأخذ  املشاركة  االعتبار  النظام  ��  ة  من  النماذج  �ذه 

  السيا���.  

  ة ة الدستور�ّ كيّ �� األنظمة امللَ  ةالسياسيّ املشاركة  التمؤّ� 

االنتقال املل�ي    شرع  النظام  يتحكم  (املطلق)  من  أساسھ  ع��  الذي 

ا��تمع بمص��  مع�ن  و�تو����ص  ال  ،  القوى  ل�شر�عية اثالثة  بنفسھ 

إ�� والقضائية  الدستور�ةال نظام  ال  والتنفيذية  امللكية  ع��  � قائم  �ذه  ، 

ناجم  ��دف إ�عاد ا��تمع عن االس�بداد ال  حيث عمل املفكرون الصورة  

  فقاموا با��د من نطاق سلطة ا���ام مع   عن ا��كم املطلق للسالط�ن،

تطبيق   طر�ق  عن  بحكم�م  ��  و   ،القوان�ن االع��اف  الشعب  �شراك 

إ�� نوابھ، وخولوا القضاء    السياسّيةعملية  ال القوان�ن  إذ فوضوا �شر�ع 

  �� قضاة منصف�ن. إ
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التغي��   امللَ   ا��كم  �� ن��  ا��اصل  �ذا  النظام  النظام  من  إ��  املَل�ي  �ي 

�ش�ٍل   ،الدستوري إ��    �عود  الغر�ّية  كب��  الدول  من  الوافد  إ�� الفكر 

اإلسالميّ  إة  البالد  املنظّ ال  السياسي�ن.  ��  لظروف  ل  �ان   ةوا��قيقر�ن 

تأث�ٌ� التار�خيّ  السالط�ن  وممارسات  ��  ة  مناسبة    ٍة أرضيّ خلق    كب�� 

أّن .  التغي���ذا    ��صول  إ��  بل ن  �ر املفّك   إضافًة  الصمت،  يل��موا    لم 

،  ب�ن التوضيح والنقد ل�ا ، ت��اوح�ذه الظا�رةتجاه  أفعاٍل ل�م ردود �انت 

لو  بال�سبة  ا��ال  يختلف  أيضاً لم  خالل    ،لفق�اء  للظروف  فمن  ف�م�م 

و الزمنيّ  ا��ديدقراء ة  للنظام   ، والدستور   ،"القانون مثل    وعناصره  ��م 

السلطات الشعبوفصل  ودور  وال��ملان،  وا��ر�ّ ،  واملساواة"،  حيثة،   ،  

  يتوافق مع �عاليم الدين. ل�ذه املفا�يم ف�ماً موا قّد 

طار �ي�لة  إ��    ھوضع و ات ا��اكم  تقليص صالحيّ   تّم   ، وع�� �ذا األساس

الصالحيّ   ،خاص  حكٍم  من  القدر  نفس  للشعب  ُأعطَي  املقابل  ات و�� 

  . يھ لضت السيادة إوِّ وفُ 
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النائي�� العّال �ان   املنظّ و   ،مة  أحد  الدستور�ّ �و  ل��ركة  الرئ�سي�ن   ةر�ن 

�ة ا��رّ �   ة للنظام ا��ديدساسيّ �عد إعادة قراءة الكث�� من العناصر األ و 

والقانون   الدي�يّ   وتب�ي��اواملساواة  املبادئ  أساس  يرى   ة،ع��  ة  شرعيّ   ال 

الدستور�ّ امللَ  أصول كية  من  السيا���   ة  النظام  فّس   ،�ذا  �ان  و   ر�ابل 

ال�س�يّ الزمن ومطلو�يّ ضرورات  دراك  إأّ��ا ناشئة من  ب�عتقد    مقابلة  ��ا 

  .٧س�بدادي النظام اال 

بأّن  �عتقد  ير�ده  �شكيل    فالنائي��  الذي  منوطٌ النظام  بمراعاة    اإلسالم 

اإلل�يّ  وعدم    حيث ة،  القوان�ن  املطلقة  السيادة  السالط�ن  تقيّ �عت��  د 

و�ستفيد    ًا، مرفوض  اً أمر   �موتأم�ن حقوق  ملصا�� املواطن�ن  مطابٍق   بحكٍم 

لب شرحھ  خالل  من  املذلك  و  ة  الدي�يّ فا�يم  بعض  "األمانة"  مثل 

  . ٨"الوالية"

 
  ة) لّ المِ   ھ یو تنز ةمّ األ  ھ یتنب( ۵۶النائیني: . ٧
  ة) الملھ یو تنز ةاالم ھ یتنب( ۵٨النائیني: . ٨
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أّن و  تقي�ما  بصدد   �� الدراسة  �ذه  ا  الفقھ    السياسّيةملشاركة  يم   ��

عمدت إ�� و   ،ة جانباً للدستور�ّ رة  املتحضّ �ا وضعت القراءة  السيا���، فإ�ّ 

  و�� �التا��:   ،لنظام الدستوري�� ا السياسّيةملشاركة االت مؤّ� م يتقي

  

  أ) سيادة القانون (الدستور) 

املشاركة    إّن  امل�ّم   السياسّيةمحور�ة  القضايا  من  القانون  أساس  ة  ع�� 

بنظر ُأخذت  ��  اال   ال��  حيث  ةالدستور�ّ   النظرّ�ةعتبار  أساس �ش�ّ ،  ل 

الدستور�ّ  ا��.  ةا��ركة  الدستور�ّ قبل  السلطان ركة  إرادة  �انت  ��   ة، 

و  ا��تمع،  ع��  السالط�ن  ا��اكمة  ا��تمع  �ان   بال�سّلطيديرون 

و�صدار ��  و�انوا  س�بداد،  ال وا للبالد  األوليّ   �مإدار��م  �عطون  ة  القوان�ن 

مّم  أك��  أقوام�م  ومصا��  يولون  ملصا���م  ا��تمع�ميّ األ ا  ملص��ة    ؛ ة 

املؤ�ّ   ،ذا� لو  الفق�اء  للدستور�ّ وضع  محور�ّ دون  القانون  ة  قبال  ��  ة 

السلطان محور�ّ  بال�سبةة  ح��  النافذ  القانون  ووضعوا   اتيّ سلوكل  ، 

  ا���ام والسالط�ن. 
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أيّ شرعيّ   {إّن  تحديد  ةة  عن  عبارة   �� امللَ   صالحّيات  دولة  كية الدوائر 

ا���وميّ  للدستور   ةوالدوائر  مخالف  وفقًا  والقوان�ن   ��اوعدم  ا��دود 

  ة لتلك الدولة}.املوضوعة طبق الديانة الرسميّ 

يؤ�ّ   الفق�اء  فإّن   ا،لذو  النائي�� من    الدستورّ�ةدون ا��ركة  الذين  ،  أمثال 

الشر�عةأعادوا   قوان�ن  ما�ية   �� وأشر�واالقراءة  القوان�ن    ،  �عض 

 . �٩ش�ل ال يتعارض و�عاليم اإلسالمعة �� إدارة ا��تمع املشرّ 

الن�� السائد    ،لوضع القوان�ن   اً ة معيار رأي األغلبيّ   فقد اعُت��  ،وعليھ بل 

ع�� اعتبار   ّل ِد د أستُ وق  .ةؤول�ن و�� ��ة تصو�ت األغلبيّ �� اختيار املس

األغلبيّ  الشورى  ةرأي  ع��  ،بمبدأ  واإلمام  الن��  السالم)   وس��ة    (عل��ما 

بن حنظلة للمشاركة    باٌب   َح تِ فُ   �كذاو   ،١٠وحديث عمر    السياسّية واسع 

قادرة ع��   السياسّيةارات  األحزاب والتيّ جعل    الذي  ستوى املإ��    ،ةللرعيّ 

    .السياسّيةاملشاركة جذب الرأي العام لن���ا ا��اص ��ا �� 

 
  ١٣٠المصدرالمتقدم:. ٩

  ٨١:   المتقدمالمصدر. ١٠
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  اب، مجلس النوّ فاعل �� القوان�ن ال�� يقّر�ا    ة دوٌر كما �ان ملعيار األغلبيّ 

مالحظة   النوّ   أّن مع  مجلس  الشر�عة قوان�ن  مع  متعارضة  تكن  لم  اب 

بلةاإلسالميّ  طول�ا،   �انت  ،  أقرّ و   ��  ال��  ال�ا  القوان�ن  يمكن    ال��ملان 

من   ما�عمقرّ اف��اض�ا  ال  كما  الشر�عة،  األغلبيّ   رات  رأي  قوان�ن  من   �� ة 

  بدعة. عّد ا��لس وال �ُ 

الناتوّصل   النظام  ،ي�� ئاملرحوم  ع��  ا��فاظ  قاعدة  ع��  إ��    ،بتأكيده 

ا��ّد  امللَ   ضرورة  سلطة  النظامكيّ من  وحفظ  القانون   اعت��و   ،ة    -  وضع 

  ًا. واجبًا شرعيّ  -مة ل�ذا األمركمقّد 

ل و�مكن  أوّ باع  ،لدستور �ذا  ُأقّر تباره  قانون  وأ�م  يحّد   ،ةباألغلبيّ   ل    أن 

��ر  وأن ي�ون    ،إرادة السالط�ن ووكال��ممن  ة و من السلطة االس�بداديّ 

بناء ا��تمع �عيد  �� ام ات ا���ّ وتوضيح صالحيّ   ،عن الفو���   اً األساس 

  ل��ما���.  السياسّيةواملشاركة 
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  ة ا��ر�ّ ب) 

ا االس�بداديّ ��  وخدم  ،ةألنظمة  عبيدًا  الناس  لم  �ذا  لو   ؛امل���ّ   اً ُ�عَتَ�� 

  ة، ة ممارسة حقوق�م األساسيّ نتخاب وحر�ّ اال   متلك حقت  تكن ا��ما���

ة ومن �نا �ان العنصر األسا��� �� النظام الدستوري �و االع��اف بحر�ّ 

وحّق  مص��هالشعب  وتقر�ر  اختيار   �� ظّل رم  ُح   الذي  ھ   �� النظام    منھ 

 �ون  ة �� األنظمة ا��ديدة ينطلق منالتأكيد ع�� عنصر ا��ر�ّ   إّن   املل�ي.

با��ر�ّ تتحّق   السياسّيةاملشاركة  أّن   االع��اف  حال   �� ��    وخصوصاً   ،ةق 

  .�� ا��تمعترسيخ�ا و  ا��ال السيا��� 

ا��ديد ��ر�ّ امفا�يم  ع  تنوّ   إّن  النظام   �� إ��  أدّ   ة  قراءت�ن   بروزى 

ة وقراءة دين ل��ر�ّ و�� قراءة املؤ�ّ   ،الدستورّ�ةت�ن �� زمن ا��ركة  أساس�ّ 

عدم وجود ف�م   بأّنھ�ذه االختالفات    �مكن اعتبار م�شأو   .�اا��الف�ن ل

  .١١السياسّية ة واملشاركة ��ديث ل��ر�ّ حقيقي للمف�وم ا

 
  . ٧٨الكاشاني: . ١١
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الفق�اءو   �ذا   �عض  هللا  ،خالف  فضل  الشيخ  ا��ر�ّ   ،مثل  ة مف�وم 

ھ  م يَ لتدم�� اإلسالم وقِ   رَح لد من ا��داثة وطُ جديد وُ   ��ا كمف�وٍم لإ  واونظر 

 ١٢والتقليل من دوره �� إدارة ا��تمع.

الفق�اءع�ّ لقد   �عض  يؤ�ّ   ،�  االذين  ا��ر�ّ   ، الدستورّ�ةة  كيّ مللَ دون  ة  عن 

م ع�� ا��الف�ن ��� ردّ   ةالسياسيّ �� مجال املشاركة    االصطال��  بمعنا�ا

و�شر   �ع��   )ةا��ر�ّ (أي    �ا أ�ّ   نوا��ّ و  االس�بداد  ع��  ��  القضاء  الناس  اك 

إلسالم، فقد  ا   ة إ���ذا النوع من ا��ر�ّ   ةشرعيّ   أسندواتقر�ر مص���م، و 

  . ١٣ضرورات اإلسالم من ة و العقليّ ت املستقّال اعت��وه من 

ع�� عدم   ة يرتكز أساس ا��ر�ّ النائي�� أّن ق  أخرى، يرى ا��ّق   من ناحيٍة و 

األّم الناس  استعباد   رقاب  إرادةٍ واس��قاق  تحت  و فيّ �عّس   ة  من ة    منع�م 

  .١٤، فضًال عن مساوا��م بالسلطان �� األمور  املشاركة

"  واس�ناداً  اآلية  ا��س�ن٥٥ا��  اإلمام  وكالم  النور  سورة  من  ليھ  ع(  " 

  . ١٥مة ام الظلَ ة ا���ّ ر من عبوديّ التحرّ ة �ع�� ا��ر�ّ  فإّن  السالم)،
 

  . ١،۵٩تركمان،. ١٢
  . ۴٧۶كمان:ر ت. ١٣
  . ٤١النائیني، تنبیھ األّمة وتنزیھ الملّة: . ١٤
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  طار نظاٍم إإ�� الدين ضمن  ناده س�ة و ر ل��ر�ّ  �ذا التصوّ ومن الطبي�� أّن 

بًا واسعًا للمشاركة ة بااإلسالميّ �� البالد    املسلم�ن دستوري، قد فتح أمام  

  � ة من ح�ّ مع قدرتھ ع�� إخراج املشاركة الشعبيّ   ،. و�ذا الف�مالسياسّية

  ، ة والظلمالعبوديّ   �� ذّل   الوقوعة من  ينقذ األّم   فإّنھة واالس�بداد،  السلبيّ 

األساس  .�امص��   تقر�ر  ��  شر�كةً و�جعل�ا   �ذا  �� للرعيّ   ي�ون   ،وع��  ة 

اإلسالميّ  س�ٌم البالد  عمليّ   ة  القرار��  صنع  و�ة  إشراٌف ،  ل�م   ع��  �ون 

  . من السيادة ٍء �� جزعم لو��حصل ممثّ و  ام،فات ا���ّ وتصرّ  عمالأ

من  عّد �ُ   القانون  أمام  الناس  ب�ن  ا��ور�ّ   املساواة  توسيع  العناصر   �� ة 

ن�ن ع�� أساس ألفراد معيّ   تمي��ٍ   ي�تفي معھ أيُّ   �ش�ٍل   السياسّيةاملشاركة  

واجتماعيّ سياسيّ   وامتيازاٍت   اعتباراٍت  ففي  ة    ، الدستورّ�ة ا��ركة    زمنة. 

قراء �ناك  متعّد �انت  للمساواةات  حال    دة  حال�ا  ا��تمع  مف�وم �� 

ناحية،    ؛ةا��ر�ّ  القائلو فمن  برفض    القراءةَ   ةالشرعيّ   الدستورّ�ةن 

 
  . ٢٧-١٧تنبیھ األّمة وتنزیھ الملّة: . ١٥
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للمساواة يؤ�ّ   ا��ديدة  أنصار  ال��  وأقاموا �و �ر و تنال  الدستورّ�ةد�ا  ن 

  .١٦ة ع�� ذلك من وج�ة نظر اإلسالم األدلّ 

ج�ٍة  فإّن أخرى   ومن  املؤ�ّ   ،  الفق�اء  ،  الدستورّ�ةة  كيّ لملَ لدين  �عض 

التغلّ وحسب   وضرورة  ا��ديدة  للظروف  االس�بداد، ف�م�م  ع��  ب 

ب ا��ديثةشرعوا  املفا�يم  قراءة  طرحو   إعادة  أساس   �ا�عادة  ع�� 

  ة وضمن إطار ا��طاب الدي��.دي�يّ الفا�يم امل

فإّن وعليھ القوان�ن مة  العّال   ،  �سن  اع��افھ  مع  مختلف   النائي��،   ��

واألوضاع، ب  الظروف  �� أّن  �عتقد  املواطن�ن  جميع  ب�ن  املساواة  مبدأ 

لم �عت�� �ذه املساواة خاصة يع القوان�ن يتوافق مع حكم العقل، بل  جم

  .��١٧ مقبولة عند جميع األديانبل  ،باإلسالم

املوا �ساوي  �ع��  األساس  �ذا  ع��  القانون   طن�ن فاملساواة  ب�ل    أمام 

أن   ،خصائصھ البالد.    ��  املساواةت�ون �ذه    و�ف��ض  �ذا و محور إدارة 

املساواة    املع��  سياسيّ أصبح  من  أّن   ًا،قانونيّ   -اً ن��ًا  أفراد    و�ما  جميع 

 
  . ١،١٠٧ن،اتركم. ١٦
  . ٩٠تنبیھ األّمة وتنزیھ الملّة: . ١٧
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القانون   نواٍن عأّيِ    تحتا��تمع   أمام  م�ساوون  يوجد  ومنصب  فال   ،

  .غ���مجماعات ع��  أو  ة أفراٍد يوجب أفضليّ  امتياٌز 

أّن   النائي�� العّال كما  قراءبإع  ،مة  املساواةادة  ملف�وم  ملبادئ  اً وفق  تھ   

املبادئ    ،الدين من  القانون  أمام  وا��ماعات  األفراد  ب�ن  املساواة  �عت�� 

(أي    �ا � ع�، ع�ّ املساواةة  ستدالل ع�� شرعيّ خالل اال و   .ة لإلسالم األساسيّ 

القوان�ن  بأ�ّ   )املساواة جميع  وروح  العدالة  أساس  واعت��    ، السياسّية�ا 

  .١٨من البد��يات  اً ي ذلك أمر دم تخطّ ضرورة الدين القائمة ع�� ع

أّن   الوا��  ل��ر�ّ   من  القراءة  مساحةً تقّد   ة�ذه  املشاركة   واسعة  م  من 

يُ   ،للمواطن�ن  السياسّية ال  بموج��ا  اجرَّ وال��  من  السلطان  متيازاتھ  د 

فا��اصّ  ي�ون كغ  ،حسبة  الناس  بل  يقّدم جوابو ��ه من  أن  ع��    اً عليھ 

حّق   فرٍد   �ّل بل    .سلوكھ  �� غ��ه  مع  ي�ساوى  ا��تمع  االختيار   �� 

  مسؤو�� النظام. والتصو�ت �� اختيار

 
  . ١٩المصدر المتقّدم: . ١٨
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ظا�رةأدّ   بروز  ا��ركة    ى  زمن   �� ع��    -  الدستورّ�ةال��ملان  التأكيد  مع 

��  جديد إ  كمف�وٍم   -   ة واملساواة�القانون وا��رّ ��  ة  أساسيّ   ثالثة عناصر

  نة، �� إطار مؤسسة معيّ   السياسّيةملشاركة  حّق اًا  الشعب عمليّ ممارسة  

  لشعب والنخب. لة  ال�شاركيّ  �شطةاأل� الكث�� من �وفتو 

الش�ل أن    ،و��ذا  دور   لوممثّ   ييؤدّ يجب  عمليّ   اً الشعب   �� صنع  فاعًال  ة 

  ، يجب أخرى  من ناحية، ومن ناحيٍة   ة تقر�ر املص�� ل مسؤوليّ القرار وتحّم 

   �� مراقبة أداء مسؤو�� النظام. رمؤثّ  بدورٍ عل��م القيام 

، �ان �ناك  والتقن�ن ال�شر�ع  عملية  ة لل��ملان ��  إ�� امل�انة ا��ور�ّ   اً نظر و  

  ة �ذا األمر. �� الرأي ب�ن الفق�اء حول شرعيّ  خالٌف 

ج�ة  َس   ، فمن  سلفالقوان�ن    نُّ �ان  مسؤوليّ   فيما  الفق�اء،من  و�م    ة 

املتطلّ يلبّ  القانونيّ ون  للمجتمعبات  جاءت  ملّ و   ،ة  ال��ملان  ا  ت سلبمؤسسة 

(باعتبار�م القوان�ن  وضع  وأُ الدين)��  صون  متخصّ   م��م  �ذه  يَ ِط ع،  ت 

 �� الشر�عة).  ٍص تخصّ   أّي   �� الشعب (الذين ل�س ل�مممثّ إ��    ةاملسؤوليّ 
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ج�ٍة و  الف   قام  ،أخرى   من  من  املؤ�ّ العديد  ل��ركة  ق�اء   ،الدستورّ�ةدين 

قراء��م السيا���   خالل  النظام   �� للتقن�ن  عنصر    بمالحظة،  ا��ديدة 

الفقھ  �� للشر�عة    ،الشورى  التقن�ن  حفظ  نة  معيّ   مساحةً تر�وا  و��دف 

  �� الشعب �� ال��ملان.التقن�ن ملمثّ من 

والشؤون رفية  الشؤون العُ ب�ن  فصل  ال  ما تّم �عد، و و�ناًء ع�� �ذا املنطق

امع  و ة  الشرعيّ  إ��  الرجوع  بضرورة  األح�ام االع��اف  معرفة   �� لفق�اء 

الشؤون اعُت��    ،ةالشرعيّ   �� ال�شر�ع  عن  مسؤوًال  الشورى  مجلس 

  .١٩املنصوص عل��اة واألمور غ�� رفيّ عُ ال

أّن  الوا��  الف القبول    من  للمجلستفس��  السيا���    ق��  النظام   ��

األغلبوا رأي  املنتِخ يّ عتبار  أة  جعل  قد  املعيار،   �� الشعب  من  مام بة 

مجاًال   املشاركة  الشعب  من  إ  السياسّيةواسعًا  ورقا�ي�شر   طارٍ ��   ��� ، 

  . السياسّيةاملشاركة  �� حّق  اً أفقًا واسع ةوضمن لألّم 

 
  . ۵١٨غروي محالتي: . ١٩
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الثالث الديمقراطيّ   : النموذج  الدي�يّ نظام  املشاركة و   ةة  �م�انية 

   ھفي السياسّية

ا جاء بھ  النظر عّم   �غّض   ، ة �� إيران اإلسالميّ   ةوجود نظام ا��م�ور�ّ   إّن   

واملعنو�ّ   من العمل  مجال   �� العالمبر�ات   �� نوٍع ات  طرح   �� س�بًا  �ان   ، 

من الديمقراطيّ   السياسّيةاألنظمة    جديد  ش�ل  الدي�يّ (ع��  حيث   ،ة)ة 

� سيادة الدين �  ة النظام السيا��� بحث حول أصل شرعيّ ال��  ذلك إى  أدّ 

اإلل�يّ  السيادة لألجدر  ،ة واملعاي��  تتوفّ   وت�ون  نة معيّ   ر فيھ صفاٌت الذي 

��اكم  ة اشرعيّ   من قبيل العلم �� الدين والعدالة والتدب�� واإلنصاف. إّن 

واالس�ناد  بل �� بقا��ا أيضًا.  ،�ذه الصفات فقط�� �ذا النظام ال ترتبط � 

الشرعيّ  ع��  النظام  �ذا  اإلل�يّ ��  للسيادة  ة  يمنع  السياسّيةة  من    ال 

  اً دور   ،و�� مراحل مختلفة  ، للشعبو�التا�� فإّن   ،الناس  اس�ناد النظام إ��

(اًال  وفعّ   اً حقيقيّ  البالد  إدارة  ع��  االختياو�و  ��  واإلشراف  والدعم  ر 

ال�� �ش�د�ا  راطيّ أنواع الديمق  ة �� أر���ذه الديمقراطيّ ا��اكم)، ((و  ة 

اليوم؛ ديمقراطيّ أل�ّ   العالم  اإلل��ة  �ا  والتوجيھ  األح�ام  إطار  إنّ ��  ھ  . 
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ه عن أّي  ، امل��ّ ةاالختيار الذي يقوم ع�� القوان�ن السماو�ّ اختيار الناس،  

  .٢٠الطر�ق ال��يح))  استطاع أن �سلكوقد  ،نقص وأ عيٍب 

الديمقراطيّ إّن  تث�يت  الدي�يّ   اة  ال��  األوساطن�ة   �� ��    السياسّية  شرت 

األخ��ة إ  ،السنوات  تار�خ�ا  توثيق  �س�ند  من  وال��  األو��  السنوات   ��

األصتحّق  الشي��  الفقھ  و�عاليم  السيا���  النظام  وجد  أقد    ،يلةق 

  ع�� �عض�ا:  نظرةً  �نا نلقيمختلفة، وس قراءاٍت 

  ة لوالية الفقيھم الديمقراطيّ ظُ قراءة النُ 

ل النموذج  ة والية الفقيھ تمثّ ة لنظر�ّ ألساسيّ ة اا��لفيّ   ع�� الرغم من أّن  

وي تحت إطار  طيمكن أن تن  النظرّ�ة�ذه    بيد أنَّ ،  ةم الوالئيّ ظُ الفكري للنُ 

، ا��تمع ا��ديثل عمل�ا ا��اص ��  وتواص  ، نموذج النظام الديمقراطي

ذلك بأّن   ،وع��  القول  ال  يجب  تنفيذيّ والية  وطر�قة  بناء  ل�ست  ة فقيھ 

  نفسھ بطرٍق   بل �� ا��توى الذي يمكن أن �عيد  ،دارة ا��تمع فحسبإل 

 ق أعمالھ وأغراضھ ا��اصة. مختلفة و�حّق 

 
 السیّد علي الخامنئي.   سماحةمن خطاب ل.   ٢٠
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الديمقراطيّ   اعتبار   إّن  أ�ّ ة  القراءة  ع��  الفقيھ  قبوٌل لوالية  اضطراري    �ا 

س�ند ، ��دخال�ا �� إدارة ا��تمع املؤمن و   ، ةمن التعاليم الغر�يّ   يقاطلتِ او 

ا��تمع إ  �� تحقق�ا  و�م�انية  الدي�ية  والتعاليم  املصادر  قراءة  إعادة   ��

قبول م�انة الناس مثل "  موافقة فقھ الشيعة ألمورٍ   فإّن   ،ذا� لو ؛  عاصرامل

" و  السيا���"  النظام  حر�ّ   ��  األمور    �ما� ضمان  مجال  –السياسّية�� 

ال �ع�� اش��اك خاذ القرارات"  اتّ ��  ة  ة رأي األغلبيّ "محور�ّ   و  جتماعية"اال 

ب�ن األمور  ال  �ذه  واملفقھ  القوان�ن  تق���    و�ّنما  ،غر�يالنطق  شيعة 

نوٍع �شرعيّ   ةالدي�يّ  األمور،مع�ّ   ة  �ذه  من  املصادر  أّن  و   ن  قراءة  إعادة 

  ة ل�ذه األمور.خاصّ  ب قراءةً تتطلّ ة الدي�يّ 

الفق�اء إ��   َع ن�� تلبية احتياجات ا��تمع املعاصر وتوجيھ الناس دفَ   إّن 

الفق�يّ  األسس  قراءة  إلعادة  ومقتضياتھ  ا��ا��  الظرف  وضرورة    ،ةف�م 

قِ  من  ا��تمع  شؤون  الو��ّ إدارة  نظاٍم   الفقيھ  بل    ، ديمقراطي  ضمن 

نظر�ّ  إ��  سياسيّ وتبديلھ  نظر�ّ   بنحوٍ   ةة  ا��م�ور�ّ يجعل  اإلسالميّ ة  ة ة 

  ع�� �عاليم الفقھ الشي��.  قومتاعلة شاملة و�املة وف ةً نظر�ّ 
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نظر�ّ   إّن  جديدقراءة  الفقيھ من  والية  نظاٍم إ��    ة  �س�ند   طار  ديمقراطي 

املعاصر  إ�� ا��تمع  الوقتوال��    ظروف  فيتو�َ   الذي  نفسھ،  ��  ھ  ل 

 بالش�ل املطلوب،ترسم م�انة األمة    ،لو�� الفقيھإ�� ا  السياسّيةسيادة  ال

عمليّ تنظّ و  الم  و�شراف  والشرع  القانون  لسيادة  التطبيق  ا��امع  ة  فقيھ 

  . للشرائط ع�� ا��تمع

الض�سلّ  الدراسة  �ذه  ع��ط  الديمقراطيّ   وء  قراءات  ة  ر�ّ لنظة  �عض 

ا أثارت  ال��  الفقيھ  املفّك والية  األخ��ةر�ن  �تمام  السنوات  م وتقيّ   ،�� 

  . السياسّيةة �ذه القراءات من حيث املشاركة إم�انيّ 

التنصي�� -١  الوالية  املطلقة)  نظام  مشارك��ا  ومؤّ�   (الوالية  الت 

  السياسّية

ات للفقيھ  واسعة من الصالحيّ   مساحةً   ةالعاّم   ھيالفق  ة واليةعطت نظر�ّ أ

النظا ومّك  إقامة  من  السيا���  نتھ  و�دارةم  امل�شود  مختلف   الشي�� 

  ِد َق � �عض املراحل من عُ إدارة النظام السيا��� �  ھنظرًا ملا تواج�  شؤونھ،

حلّ يتطلّ   ومشا�ل تخو�لب  ��خاصّ   اٍت صالحيّ   ھ�ا  ل��روج اتّ   ة  القرار  خاذ 
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وي  طتن  العديد من القضايا ال�� تحدث �� ا��تمع ال  غ�� أنَّ ،  من األزمات

د من عدم التقيّ  تنفيذ�ا �� الوقت ا��اضر نوعاً   عدُّ و�ُ   ،ةتحت فروع فق�يّ 

  ، بإدارة األمور   النظام السيا��� يقوم  ول�ي    ؛�ابالشر�عة وعدم موافق��ا ل

القرار اتّ   إ��  يحتاج األمور �شأن    املناسبة  اتخاذ  ل،  �ذه  �ُ حيث  عت�� م 

   .املوجودة �� الفقھ غ���� مثل �ذه ا��االت الفقيھ و�شرافھ  واليةب

سنواٍت  تأس�س    �عد  من  اإلسالميّ �م�ور�ّ ا�قليلة  واج�ت ة  إيران،   �� ة 

الفق� فاعليّ  إدارة  ا��االت  تمعللمج  اءة  �عض  وتحّد   ��    ولذا، يًا؛  غموضًا 

املز�د من  منح    هتأكيدمن خالل    -  (رضوان هللا عليھ)  اإلمام ا��مي��   قام

للو��ّ الصالحيّ  السيا���   ات  النظام  مجال   �� أجلالفقيھ  ومن  إزالة   ، 

  يبة الغَ  إلدارة النظام السيا��� �� عصر ة ال��يح الطر�قةالغموض عن 

�� إدارة    ت كفاءة ا���ومةعم��، وأث� �ش�ٍل "والية الفقيھ"    ةطرح نظر�ّ ب  -

  ؛ بطرحھ لعناصر مثل: املص��ة والزمان وامل�ان وا��كم النظام السيا��� 

للفقيھفإّن   ا،لذو  املطلقة  الوالية  إ  ،    صالحيّ أي  ل��اكم عطاء  أوسع  ات 
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(قّدس   ة لإلمام ا��مي��يمكن اعتبار�ا من اإلبداعات الفق�يّ   ،اإلسالمي

  . سّره)

رّد   ا��مي�� وقد  عليھ)  اإلمام  هللا  خ  (رضوان  ا��م�ور�ة ع��  رئ�س  طاب 

  د أّك و ،  ةالفقيھ بحدود الفروع الشرعيّ   ات الو��ّ صالحيّ حينما فّسر مع��  

الو��ّ توسيع صالحيّ   ع�� للفقيھالفقيھ وتحّد   ات    ، ث عن الوالية املطلقة 

من   ،اإلمام ا��مي��   لقد أّكد  .ةا أمرًا أ�عد وأع�� من الفروع الدي�يّ واعت���

إشارتھ املوارد  إ�  خالل  من  العديد  امل  ،واملصاديق�  أنّ   ،ع�� �ذا  �� و�و  ھ 

صالحيّ  �غي��  احالة  الشرعيّ   لو��ّ ات  الفروع  إ��    اعتبار يصبح    ة،الفقيھ 

� هللا عليھ وآلھاإلسالم (ص  ضة لن��ّ طلقة واملفوّ الوالية امل
ّ

بال مع��   اً أمر )  �

  .٢١غ�� قابلة للقبول نتائج�ا وست�ون  ،و�ال محتوى 

طوة كب��ة ��  قت ختحّق   ،ة �� إيران ة اإلسالميّ ا��م�ور�ّ نظام    ستقرار�او  

الفقيھنظر�ّ  والية  واتّ ة  �ذه  ،  و   -  النظرّ�ةخذت  املعاصر  العالم  أمام  �� 

  السياسّية و�� قبال األنظمة    .اً تنفيذيّ   من��اً   - ة  م الديمقراطيّ ظُ �يمنة النُ 

الفقيھنظر�ّ   متقّد   ،املوجودة والية  مشروعّية -  ة  ضمان  إ��    إضافًة 
 

  ٤٥٢- ٤٥١:  ٢اإلمام،  ة صحیف ٢١
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السيا���   ــــــنظام�ا  ــــ �عليمية    ـ إدارةٍ قدرات  بمحور�ّ   ءةٍ كفو  ��  ة  للمجتمع 

  :�� �عض�اوفيما ي�� �ش�� إ .الو�� الفقيھ

 ال��ملان  ) أ

ا��م�ور�ّ   إّن   نظام   �� ال�شر�ع  اإلسالميّ مبدأ  اإليرانيّ ة   يقودهالذي    ، ةة 

للشرائط،   ا��امع  األساس    مو�وٌل الفقيھ  هللاإ��  والفقيھ  ،  �عا��  �� 

م�لّ  للشرائط  قِ   ٌف ا��امع  بامن  هللا  يحتاج�ا    ست�باطبل  ال��  األح�ام 

شرعّية  و   ،ا��تمع اإلسالمي  �ّن  الشورى  الفقيھ مجلس  بالو��  مرتبطة 

ذراع و  ال�شر�ع  ھ�و  مجال  ال��    الدستورّ�ةل��ركة    خالفاً و لذلك،  و ؛  �� 

تخوّ  نوّ �انت  إ��  ال�شر�ع  ل��ّد ل  الشعب  ا��اكم  اب  سلطة  ومنع    من 

م�انة   فتعي�ن  باب  نوّ لوجعل�ا  التقن�ن  االس�بداد.  من  ل�س  الشعب  اب 

ات  �� من باب تفو�ض �عض صالحيّ و�ّنما    ،الفقيھ  من سلطة الو��ّ   ا��ّد 

إا القوّ لقيادة  املقنّ ��  السليمة  ة  لإلدارة  املناسبة  القوان�ن  مجال   �� نة 

  س�� عمل املسؤول�ن.  �� القانون لإلشراف ع�� أداةً جعل�ا و  ،للمجتمع
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  االنتخابات   )ب

االنتخابات  �ُ  الديمقراطيةّ عت��  من الغر�يّ   رمز  الشيعة  فق�اء  أكد  وقد  ة. 

وأسس�م  خ مصادر�م  قراءة  إعادة  إسالميّ الل  قراءة  للنظام  ع��  ة 

التصو�ت و�بداء الرأي �� جميع   ومنح الناس حّق   ،السيا��� الديمقراطي

  مستو�ات النظام السيا���. 

إم�انيّ   �غّض و   ،وعليھ عن  تالنظر  النايرشة  ا���وميّ ح  للمناصب  ة  س 

الدولةو  مسؤو��  انتخاب  حق  فإّن امتالك�م  رئ�س   حّق   ،  انتخاب 

مناطٌ ��م�ور�ّ ا غالبيّ   ة  الشعببرأي  إّن ة  بل  الشورى   ؛  مجلس  تمثيل 

  ي الشعب.برأ منوطٌ  نفسھ اإلسالمي

الو��ّ  ي�ون  الديمقراطي،  النظام  �ذا  معيّ   ��  قِ   اً نالفقيھ  هللا من  ،  بل 

الشعبوشرعيّ  برأي  مرتبطة  غ��  أّن و ؛  تھ  إ��  نظرًا  لد��م   لكن  الذين 

  لَ و�ِ أُ فقد    ،واحد  من ��ٍص يمكن أن ي�ونوا أك��  �ذا املنصب  ة لاأل�ليّ 

الفق�اء   أفضل  وأوفق�ماختيار  ا����اء  ،للظروف  وأ�س��م  مجلس    إ�� 

  ا��ما���. ة عاّم لون الذين يمثّ 
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  ج) األحزاب 

ما�ٌع   وفقاً  يوجد  ال  اإلسالمي،  السيا���  النظام  منملبادئ  �شارك      أن 

، بل �ناك يھ�� نظام الوالية املطلقة للفق  السياسّية  ةاألحزاب �� العمليّ 

ة إعداد مسؤوليّ � األحزاب  تتو�ّ   ٍب ھ من جانألنّ   ؛ع�� �شاط األحزاب  تأكيٌد 

جادر  و � ومن  ا���ّ   فإّن   خرآ  انٍب النظام،  ع��  واإلشراف  ام النقد 

 ُ� النظام  ومديري  مسؤ   عّد واملسؤول�ن  األحزابوليّ من  العمل  ات  و�ذا   ،

شفافيّ يحّق  املسؤ ق  عمل  و�ز�لل�نو ة  سلوكيّ ا  ،   �� وا��لل  ا��م  لنقص 

  االس�بداد. حدوث بتجنّ �ساعد ع�� و 

إاً نظر  أّن   ذات    ��  مجموعات  عن  عبارة  و�و�ّ يديولوجيّ آاألحزاب  ة ات 

ة  ة االنتخابيّ مشارك��ا �� العمليّ   سيا���، فإّن   نظاٍم   دة و�عمل �� ظّل محّد 

ف�م الناس  التّ وأ  أك��  اً ستمنح  املرّ� فضل  وأ�داف  ��ن  جا�ات 

بالناخب�ن؛    ومعرفةً   لالنتخابات �عض   إذأك��  يقوم  أن  املمكن  من 

ات بال��و�ج أل�داف�م  االنتخابخالل ئة  ذوي السوابق الس�ّ من األ��اص 

الناس   أصوا��م  وخداع�مب�ن  تأ  ، بالطبعو�ذا،  ،  وكسب  �ع��  ييد  ال 
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التحزّ  �ش�ٍل ظا�رة  �س��  ب  أن  يجب  فاألحزاب  ظِل   مطلق،  النظام    �� 

و  العليا،  وأ�دافھ  الستتجنّ اإلسالمي  وراء  الس��  عن لطةب  وت�تعد   ،

وتوظّ  وا��الفات،  النظام التفرقة  �عز�ز  أجل  من  ا��اص  عمل�ا  ف 

وأ�دافھ.   يم�ّ   إّن اإلسالمي  اإلسالميّ الذي  األحزاب  اإلسالميّ �  غ��  عن  ة  ة 

الدي�يّ  القراءات  التنفيذيّ �و  الوسائل  وأنواع  إ��  ة  ة  �س��  تحقيق  ال�� 

  املثل العليا.

  السياسّية�ات د) ا��رّ 

املب�يّ إّن   للفقاألنظمة  املطلقة  الوالية  ع��  ا��امع  ية  الفقيھ  تمنح  ھ 

ل �� أن يتدّخ بلھ  �سمح ةخاّص  ضمن شروٍط و  ،أوسع اٍت للشرائط صالحيّ 

للنالشؤون ال��صيّ  ا��تمع    نقاذ�ل��روج من املشا�ل واألزمات و   اس ة 

  .٢٢فا��م أيضاً ن تصرّ مبل و  ،ات الناسمن �عض حر�ّ  �حّد ، و اإلسالمي

امل النظام   �� العاّم ب�نما  الوالية  ع��  فإّن ب��  للفق�اء،  ال  ة  ع  يتمتّ   الفقيھ 

  . اتمن الصالحيّ  ةسع��ذه ال

 
  المصدرالمتقّدم. . ٢٢
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الصالح  إّن  من  القدر  �ذا  ال��صيّ يّ إعطاء  الشؤون  مجال   �� ة  ات 

ال��احم النا��� عن األزمات حالة  و��    ،ة بناًء ع�� األح�ام الثانو�ّ   ،للناس

تحس�ن    ،ةاالجتماعيّ  أجل  املع�شيّ ومن  وكفاءة  الظروف  ل��ما���  ة 

 دليالً   عدُّ �ُ   ال �� صا�� تنظيم ا��تمع، �ّلھ    وما يصبُّ ا���ومة �� اإلدارة  

تدّخ  اع��  ال��صيّ ل  ا��ياة   �� بصورة  لفقيھ  للناس  ،  ةأوليّ   ح�اٍم أة 

  :  إ�� مجموعت�ن تنقسم  شؤون حياة الناس  و�يان ذلك أّن 

ال�� تخت للمجتمع  ّص القضايا  العام  با��ياة  ا املتعلّ ؛ والقضايبا��ال  قة 

للناسا��اصّ  موجودٌ   :ة  األمر  األنظمة    و�ذا  جميع    ومن   .السياسّية �� 

�ذين   -  ا���وماتفإّن    ،األساس ب�ن  الفصل  االعتبار  بنظر  األخذ  مع 

�عت��    -ا��ال�ن  التدّخ أّن  ال  واج��ا  ا��اصّ من  ا��ياة   �� للناسل  بل ة   ،  

ة إلدارة شؤو��م  الصالحيّ   ل�مالناس    ة األفراد و�عتقد أّن تح��م خصوصيّ 

  .آلخر�نال تدّخ إ�� ة وال يحتاجون ا��اصّ 
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األمور فإذًا   إدارة  ع��  ا���ومات  وظائف  تقتصر  املبدأ،  حيث  من 

ة ة، وتوف�� اإلم�انات العاّم قة با��انب العام للمجتمع ومصا�� األّم املتعلّ 

  ال��اعات.  واألمن وحّل والرفا�ية 

 �ات الناس ��ل�� حرّ ات ا��اكم الواسعة ال تُ صالحيّ   فإّن   ، ع�� ذلك  �ناءً و 

اس �� �عض ا��االت ف�و من ات النمن حر�ّ   ا��ّد   ّما ة؛ وأشؤو��م ا��اصّ 

  ة. �اّص ا�وضاع األ ظروف و الولضرورة  ،ست�ناءاتباب اال 

ع��إّن   القائم  األنظمة    والية   النظام  كسائر  املطلقة    السياسّية الفقيھ 

ال��  ا��رّ   األخرى  ف��ا  ا��ر�ّ   اً جزء  السياسّية �ات  ت�ون  املشروعة  من  ات 

�ع��ّف  تّم   للشعب  السياسّيةات  با��ر�ّ   للشعب،  إ�مال �عض�ا، بل    ال�� 

  .�اتق ا��رّ فة بتوف�� طرق تحّق ة أ��ا م�لّ ترى ا���ومة الدي�يّ 
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 فيھ السياسّية املشاركة التاملنتخب ومؤّ� نظام الفقيھ  -٢

التنص�بيّ لنظر�ّ   اً خالف الوالية  للفقيھة  �ّل   ، ة  ع��  تنطبق  من    واحٍد   ال�� 

الشيعة   للوالية الشر المتالكھ  فق�اء  الضرور�ة  فإّن وط  الوالية  نظر�ّ   ،  ة 

  . ٢٣ل�ا نتخاب الشعب بااً ة مشروطجعل تحقيق الوالية الفعليّ املنتخبة ت

ملنصب    ��ن كمرّ� ا��امع�ن للشرائط    األّمة  فق�اء  �عر�ف  يتّم   ،و�� ذلك 

اإلسال  ا��تمع  وقيادة  ليميالوالية  ا،  للقييختتّم  أحد�م  و�ذلك  ار  ادة، 

  . ٢٤ھيق والية الفقتتحّق 

أن   من الفق�اء الواجدين  ال يجوز ألّيٍ   ،ة االنتخابوفقًا لنظر�ّ  للشرائط 

الشعب انتخاب  قبل  بالوالية  لنظر�ّ و   لھ،  �عمل  وفقًا  الوالية لكن  ة 

وال تحّق   فإّن   ،ة التنص�بيّ  الفقيھ  ق  وا  ل�ستية  برأي  نتخاب مرتبطة 

تھ  ق حاكميّ تحّق   فإّن   ،ومع ذلك  .با�  ة واليتھ مرتبطةٌ شرعيّ و�ّنما    ،الناس

السلطة  الشرعيّ  ع��  اإلسالميّ   السياسّية ة  البالد  حدود  إ�� ��  بحاجة  ة 

اال و   .شع��   قبوٍل  �ذا  األساس  ،عتقادع��  العنصر  شرعية    فإّن   ��

 
  . ١،۵۵٢، المنتظري: دراسات فی والیة الفقیھ. ٢٣
  .  ۴١۶المصدر المتقّدم: . ٢٤
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لنظرّ�ة  ا���ومة   الو�� وفقًا  الشع��  لفقيھ  ا  انتخاب  القبول  ع��  تقوم 

  . ٢٥ةا��اكم يجب أن ي�ون بالطر�قة الديمقراطيّ  واختيار

ع��و  من  ھ  فإنّ   ،النظرّ�ة�ذه    �ناًء  الرغم  ��  ع��  الناس  جميع  مشاركة 

أنّ إّال ،  االنتخابات إي�ال  ھ    انتخايجب  الو��ّ ن�يجة  ا  الفقيھ  ب  ملرحلة إ�� 

املرحلت�ن سي�ون أك�� بكث��    ينتخاب ذة �ذا اال ضمان �ّ�   الثانية؛ ألّن 

  بل الشعب)؛ وذلك ألّن ن�ن (غ�� منتخب�ن من قِ معيّ   من اختيار أ��اٍص 

و�ذا    .ة الناسوالقصور امل�سوب إ�� عاّم   ة �عيدون عن الفسادخ��اء األّم 

إش�اٌل  ا����اء    حصل  عمل  الفرديّ   وأ��  مصا���م  بمراعاة  ة  ا�تمام�م 

إّن  القول  فيجب  ا��تمع،  مصا��  العدالة  ول�س  ا����اء    شرط   ��

  ٢٦سيحول دون مثل �ذا األمر.

نظر�ّ  املنتَخ ��  الفقيھ  والية  املشاركة  ة  مستوى  ي�ون    السياسّية ب، 

أ نطاٌق   ك��للشعب  الصالحيّ   ول�م  من  االنتخابات؛ات  أوسع  و��ذه   �� 

مباشرةً   ،الطر�قة ا��اكم  بتعي�ن  �شارك  أن  الشعب  خالل    ع��  من  أو 

 
  . ٢٣: والیت فقیھ حکومت صالحان . ٢٥
  . ١،۵۵٢دراسات في والیة الفقیھ: . ٢٦
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�سنّ  األكفاء من  املوثوق�ن ومنع غ��  املنصب  مخ��ا��م   ومن جانٍب   . �ذا 

  أوسع.  ع�� ا��اكم أن يكسب ثقة الرأي العام ع�� نطاٍق  آخر،

 الزم�� لوالية الفقيھ أ) التحديد

الو��ّ ُ�عت��    �ُ   تحديد  ال��  ا��االت  من  توا�ع    عّد الفقيھ  من 

.  ة نتخابيّ ة واال ة والية الفقيھ التنص�بيّ وتختلف عن نظر�ّ   ،ةالشرعيّ 

 الو�ّ� الفقيھ  اتحيّ نطاق صال   ة، فإّن ة الوالية التنص�بيّ لنظر�ّ   وفقاً و 

مقيّ   مستمرٌّ  بزمٍن وغ��  ألّن خاص  د  الأدلّ   ؛  والية  تحّد ة  لم  د فقيھ 

وقٍت   �� الصفات دمحّد   واليتھ   �� واليتھ  بقاء   �� واملعيار   ،

املتبقيّ  ال�وا��صائص  ��صھ   �� حّق ة  �� شرعيّ   قت�  واليتھ  ة 

 . ٢٧ا��تمع 

يو�لون تدب�� شؤو��م إ��  الناس  بة، فإّن نتَخ ة الوالية امللنظر�ّ  وفقاً و 

مقيَّ   ،مطلقة  بصورةٍ   الفقيھ  الو��ّ  لف��ةٍ أو مؤقّ   ،دة ومشروطة أو    تة 

  ٢٨محدودة. 

 
  . ١۶٨: پیرامون وحی و رھبری. ٢٧
  . ۶۵والیة الفقیھ: دراسات في . ٢٨
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تحّد   �ناك أن  يمكن  الفقيھأمور  والية  تخو�ل    ،مع�ن   بزمٍن   د  و�� 

ل��ٍص  عقٍد   ن مع�ّ   الوالية  أساس  وا��اكم  ع��  الشعب  ،  ب�ن 

ميثاٍق و�تحّم  بموجب  والواجبات  ا��قوق  كال�ما    . مش��ك  ل 

ا��ال ل�  ،و�طبيعة  العقدقت���  بم  �ما���يمكن  تخو�ل    ،�ذا 

لف��ةٍ   ا��اكم إدارة شؤو��م و�موجبھ    . نةة معيّ زمنيّ   يطيعون أوامره 

شرعيّ ل  �سل  ،وعليھ �ذهسيادتھ  خارج  يتوّج   ة  وال  للناس  الف��ة،  ھ 

  .٢٩لھ  ل��اٍم ا أّي 

  

  الفقيھ  ب)عزل الو��ّ 

  

اللنظر�ّ   خالفاً  الفقيھ  والية  شرعيّ بيّ نص�تة  �عت��  ال��  ا��اكم  ة  ة 

اإلل��   ةً مستمّد  التعي�ن  �ُ حيث    ؛من  م�اناً لم  للناس  إلضفاء   عط 

 
  . ١،٥٧٦:المصدر المتقدم ٢٩
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الوحيد الذي   �ءة ع�� الو�� الفقيھ وعزلھ عن م�انھ، وال��الشرعيّ 

  . ٣٠ة عنھ ات الضرور�ّ ي إ�� عزلھ �و زوال الصفات وا��صوصيّ يؤدّ 

نظر�ّ  املنتَخ ��  الوالية  م�ّم �ُ بة،  ة  الشعب  إ��  ا��اكم،  ع�د  �عي�ن  ة 

لھ    الشعب  ضو�فوّ  ملن  �� عيّ املصفات  ال الوالية  ُذكَرت  ال��  نة 

  ٣١الروايات.

عيّ   فإّن   ،و�ناًء ع�� ذلك الذين  املنصبنو الناس  �� �ذا  �ون  تس  ،ه 

صالحيّ  فقدة  ل�م  حال   �� األّم   انھعزلھ  لقيادة  الالزمة  ة  الصفات 

  ٣٢ة. اإلسالميّ 

  

بإم�ا��م املسؤوليّ   بل  �ذه  �ش�ٍل تفو�ض  إليھ  �ذه    ة  و��  محدود، 

ة ��  �اكم الشرعيّ يفقد ا�  ،ة ا��دودةمع انقضاء �ذه املّد و   ا��الة

  . ٣٣عزلھ عن �ذا املنصب و�جب ،� �ذا املنصبتو�ّ 

 
  . ١٠١-٩٩: اسالم  یاسی نظام س  ٣٠
  . ١،٥٥٢دراسات في والیة الفقیھ: ٣١
  . ١،٢٠۵: دمالمصدر المتق ٣٢
  . ١،٥٧٦:متقدمالمصدر ال  ٣٣
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أّن  الوا��  ا��ّق   من  يوفّ   �ذا  أن  أرضيّ يمكن  ��  ة واسعة و�اّم ر  ة 

  �� الشعب.ملمثّ  السياسّيةنطاق املشاركة 

  

  الفقيھ ات الو��ّ مجال صالحيّ  ج)

  

ة  مستمّد   بةاملنتّخ   ة والية الفقيھ�� نظر�ّ ة ا��كم  شرعيّ   �� أّن نظرًا إ

يخوّ  فالناس  الشعب،  رأي  ��من  ا��ال  ؛شؤو��م  لونھ    ، و�طبيعة 

تفو�ض   عقد  ي�ون  أن  ِقبل   اتصالحيّ اليمكن  من  ا��اكم   إ�� 

نطاٍق  إ��  النظر  الصالحيّ مع�ّ   الشعب دون  بل سيقتصر  ات،  ن من 

فوّ صالحيّ مجال   ال��  األمور  ع��  (��  اتھ  الشعب  إليھ  طار إض�ا 

  . ٣٤القانون) 

الفقيھ  نظر�ّ ��    ،ھوعلي والية  اليتو�ّ   ،ةبيّ �نصتالة  تحديد  شرع  � 

  .٣٥ات الفقيھمجال وصالحيّ 

 
  . ۵٩:المتقدم المصدر  ٣٤
  . ١٦٤-١٦٣ی: و رھبر  ی وح رامون یپ.٣٥ 
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  است�تاج:

الفق�يّ يتمتّ   القراءات  جميع   �� مرموقة  بم�انة  الشعب  للنظام  ع  ة 

للمشاركة    األمر   وكذلك  ،السيا���  أنَّ   .السياسّيةبال�سبة    و�ما 

من املشاركة    اً متمايز   اً نوع  �تلفة للنظام الدي�� �ستلزمالقراءات ا�

م من النظام  ففي القراءات ال�� ذكرناه فيما تقّد   ،للناس  السياسّية 

  . السياسّية مختلفة من املشاركة  �ناك مستو�اٌت  ،السيا��� 

إو  أّن نظرًا  �ّل   ��  القراءات  أصل  مبادئ    للنظام  �ذه   �� السيا��� 

  مش��كةٌ   ، �� ��اية املطافت�ذه القراءا  جميع  ، فإّن ةو�عاليم دي�يّ 

ق ة تحّق الظروف و�م�انيّ   �� اختالف  �اي�التمايز ب�كمن  و �� األسس،  

  .ا��تمع السيا��� امل�شود

النُ إنَّ   ع��  القائم  الديمقراطيّ ظُ النموذج  غ��  األو��  م  القرون   �� ة 

حاَل لظ�ور   أ  اإلسالم،  تحقيق    ، ل��ما���   مشاركٍة   وسِع دون 

األ�شطة املشاركة    واقتصرت  مجال  النُ   السياسّية��    . بَخ ع�� 
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ا��تمعو�تحّق   �� الديمقراطي  النظام  نموذج   فرصةٌ   توّفرت  ،ق 

للمشاركة   الناس  أمام  األّم   ،السياسّيةأوسع  نفوذ  وحصلت  ع��  ة 

  �� مجال السياسة و�دارة النظام السيا���. أك��

امللَ وفّ لقد   نظام  املعاصر    الدستورّ�ةة  كيّ ر  ا��تمع  من  ��  العديد 

ملشاركةاإل  األمور   م�انات   �� أّن و ،  السياسّية  الشعب  بما  �ذا    لكن 

-  دَّ عُ ، و�ن  النظام الذي ير�ده الفق�اء�و  النظام السيا��� لم يكن  

امللَ   مقارنةً  �انت  فقد  ،  ة�س�يّ   بصورةٍ بھ    اً  مرغو�نظاماً   -   �يبالنظام 

شّك شرعيّ  موضع  املشاركة وعليھ،    .تھ  ت�ون  أن  الطبي��  من 

الت��ير الوحيد    السياسّية  النظام السيا��� ��    �� الناتجة عن �ذا 

؛  ةكيّ م امللَ ظُ معضالت االس�بداد الناشئة عن النُ من    الدين ل��روج

 ،ةة الدي�يّ الديمقراطيّ   قراءةحسب ال  ،والية الفقيھف نظام  مع أنَّ  

وقابليّ  صور  من  العديد  أبرز  ومؤّ� قد  املشاركة  ات    السياسّية الت 

قِ  والنُ من  الناس  ارت�ازه  بل  إ��  مضافًا  األسس  خب،  والتعاليم ع�� 

  . ةفق�يّ الة دلّ األ واس�ناده ع�� ة الدي�يّ 
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 �� الفكر  اً ر ة ل�س متجّذ الش�ل من الديمقراطيّ   �ذا  ّن أمن الوا��  

أ��م مجرد أدوات،  الغر�ي، للناس ع��   ��ٌّ مبھ  لكنّ   وال �و استغالل 

الدي�يّ   ع�� والتعاليم  جذوٌر   ،ةاملصادر  الن��ّ   ولھ  حكم  س��ة   ��  

وآلھ(صاألكرم   عليھ  هللا   �
ّ

ع��ّ � واإلمام  ا  )  (عواإلمام  ل��ما ��سن 

فقط)  السالم �م  قت تحّق   الذيناملعصوم�ن  من    باعتبار�م 

  : كما ي��نة معيّ  لزاماٌت ا ذلكول ،السياسّيةسياد��م 

السيا���   - النظام  �ذا  وا��م�ور�ّ اإلسال   عدُّ �ُ   ،��  لعملة  م  وج�ان  ة 

  ة. جد تمي�� ب�ن اإلسالم وا��م�ور�ّ ومن �نا ال يو  ،واحدةٍ 

ة �� التعاليم الدي�يّ   جودٌ أصل �ذا النظام السيا��� مو   نظرًا إ�� أنَّ -

أُ ف،  لإلسالم عن  البحث  وجب  وكيفيّ ل�ذا  الناس،  حضور  ة  طر 

نصوص الة ��  والعالقة ب�ن اإلسالم والديمقراطيّ الرجوع إ�� آرا��م،  

  ة.الدي�يّ 

  

 


