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 5۱7 ............................................................. : تفسير الدستور م  اختصمصهالمادة الثامنة والتسعون
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 530 ................................................................... : القواني  التي تنظم عملهم المادة الثامنة بعد المئة

 53۱ ................................................................................. : شروط القمئد المادة التاسعة بعد المئة
 532 ......................................................................... : وظمئفه وصالحيمتهالمادة العاشرة بعد المئة

 534 ............................................................. : الموقف حي  خلو المقمم المادة الحادية عشرة بعد المئة
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 540 .............................................................................. : شروطهالمادة الخامسة عشرة بعد المئة
 54۱ ............................................................. : كيفية اجراء االنتخمبمتالمادة السادسة عشرة بعد المئة

 54۱ .............................................. : االنتخمب يتم على مرحلة او مرحلتي لمئةالمادة السابعة عشرة بعد ا 
 542 ................................................ : مجلس صيمنة الدستور يشرف عليهم المادة الثامنة عشرة بعد المئة

 542 .......................................... : متى يتم انتخمب رئيس الجمهورية الجديدالمادة التاسعة عشرة بعد المئة
 543 ...........................................................................: تأجيل االنتخمبمتالمادة العشرون بعد المئة

 543 ............................................... : نص اليمي  التي يؤديهم الرئيس المئةالمادة الحادية والعشرون بعد 
 544 ........................ : الرئيس مسؤول أممم الشعب والقمئد ومجلس الشورىالمادة الثانية والعشرون بعد المئة

 545 ...................................... : توقيعه على مقررات مجلس الشورى و..المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
 545 ................................................................. : تعيينه للمعموني  المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

 545 ............................................... : توقيعه على العهود واالتفمقيمتادة الخامسة والعشرون بعد المئةالم
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 546 .................................................................. : تعيي  الممالي المادة السابعة والعشرون بعد المئة
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 الناشر  كلمة
 

برري  يرردي القررمرئ العزيررز ةصررول مختصرررة ُكتبررت حررول 

الدستور االسررالمي ةرري إيرررا ، وهرري تتنررمول االُسررس الترري 

الدولررة االسررالمية،   يبتني عليهم النظمم اإلسررالمي، وأهررداف

 واُسسهم المهمة.

ونح  إذ نقّدم هررذا الكتررمب للقررمرئ العزيررز ل نرروّد أ  يطملعرره 

بدّقة، ليكو  ذلك داةعمً للعمل الحايث الجمد ةي سرربيل تعمرريم 

 تطبيق شريعة هللا ةي األرض.

 وهللا الموفق

 المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب االسالمية

 المعاونية الثقافية
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 أول دستور إسالمي للمدينة المنورة 

 

 الصحيفة ـ الكتاب 

 م( 622هـ / سنة   1)سنة 

 

( هذا كتاب من محمد النبي، رسول هللا، بين المـؤمنين والمسـلمين مـن 1)

 قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

 ( إنهم أمة واحدة من دون الناس.2)

، وهـم يفـدون (2)يتعاقلون بينهم  (1)على ربعتهم  ( المهاجرون من قريش3)

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. (3)عانيهم

( وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفـدي 4)

 عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

( وبنو الحارث بن الخزرج علـى ربعـتهم، يتعـاقلون معـاقلهم األولـى، 5)

 فة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.وكل طائ

( وبنو ساعدة على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفة تفدي 6)

 عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

( وبنو جشم على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم األولى، وكل طائفـة تفـدي 7)

 عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

طائفة تفدي  بنو النجار على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم االولى، وكل( و8)

 
 (  أي على أمرهم الذي كمنوا عليه.۱

 طأ.دية القتل الخالتي تؤدي عنه   (  العمقلة: عصبة القمتل  2

 (  العمني : األسير .3
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 عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

( وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم، يتعاقلون معـاقلهم األولـى، وكـل 9)

 طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

األولـى، وكـل طائفـة ( وبنو النبيت على ربعـتهم، يتعـاقلون معـاقلهم  10)

 تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

( وبنو األوس على ربعتهم، يتعـاقلون معـاقلهم األولـى، وكـل طائفـة 11)

 تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

المعروف فـي فـدا  أو   (1)وأّن المؤمنين ال يتركون ُمْفَرحا  (  12) بينهم أن يعطـو  ـب

 .(2)عقل

 أّن ال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.( و13)

( وأّن المــؤمنين المتقــين أيــديهم علــى كــل مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى 14)

ظلم، أو إثما ، أو عدوانا ، أو فسادا  بـين المـؤمنين، وأّن أيـديهم عليـه   (3)دسيعة

 جميعا ، ولو كان ولد أحدهم.

 ؤمن.( وال يقتل مؤمن مؤمنا  في كافر، وال ينصر كافرا  على م15)

( وأن ذمــة هللا واحــدة، يجيــر علــيهم أدنــاهم، وأّن المــؤمنين بعضــهم 16)

 موالي بعض دون الناس.

وأّنه من تبعنا من يهود فإنَّ له النصر واألسوة، غير مظلومين وال متناصـر (  17)

 عليهم.

( وأن سلم المؤمنين واحدة، ال يسالم مؤمن دون مؤمن فـي قتـال فـي 18)

 وا  وعدل بينهم.سبيل هللا، إالّ على س

 ( وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا .19)

بعضهم عن بعض بما نال دما هم في سبيل   (4)( وأن المؤمنـين يبي 20)

 هللا.

 
 (  المفرح ر بضم الميم وسكو  الفمء وةتح الراء ر الُماق ل بملدَّي ، والكاير العيمل.۱

 (  العقل : الدية .2

 (  الدسيعة: العطية، أي طلب أ  يدةعوا له عطية على سبيل الظلم.3

 (  يبيء : ر م  البواء ر أي المسمواة .4
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 حسن هدى  وأقومه.أ( وأن المؤمنين المتقين على 21)

( وأنّـه ال يجير مشرك ماال  لقريش وال نـفسا ، وال يـحول دونـه علـى 22)

 مؤمن.

به، إالّ أن يرضي  (2)مؤمنا  قتال  عن بيّنة فإنه قود   (1)وأنّه من اعتبط  (23)

 ، وان المؤمنين عليه كافة، واليحل لهم إالّ القيام عليه.(3)ولي المقتول بالعقل

( وأنّه ال يحل لمؤمن أقّر بمـا فـي هـذ  الصـحيفة وبمـن بـاو واليـوم 24)

ر ، أو بوا ، فـإّن عليـه لعنـة أو يؤويه، وأّن من نص  (4)اآلخر أن ينصر محدثا  

 صرف وال عدل. هللا وغضبه يوم القيامة، وال يؤخذ منه

 ( وأنّكم مهما اختلفتم فيه من شي ، فاّن مرّد  الى هللا وإلى محمد.25)

 ( وأّن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.26)

مسـلمين ( وأّن يهود بني عوف أمـة مـع المـؤمنين، لليهـود ديـنهم ولل27)

إالّ نفسـه واهـل  (5)يوتـ   دينـهم، ومواليهم، وأنفسهم إالّ من ظلم وأثم، فإنـه ال

 بيته.

 ( وأّن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.28)

 ( وأّن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.29)

 ( وأّن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.30)

 شم مثل ما ليهود بني عوف.( وأّن ليهود بني ج31)

 ( وأّن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف.32)

( وأّن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بنـي عـوف، إالّ مـن ظلـم وأثـم، 33)

 فإنه ال يوت  إالّ نفسه وأهل بيته.

 ( وأّن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.34)

 
 بال جنمية جنمهم، وال ذنب يوجب قتله.  (  اعتبط مؤمنمً : أي قتله۱

 (  القود ر بفتح القمف والواو ر القصمص.2

 (  العقل : الدية .3

 (  المحدث : مرتكب الحدث ... الجنمية ... الذنب .4

 (  يوتغ : يهلك .5
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 ، وأن البر دون اإلثم.مثل ما ليهود بني عوف (1)( وأّن لبني الشطيبة35)

 ( وأّن موالي ثعلبة كأنفسهم.36)

 ( وأّن بطانة يهود كأنفسهم.37)

 ( وأنّه ال يخرج منهم أحد إالّ بإذن محمد.38)

( وأنّه ال ينحجز على ثأر جرح، وأنهّ من فتك بنفسه وأهـل بيتـه، إالّ 39)

 من ظلم، وأن هللا على أبّرِّ هذا.

وعلى المسلمين نفقتهم، وأّن بيـنهم النصـر ( وأّن على اليهود نفقتهم،  40)

على من حارب أهل هذ  الصحيفة، وأّن بينهم النصـح والنصـيحة والبـر دون 

 اإلثم.

 ( وأنّه ال يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم.41)

 ( وأّن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.42)

 صحيفة.جوفها ألهل هذ  ال (2)( وأّن يثرب حرام43)

 ( وأّن الجار كالنفس، غير مضار وال أثم.44)

 ( وانّه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها.45)

( وأنّه ما كان مـن أهـل هـذ  الصـحيفة مـن حـدث، أو شـجار يخـاف 46)

هللا اتقى على ما في هذ   فساد ، فان مرّد  إلى هللا وإلى محمد رسول هللا، وأن

 بر .أالصحيفة، و

 قريش ومن نصرها. ( وأنّه ال تجار47)

 ( وأّن بينهم النصر على من دهم يثرب.48)

( وإذا ُدعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلـى مثـل 49)

 ذلك، فانه لهم على المؤمنين إالّ من حارب في الدين.

 ( على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.50)

مثل ما ألهل هذ  الصحيفة،  ( وأن يهود األوس مواليهم وأنفسهم على51)

مع البر المحصـن مـن أهـل هـذ  الصـحيفة، وأن البـر دون األثـم، ال يكســب 

 
 ر بضم الشي  مشددة، وضم الطمء.  (الشطنة)(  ةي )نهمية األرب( للنويري : ۱

 (  أي حرم .2
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 كاسب إالّ على نفسـه، وأن هللا على أصـدق ما في هـذ  الصحيفة وأبر .

وأنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو بثم، وأنه من خرج أمن ومـن قعـد 

هللا جار لمن بـر واتّقـى، ومحمـد رسـول   أمن بالمدينة، إالّ من ظلم وأثم، وأن

 .(1)هللا

 
هذه الوايقة ر )الصحيفة ر الكتمب( ر ةي المصمدر األولى للتمريخ االسالمي والسيرة النبويرة ...   ( ورد نص۱

مال )سيرة اب  هشمم( و )نهمية األرب( للنرويري ... ووردت محققرة ةري )مجموعرة الوارمئق السيمسرية 

 الحيدر آبرمدي، ... جمعهم وحققهم الدكتور محمد حميد هللا  2۱ر    ۱5للعهد النبوي والخالةة الراشدة( ص

 م .۱956طبعة القمهرة سنة  
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 مقدمة ال

ر  شملتنا العناية بأقصى مواهب الرحمة بعد أن وجـدت شـعبنا المسـلم يغيـّ

نفسه، ويصّر على المشي بخطى  ثابتة على طريق الجهاد، فهدته الى الكمـال، 

ة، بعد أن قلبـت كـل وشّدت من أزر  ووفقته لبنا  جمهوريته االسالمية الرائع

الموازين المادية قصيرة المدى، وتحققت كل المفـاهيم التاريخيـة فـي القـربن: 

عن النصر اإللهي، وكون العاقبة للمتَّقين المستضعفين، ليتسلّموا مركز القيادة 

أُسـس التنظـيم  شـرحالموجهة لالرض نحو سـعادتها. وفـي حـين نعمـل علـى 

نجــدنا بحاجــة الــى مالحظــة الحقــائق  االجتمــاعي فــي الجمهوريــة االســالمية

 التالية:

 الحقيقة األولى:

 من الطبيعي لكل تنظيم للحياة اإلنسانية أن يمرَّ بالمراحل التالية :

أ ـ مرحلة الكشف عن الواقع التكويني في اإلنسان، ومحيطه الذي يعيشـه 

 ويتفاعل معه. وهذا ما تقوم به البحوث العلمية في مختلـف الحقـول، وتتنـاول

الكشوف مختلف الظواهر التاريخية واالجتماعية والفردية، تماما  كمـا تتنـاول 

الروابط بين هذ  الحقول وأساليب عالج المشاكل التي تنجم عن حـاالت عـدم 

االنسجام بين الحقول المختلفة. كما تشمل هذ  البحوث معرفـة أصـح وأنظـف 
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 جو تنمو فيه االستعدادات اإلنسانية.

ــة الوضــع  ــائ  ب ـ مرحل والتخطــيط المــذهبي ... وتقــوم علــى ضــو  نت

البحوث العلمية الكاشفة. وفي هذ  المرحلة توضع الخطوط العامة التي يفضل 

أن يسلكها مجتمع ما ليحقق أهدافه فـي السـعادة والكمـال، أو تسـلكها البشـرية 

 لتحقق هدفها العام من الحياة.

ن تفصـيلي يبتنـي وهـذ  الخطوط العامة تشكل اإلطار والـروح لكـل قـانو

 عليها.

 ج ـ مرحلة الدستور : والدستور يأخذ بعين االعتبار أمرين مهمين هما:

ـ دفع النظرية المذهبية الى واقع التطبيق العملـي بشـكل اصـول عمليـة   1

 شتق منها فروع وقوانين تفصيلية.ت

ـ مالحظة متطلبات الواقع المتغير والظروف الزمانية التي يعمـل فيهـا   2

 دستور.هذا ال

 د ـ مرحلة القوانين التفصيلية المتنوعة.

 هذا هو التسلسل الطبيعي الذي ينبغي أن تسير عليه عملية التنظيم.

وبمالحظته يتضح الفرق بين التشريع الديني والتشريع الوضعي البشري. 

فإن كان المشرع الوضعي محتاجا  لطي هذ  المراحل بجهود  الشخصـية فـان 

لديــه كــل الظــواهر التكوينيــة وروابطهــا ومشــاكلها المشــرع اإللهــي تحضــر 

وال يعزب عن علم ربك شي . ولذا فلـيس   ،وعالجاتها على مختلف األصعدة

في البين إالّ إيصال القوانين اإلجمالية أو التفصيلية إلى المجتمع البشري ليقوم 

 بتطبيقها طاويا  طريق عبوديته و وهو طريق كماله ال غير.

الوضــعي مبتليــا  بنقــائا اإلنســان مــن عــدم اإلحاطــة  وإذا كــان المشــرع

واالنسـياق الالشـعوري نحـو مـا يحقـق الميـول النفسـية،   ،العلمية بكـل شـي 

والتأثر الالشعوري أيضا  فـي كثيـر مـن األحيـان بـالظروف الخاصـة، وعـدم 

المنطقية في االستنتاج، وعدم وضـوح مقـاييس العدالـة وقيمهـا لديـه، وأمثـال 
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ع اإللهـي منـزَّ ع عـن كـل نقـا أو حيـف وميـل ممـا يضـمن ذلك; فإن المش ّرِّ

 سالمة السبيل اإللهي ويطمئن اإلنسان في مجال انتظار النتائ  الباهرة.

ومن هنا يقوم التالحم التام بين القناعات العقائديـة والتفريعـات التفصـيلية 

 ى ظهـرفي االسالم باعتبار  الدين اإللهي الخالد المنظم للحياة مدى بقائهـا علـ

 :هذ  االرض 

فنجد التوحيد روح كل نظام من نظمه، ونجد االعتقاد باآلخرة يقوم بـدور 

وبالتالي يساهمان في بعث األمـة ،  رئيس في صياغة القوانين وضمان تنفيذها

قة لهذا النظام والمعتقدة به، نحو كمالها وسعادتها التـي تتمثـل فـي قيـام ـّ المطب

د والمو د العابد و تعالى، وحينئذ تسري روح المسجد المجتمع العالمي الموحَّ ّحِّ

 الى كل جوانب الحياة.

 الحقيقة الثانية:

ر مــن حيــث تإّن الحيــاة اإلنســانية لهــا مشخصــات نوعيــة فطريــة ال  تغيــّ

وجودها وأهدافها، وإن أمكن أن تختفي لفترة ما من على مسـرح الشـعور، أو 

ـ مشخصـات لمسـيرة تصاب ببعض الشـبهات، ولكنهـا تبقـى ـ علـى أي حـال 

اإلنسان. وهذا هو الجانب الثابت منها. كما ان هذ  المسيرة لها روابط متغيرة 

تختلف باختالف الظروف الزمانية. ومن هذ  الروابط رابطة اإلنسان بأرضه 

 في مجال االستثمار مثال .

ولهذا وضع االسالم للجوانب الثابتة من حياة اإلنسان قوانين ثابتة خالـدة، 

ن كان مرنا  وواقعيا  في عالجه للجانب المتغير مـن الحيـاة. فوضـع لـه في حي

تارة قوانين مرنـة ذات مصـاديق مختلفـة بـاختالف الظـروف، وتـرك منطقـة 

فراغ تشريعية واسعة بعد أن جعل ولي أمر المجتمع المسلم مسؤوال  عن القيام 

 بمثلها مراعيا  ما يلي :
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 أوال  : القواعد التشريعية الهادية .

 ثانيا  : روح االسالم العامة .

 ثالثا  : متطلبات الواقع والشرائط المكانية والزمانية.

 رابعا  : مراعاة لزوم تغيير الواقـع الـى الحالـة األفضـل واألكثـر مال مـة

 لروح االسالم.

 الحقيقة الثالثة:

فالبـد أن يتحلـى بكـل   ،إّن الدستور المطلـوب يقـوم علـى أسـاس االسـالم

فيكــون دســتورا  واقعيـا  منســجما  مــع األهــداف الفطريــة،  ،مخصـائا االســال

ومترابطا  بقوة، وشامال  لمختلف النواحي واألبعاد، وأخالقيا  يؤطر كل قوانينه 

 بإطار األخالق االسالمية وأمثال ذلك.

ومن واقعية هذا الدستور مالحظته للمصالح الداخلية، والمشـاكل التـي لـم 

الم هو الـذي يسـيّر كـل أبعـاد المجتمـع، وكـذلك تكن لتشكل عقبة لو كان االس

ــ مر،  ــدة والت ــادالت المعق ــالى بالمع ــة الم ــة العالمي ــه لوضــع السياس مالحظت

والتخطيط إلفنـا  البشـرية أو اسـتثمارها واسـتعمارها بشـتى السـبل، فيحـتفظ 

 لنفسه بأهداف األمة األساسية مع االحتياط لمكاسبه من الضياع واالضمحالل.

 بعة:الحقيقة الرا

يستهدف االسالم في روحه تعبيد اإلنسـانية و تعـالى، وصـوغها إنسـانية 

متكاملة في جميع النواحي، تنعدم فيها كل قيود الجهل والفقر والكفـر، وتتمتـع 

بكل المزايا الثورية المغيّرة، ولتحقيق ذلك وضع نظمـه ومرتكزاتهـا. فالنظـام 

 السياسي مثال  قائم على أساس:

 واتّباع من تعينه السما  منفـذا  ألوامرهـا ومطبقـا  لتعاليمهـا ـ السيادة و  1
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الخـاا او المعـين بشـكل عـام وباوصـاف معينـة   وهو النبي واإلمـام ونائبـه

 وتشخصه االمة او اهل الحل والعقد.

ـ تعميم المسـؤولية علـى كـل األفـراد، وإلـزامهم بالمشـاركة الوجدانيـة   2

 والعملية في تسيير دفة المجتمع.

اعتماد أسلوب الشـورى فـي المجـال االداري ومـل  منطقـة الفـراغ.   ـ  3

وهو يستهدف المساهمة في إقامة الدولة العالمية الموحدة التي يرفـرف عليهـا 

علم االسالم على كل ربـوع األرض، وتحكمهـا عدالـة اإلسـالم بأمانـة ودقـة: 

 الدولة التي تعبد هللا بال خوف أو وجل.

و يستهدف أن يشكل المجتمع كلـه عائلـة واحـدة، أّما النظام االجتماعي فه

يقودها ربّان حكيم، ويسودها الود والعطف والتعادل في ظل تشريع هللا تعالى. 

وهو يعتبر أن العائلة ـ المصطلحة ـ هي النواة االجتماعية الثابتـة التـي يجـب 

أن تقوم على أسس متينة، وكفا ة إسالمية وتخطيط سـليم. كمـا يـوزع النظـام 

جتماعي الوظائف على أسس واقعية مـن حيـث الكفـا ة والقـدرة التكوينيـة، اال

 ومن حيث مدى االلتزام والتشبع بالنظام وأسسه العقائدية.

والنظام التربوي في االسالم يستهدف بنـا  اإلنسـان الحـق، وإقامـة الجـو 

نه من اإلبداع واالبتكار والسـير الطبيعـي  األخالقي الفطري النظيف الذي يمّكِّ

 لحثيث نحو بنا  حضارة السما .ا

أما النظام االقتصادي فهـو ضـمن عملـه علـى تنميـة الحيـاة االقتصـادية، 

واالنتاج، واستغالل كل الموارد الطبيعية، يعمل إقرار عدالة اجتماعيـة تحقـق 

تكافال  عاما  من جهة، وتوازنا  اقتصاديا  طبيعيا  بين مستويات الحياة مـن جهـة 

 أخرى.
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ق الصـفة االسـالمية العامـة التـي تالحـظ الواقـع، وتحـاول وهو بهذا يحقـ

 تغيير  بالتالي نحو األحسن واألكمل.

 يرا  ــــوأخ

 فإننا إذ نبني دستورنا على أساس االسالم; نجعل هدفنا في كل مجـال هـو

 رضا هللا ال غير.

ننا أطلنا البحث عند حديثنا عن المواد العامـة، ولكننـا اوينبغي أن نوضح  

التعليقات علـى المـواد التفصـيلية إال فـي مجـال العقوبـات ألنهـا لـم اختصرنا  

 ، وحقها أن تطرح فيها.تطرح في المواد العامة

وقبل أن نستعرض مقدمة الدستور ومواّد  ونشـرحها ونعلـق عليهـا نـرى 

 من الضروري أن نقدم صورة موجزة عن التوازن فيه.

تطبيق شريعة هللا )تعالى( ونسأل هللا تعالى لالمة االسالمية جمعا  توفيق  

 في الحياة.. كل الحياة.
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 ح التوازن  ـ مالم
في التجربة الدستو رية اإلسالمية  
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 ح التوازن  ـ مالم

 في التجربة الدستو رية اإلسالمية اإليرانية

 

 قبل أن ندخل في الموضوع نرى توضيح بعض النقاط:

 النقطة األولى

انسجاما  مع االيمان بالترابط الحقيقـي بـين االيديولوجيـة والسـلوك، يعمـل 

ـ أوال  ـ على تقديم صورة متوازنة عن الواقع ثم يحدد ـ ثانيا  ـ الموقف   االسالم

المتــوازن منــه. والــدارس لالســالم يجــد التــوازن روحــا  ســارية فــي مختلــف 

 الحقول، واهم ما يلحظ االمور التالية:

 ـ التوازن في التصور االسالمي عن الواقع.

 ـ التوازن في تعامل المسلم مع الواقع.

 في المجال التشريعي االسالمي. ـ التوازن

وحول التوازن في التصور االسالمي عن الواقع نجد أن االسالم ينظر الى 

كل الوجود اإلنساني ويحاول أن يغيـر  الـى الشـكل المـراد بإعطـا  التشـريع 

واقامته على اسـاس تصـوري محكـم يحـدد لـه فيـه موقعـه مـن كـل التشـكيلة 

  مً على وجهه أهردى أمرّ رّ ةم  يمشي مكبأالكونية ليكون على هدى من أمر   

 .(1)يمشي سويمً على صراط مستقيم

 
 .22  :( الملك۱
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فإذا استعرضنا تلـك الصـورة التـي رسـمها االسـالم عـن الواقـع وجـدناها 

 الصورة المتوازنة للغاية وها نحن نشير الى جوانب من هذ  الصورة:

ـ اننا نجد النصوا االسالمية تعرض اروع تـوازن كـوني امـام المسـلم 1

رسم امامه مخلوقات مترابطة متوازنة يكاد يشعر معها أن سقوط ورقة مـن فت

 شجرة له ارتباطه العلّي والمعلولي بحركة األجرام.

ولم يك  له شريك والقربن الكريم يطرح فكرة التوازن بشكلها العام فيؤكد 

 .(1)ره تقديراً ةي الملك وخلق كل شيء ةقدّ 

هي من أهم ما يمنحـه اإلسـالم للمسـلم ـ ورغم ان طالقة المشيئة اإللهية  2

إنمرم قولنرم   :  فيقـول تعـالىـ  من تصور عن الواقع والقـوانين المتحكمـة فيـه  

إال أن ذلـك ال يعنـي أن ال يثبـت   ،(2)لشيء إذا أردنمه أ  نقول له ك  ةيكو 

وال تجري سنة باستمرار فال يطمئن اإلنسان الى أية نتيجة رغم سالمة   قانون

ن االطالق هنا اطالق كمالي يمنح اإلنسان الثقـة بالنتيجـة فتشـا  المقدمات، فإ

 هذ  اإلرادة اإللهية المطلقة أن تثبت القوانين.

ال الشمس ينبغي لهم أ  تدرك القمر وال الليل سمبق النهمر.(3) 

 ًسنة هللا ةي الذي  خلوا م  قبل ول  تجد لسنة هللا تبديال.(4) 

مور إال بأسبابها لتتحقـق صـورة تـوازن بـين وهكذا يأبى هللا أن تجري األ

 االطالق في المشيئة اإللهية والثبات في القوانين التكوينية.

ـ وبنفس االسلوب نجد القربن يحقق توازنا  في تصور المسلم بين اإلرادة 3

رادة اإللهية مطلقة ولن اإللهية المطلقة ومجال اإلرادة اإلنسانية المحدودة. فاإل

أنها بلطفها منحت اإلنسان حريته وإرادتـه الحـرة فـي مـا يعمـل يحدها حد إالّ  

 وهي تمد  في كل بن بهذ  القدرة.

 ونفس ومم سّواهم ةألهمهم ةجورهرم وتقواهرم، قرد أةلرح مر  زّكمهرم وقرد

 
 .2  :( الفرقم ۱

 .40  :( النحل2

 .40 :( يس3

 .62  :( األحزاب4
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 .(1)خمب م  دسمهم

 إ  هذه تذكرة ةم  شمء اتخذ الى ربه سربيالً ومرم تشرمءو  إالّ أ  يشرمء

 .(2)هللا

بخر من التوازن نلحظ النصوا الشريفة تركز عليه، وهو   ـ وهناك نوع4

التوازن بين الرحمة الواسعة والعقوبة الشديدة، فـإن تصـور الرحمـة الواسـعة 

يبعث في اإلنسان أمال  واسعا  دافعا  نحو العمل، وتصور العقوبة الشديدة يمنـع 

 ذلك األمل من االنقالب على هدفـه ويضـبطه ويحولـه الـى عمـل فـي سـبيله،

اعلمروا ا  هللا شرديد العقرمب وا  هللا فيتحقق نوع متكامل من التوازن البنا  

 .(3)غفور رحيم

 ّوأّ  عذابي هو العذاب األليم الرحيم ئ عبمدي أنّي أنم الغفورنب.(4) 

فاالسالم  ،ـ والتوازن بين صورة الدنيا واآلخرة يمثل نموذجا  من ما سبق5

 ،اآلخـرة بحيـث تترابطـان الـى حـد الوحـدةيرسم عالقة متميـزة بـين الـدنيا و

ولكنها على أي حال تحقق نوعا  من انواع التـوازن   ،وتتميزان الى حد التباين

 المؤثر على السلوك يقل نظير .

ـ من انواع التوازن ما تعرضه النصوا من التوازن بين طـرق الخيـر 6

ار الحـر. مما يفتح أمامـه سـبيل االختيـ ،وطرق الشر المعروضة أمام اإلنسان

 (5)وهناك نصوا شريفة تركز على هذ  الحقيقة.

ـ كما أن االسالم يحقق في تصور المسلم توازنا  رائعا  بين قوى اإلنسـان 7

واالهداف المنشودة منه والتي خلق ألجلها. ويوجد هنا بحث مفصل عن انماط 

 الهداية المودعة في فطرة اإلنسان وعن تناسق عملها لتحقيق الهـدف المنشـود 

 
 .۱0ر  7  :( الشمس۱

 .30ر   29  :( اإلنسم 2

 .98  :( الممئدة3

 .50ر  49  :( الحجر4

 ( يراجع ماالً كتمب )الخصمل( للشيخ الصدوق.5
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من خلقة اإلنسان. ويمكننا بعد هذا أن نذكر أمثلة كثيرة إال أننا نكتفي بمـا مـر 

مؤكدين على أن الصورة التي يرسمها اإلسالم عن الواقع ال يمكـن أن نجـدها 

لدى أي مذهب حتى تلك المذاهب المدعية اكتشاف رمز التاريخ فإنها مـذاهب 

 احادية يعوزها الدليل ويكذبها الوجدان.

توازن فـي تعامـل المسـلم مـع الواقـع، وعلـى ضـو  مـن النظـرة وحول ال

المتوازنة اليه يرسم اإلسالم للمسلم مواقف متوازنة منه، أي من الواقع. وهذ  

 المواقف كثيرة نذكر منها ما يلي:

 ر الموقف المتنمسق م  الكو  المتنمسق۱

ظـور ذلك أن التصور السابق يدفعه لالنسجام مع الكون ليتحقق الهدف المن

فالتسخير انسـجام   ،وهنا تبدو العالقة الرائعة بين التسخير والشكر  ،من الخلقة

ــان:  ــل اإلنس ــن قب ــجام ارادي م ــكر انس ــويني والش سررّخرنمهم لكررم لعلكررم تك

 .(1)تشكرو 

 ّر المحسني روا هللا على مم هداكم وبشّ كذلك سّخرهم لكم لتكب.(2) 

 ّوا نعمرة هللاسألتموه وا  تعردّ   ر لكم الليل والنهمر وآتمكم م  كل مموسخ 

 .(3)ال تحصوهم إ  اإلنسم  لظلوم كفمر

   كل م  ةي السمموات واألرض إال آتي الرحم  عبداً  إ.(4) 

ليعبدو  الّ ومم خلقت الج  واإلنس إ.(5) 

 موقف العبودية المطلقة والشكر هلل مع االعتراف بفضل المخلوق ـ2

جعــل الشــكر المطلــق و تعــالى فــإن اإلســالم علــى ضــو  مــا ســبق دعــا ل

 
 .36  :( الحج۱

 .37  :( الحج2

 .34 -33:( ابراهيم3

 .93 :( مريم4

 .56  :( الذاريمت5
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باعتبار  المنعم التام دون أن يهمل الدعوة لشكر المخلوقين باعتبارهم اعملـوا 

 ارادتهم الخيرة لتحقيق الهدف الخير.

  ووّصينم اإلنسم  بوالديه حملته أمه وهنمً على وه  وةصمله ةي عرممي

 .(1)المصير أ  اشكر لي ولوالديك إليّ 

سي: )واني قد بليت على نفسي أن ال أقبـل شـكر وعنه )ا( في حديث قد 

 (2)عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي اليه(.

النــاس، مـن لــم يشـكر النــاس لــم وعنـه)ا(: )اليشــكر هللا مـن لــم يشـكر 

 (3)هللا(.يشكر

 ر موقف األمل بمهلل تعملى مع االطمئنم  ببقمء السن  الكونية.3
  والاقة بملنفس.ر موقف التوكل على هللا4
 ر موقف العلو على المشمكل التمريخية مع تقدير دور كل عممل.5
 ر موقف الدقة ةي اختيمر سبيل الخير مع الحذر م  سبل الشر.6
 ر موقف الخوف والرجمء.7

 التوازن والتشريع

فتارة نبحث عن سمات التوازن  ،وهناك اسلوبان من البحث في هذا المجال

، واخرى نركز على كل نظام لنجد هذ  السمات فيـه وعنـد العامة في التشريع

النظرة العامة نجد خطوطا  عامة رائعة، كل منها يحتاج لبحث مفصـل ومنهـا 

 مثال :

 ر التواز  بي  التشريع وأرضيته المنمسبة له۱

وتعتبر هذ  السمة من اكبر مالمح الواقعية االسالمية ألنها تنسجم مع مبـدأ 

الجتماعيـة )وهـي مجـال التشـريع( بالمسـألة الفلسـفية ضرورة ربط المسـألة ا

 
 .۱4  :( لقمم ۱

، مسند االمرمم 224:   7. بحمر االنوار :  450الشيخ الطوسي :    –، األمملي  3۱2:    ۱6وسمئل الشيعة  (  2

 .34۱:  ۱0، وماله ةي تمريخ بغداد:  280:  ۱الرضم)ع(:  

 .رواه الترمذي وأحمد ةي مواضع عديدة( 3
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فعلى ضو  نوعية العقيدة والمفاهيم  ،)وهي مجال األرضية الروحية المناسبة(

 المبتنية والعواطف المتفرعة عنها يأتي التشريع المنسجم.

 ر الوحدة والتواز  ةي تطبيق كل األنظمة االسالمية2

فمــن الطبيعــي أن يــتم  ،ترابطــةوالحلــول لهــا م ،ذلــك أن الحيــاة مترابطــة

 التناسق في التطبيق.

 ر الموازنة بي  االلزام التشريعي والتطوع الفردي أو االجتممعي.3
ر التررواز  برري  التحديررد ةرري المجررمالت الامبتررة والمرونررة ةرري المجررمالت 4

 المتطورة.
 ر الموقف المتواز  م  الحرية اإلنسمنية.5

من وانما يتم  ،وال يسمح بالتحديد التام  فال يعمل االسالم على الفتح المطلق

 تخطيط واقعي سليم.قبله 

أما االسلوب اآلخر مـن البحـث فقـد قلنـا انـه يتنـاول كـل نظـام مـن الـنظم 

وهو بدور  مجال واسـع   ،ويعمل على اكتشاف جنبات التوازن فيه  ،االسالمية

مثال  عندما   للبحث ال يسعنا ايضا  الدخول فيه وإنما نشير الى أن نظام العبادات 

 :يتم التركيز عليه يعرض علينا أروع صور التوازن

 تارة بين الحرية اإلنسانية والعبودية و. 

 وأخرى في مجال االشباع المتوازن لغريزة التدين.

 حصرها فيه.عدم  عزل المسجد عن الحياة و عدم وثالثة بين

 ورابعة بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة.

 االتجا  الحسي المحض.عدم  االتجا  العقلي المحض و دمع وخامسة بين

وسادسة بين الغيبية من جهة ووعي المصالح من جهة أخـرى. ولكـل هـذ  

 الجوانب حديث مفصل.

إذ سنجد أنـه يقـيم حـدا    ،وهكذا لو ركزنا على النظام االقتصادي االسالمي

 ة(،وسطا  في مجال )التوازن بين الملكية الفردية والملكية العام
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 والحرية االقتصادية الفردية اطالقا  وتقييدا ،

والضمان االجتماعي مع فسح المجال الرتفاع مستوى المعيشـة الـى الحـد 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

 وال نجد متسعا  للتفصيل في هذ  األمور. ال يضر بالعدالة االجتماعية،

 النقطة الثانية: موجز عن الدستور االسالمي االيراني

 لدراسـة نـود أن نقـدم صـورة مـوجزة عـنوقبل أن نسـتعرض موضـوع ا

 مواد الدستور.

تبدأ هذ  المواد بمقدمـة تتحـدث عـن الركـائز األساسـية للمجتمـع االيرانـي 

 والتي تبتني على المعايير االسالمية.

كما تتحدث عن الميزات التي تمتعـت بهـا الثـورة االسـالمية فميزتهـا عـن 

شــرارة التــي اشــعلتها، غيرهــا، والظــروف التــي ســاعدت علــى انطالقتهــا وال

 والثمن الذي دفعه الشعب.

ثم تتحدث عن اسلوب الحكم في االسالم والمبتني علـى )الشـورى( وتـرى 

ان رسالة الدستور هي ايجاد األرضية المناسبة للنهضة وتربية اإلنسـان علـى 

القيم، واستمرارية الروح التغييرية للمساهمة في المسيرة الحضارية العالميـة، 

عـن ولمسـاهمة فـي المسـيرة الحضـارية العالميـة،  اث عـن مصـادر  كما تتحد 

مصادر التشريع واالسلوب االسـتنباطي االجتهـادي، ومسـألة القيـادة الفقهيـة. 

 ،وموضوع دور االقتصاد فـي المجتمـع، وحقـوق المـرأة، والجـيش العقائـدي

 وغير ذلك. ،واالنتخابات  ،عالمواإل ،والتنفيذ  ،والقضا 

 المواد العامة التي تتناول بالترتيب األمور التالية:ويطرح الفصل األول 

 أ ـ ضرورة الربط بين األيديولوجيا والحياة.

 ب ـ هدف النظام االسالمي العام واسلوب تحقيقه.

 ج ـ األهداف المرحلية له.
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 د ـ خصائا الدولة االسالمية وأهدافها.

 هـ ـ حقوق اإلنسان العامة.

 ل مواد .و ـ اسالمية النظام التي تحكم ك

ز ـ الصفات التـي يجـب أن تتمتـع بهـا القيـادة مـن الفقـه والعدالـة والقـدرة 

 االدارية.

 ح ـ دور الشعب في انتخاب المسؤولين.

 ط ـ مجالس الشورى.

 ي ـ دور الدعوة الى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 ك ـ العالقة بين الحرية واالستقالل.

 ل ـ دور األسرة.

 االسالمية. م ـ وحدة األمة

 ن ـ دين الدولة ومذهبها.

 ا ـ حقوق األقليات الدينية.

 أما الفصل الثاني فيتحدث عن اللغة والكتابة والعلم الرسمي للبالد.

 ويركز الفصل الثالث على حقوق الشعب.

ــة ــع باالقتصــاد والشــؤون المالي ــى الفصــل الراب ويتعــرض الفصــل  .ويعن

ويـتم تفصـيل هـذ  السـلطات فـي   .عب ن سيادة الشمالخامس للسلطات الناشئة  

كما يتعرض الفصـل   .ويتعرض الفصل الثامن للقائد وسلطاته  .الفصول التالية

 العاشر للسياسة الخارجية.

أما الفصل الثاني عشر فيركز على االذاعة والتلفزيـون، ويختـتم الدسـتور 

 اعادة النظر في الدستور. ومسألة مواد  بالحديث عن مجلس األمن القومي

 لنقطة الثالثةا

فـال   ،ذكرنا في العنوان ان هذ  تجربة دسـتورية، ونحـن نعنـي مـا ذكرنـا 

يشكل الدستور إالّ اجتهادا  لمجموعة من العلما  الحظـوا المصـادر االسـالمية 
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ودرسوا الواقـع القـائم وانتخبـوا ـ احيانـا  ـ احـد الخيـارات المفتوحـة امـامهم ـ 

 شرعا  ـ باعتبار  أصلح لذلك الواقع.

 وهذا يعني ان هناك امكانات اخرى مفتوحة ألي مجموعة أخرى تريـد أن 

بـل وقـد تكـون مضـادة للظـروف التـي   ،تنشئ تجربة أخرى لظروف مختلفـة

 الحظتها هذ  التجربة.

ولكنها على أي حال تجربة ثرية استطاعت ان تثبت نجاحها في العديد من 

 بة اجتهادية عملية.المجاالت ويمكن االستفادة منها كنموذج جيد، وتجر

* * * 

وبعد مالحظة هذ  المقدمات نحـاول الـدخول الـى صـلب الموضـوع وهـو 

 استعراض سريع لمالمح التوازن في الدستور االسالمي االيراني.

ونســتطيع أن نقــول ان اهــم صــور التــوازن فــي الدســتور االســالمي تــتلخا 

 كاآلتي:

   عبيأوال: التوازن بين السلطة الدينية واالختيار الش

بـ )االنتخاب الشعبي ضمن االطار الديني(، ويقـوم هـذا  أو فلنعبر عن ذلك

التوازن على اساس من النظرية االسالمية المرنة للحياة، فهي من جهة تعـال  

الحاجات الثابتة لإلنسان بعالجات ثابتة تتمثـل بشـكل أحكـام ثابتـة علـى مـدى 

الصالة والح  والزكـاة   العصور من قبيل حرمة الربا والخمر والزنا ووجوب 

والتكافــل وامثالهــا، ولكنهــا مــن جهــة اخــرى تفســح المجــال لالجتهــاد ليعــال  

الجوانــب المتغيــرة مــن الحيــاة، ككثيــر مــن العالقــات االجتماعيــة واالداريــة 

والحقوقية بما يشمل عملية التعامل مع الطبيعة واستغاللها احيانا  كثيرة، ولكن 

االضوية الكاشفة التـي تبقـي عنصـر المرونـة مع وضع بعض االطر الثابتة و

ب. وال نجد بإمكاننا أن نفصل اكثر من هـذا يكي ال يتحول الى الميوعة والتس

 ولكننا نشير الى االمرين التاليين:
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األول: وجود منطقة المباحات في الشريعة والتي يملك ولي األمر فيهـا أن 

يم أو وجــوب( اذا رأى يــأمر بتغييــر حكمهــا مؤقتــا  الــى حالــة الزاميــة )تحــر

أطيعروا هللا المصلحة تقتضي ذلك، وعلى األمة الطاعة بمقتضى قوله تعالى:  

 .(1)وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم

الثاني: وجود عنصر الشورى والذي يفسـح المجـال الدخـال عنصـر رأي 

 األكثرية في صنع القرار.

 خالل امور اهمها: والدستور االسالمي يعمل على تحقيق هذا التوازن من

ــه )يجــب ان تكــون المــوازين 1 ــادة الرابعــة مــن ان ــه الم ـ مــا نصــت علي

ــة  ــة والمالي ــة والجزائي ــرارات المدني ــوانين والق ــع الق ــاس جمي ــالمية أس االس

واالقتصادية واالدارية والثقافية والعسـكرية والسياسـية وغيرهـا( وقيـدت بهـا 

 كل المواد األخرى.

 خرى على اساس االنسجام مع الشريعة.ـ واكد قيام كل المواد األ2

ـ فسح المجال لالنتخاب الشـعبي بشـكل واسـع مـن قبيـل انتخـاب القائـد، 3

ورئيس الجمهورية، واعضا  مجلس الشورى االسالمي، واعضـا  المجـالس 

 المحلية كما منح الشعب حق االستفتا  في بعض الحاالت.

اصفات معينـة مـع منحـه ـ اإليمان بوالية الفقيه المنتخب شعبيا  ضمن مو4

قــدرة التنســيق بــين الســلطات الــثالث )التنفيذيــة والتشــريعية والقضــائية( 

 واالشراف على حسن اجرا  السياسات العامة للنظام االسالمي.

ل مجلسا  يسمى )مجلس صيانة الدستور( يقوم بدراسة كـل القـوانين ـ شكّ 5

فـإذا رأى   ،لدسـتورالتي يقرها مجلس الشورى ومدى انسجامها مع االسالم وا

 عدم االنسجام فإنه يرفض تمرير القانون على تفصيل له محله.

 
 .59  :( النسمء۱
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 وهكذا يأتي االنتخاب ولكن في اطار التعليمات الدينية.

وبذلك يفترق عن الديمقراطية الغربية تماما  كما يبتعد عـن االسـتبداد باسـم 

  الدين والقدسية الدينية.

بعد نجاحهـا مباشـرة علـى تطبيـق ويالحظ هنا ان الثورة االسالمية عملت  

فلم يكد يمضـي شـهران حتـى جـرى االسـتفتا  الشـهير علـى   ،هذا المبدأ بدقة

ووافق عليه الشعب في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها   ،اصل النظام االسالمي

فأوكل اليهم امر كتابة ،  عليه، ثم جرى انتخاب الخبرا  شعبيا     %98ر2بنسبة  

 لتصويت على الدستور نفسه.واعداد الدستور ثم تم ا

فهو دسـتور كتـب مـن قبـل الخبـرا  وفـيهم مجتهـدون كبـار ووافـق عليـه 

 الشعب.

 ثانيا : التوازن بين السلطات: انفصاال  واتصاال  

فالدستور يقرر وجود سلطات ثـالث هـي التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية 

ــداخل  ــتخلا مــن الت ــا ســلطات مســتقلة عــن بعضــها لكــي ت ــي ويؤكــد انه ف

 المسؤوليات والتدخل في الوظائف وتحقق التوازن.

 إال ان هذا التفكيك يواجه مشكلة مستعصية هي مشكلة التنسيق لـئال يـؤدي

 االنفصال الى التشرذم وتقويض وحدة االدارة عموما  وبالتالي تمزيق البالد.

ــم رجــّ  ــرة ومــن ث ــى فك ــك النســبي للســلطات( عل ــبعض فكــرة )التفكي ح ال

 ام عن بعضها البعض( والتي اكد عليها مونتسكيو من قبل.)االستقالل الت

خـالل  وقد جا  حل المعضلة هنا بعد التأكيد علـى االنفصـال الكامـل ـ مـن

 أمور:

األول: ايكال أمر التنسيق بين السلطات الى القائد الفقيه والعمـل علـى حـل 

 ـ البند السابع(. 110االختالفات بينها )المادة 

ال   قائد من صالحيته الوالئية لحـل مشـكالت النظـام التـيالثاني: استفادة ال
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يمكن حلها بالطرق العادية بعد دراسة المشكلة وتقديم المشورة من قبل مجمـع 

يسمى )مجمع تشخيا مصلحة النظام( يضم قادة السـلطات كلهـا مـع خبـرا  

 الخاصة بهذا المجمع(. 112والمادة  8ـ بند  110بخرين )المادة 

بعــض المؤسســات الحساســة الــى القائــد مباشــرة مــن قبيــل الثالــث: ايكــال 

 )المؤسسة المسلحة( و)االذاعة والتلفزيون(.

الرابع: تنظيم اشراف متبادل بـين السـلطات كمـا سـيأتي االشـارة اليـه فـي 

 النقطة الثالثة من التوازن بشكل مستقل ألهميته.

تنسيق من الخامس: ايجاد نقاط اتصال بين السلطات تقلل من حاالت عدم ال

قبيل: حضور وزير الـدفاع ووزيـر العـدل فـي تركيبـة الحكومـة بصـالحيات 

محددة، وتشكيل لجنة مركبة من مندوبي السلطات الثالث للتشاور مع مؤسسة 

ــة  ــام المؤسس ــة، وقي ــات العام ــى السياس ــراف عل ــون واالش ــة والتلفزي االذاع

ى األعضـا  القضائية بترشيح عدد من الحقوقيين لينتخب منهم مجلـس الشـور

 الحقوقيين في مجلس صيانة الدستور المشار اليه سابقا ، وغير ذلك.

ومن هنا نستطيع القول أّن هناك توازنا  معقوال  بينها فهي من جهـة تحـتفظ 

ومن جهة اخرى تلتزم بالتنسيق عبر نظـام   ،باستقالليتها في مجاالتها الخاصة

 تنسيقي دقيق يشرف عليه القائد الفقيه المنتخب.

والدســتور هنــا يكــاد يقــرب مــن الدســتور الفرنســي للجمهوريــة الخامســة 

 منه(. 16، 12،  11،  10،  8،  5)تراجع المواد    1958اكتوبر    4الصادر في  

وهنــا نــذكر ان تعــديل الدســتور أدى الــى حــذف منصــب رئــيس الــوزرا  

مما حقق تنسـيقا  أكبـر فـي عمـل  ،وايكال األمر مباشرة الى رئيس الجمهورية

 ة.الحكوم

 شراف المتبادل بين مجموع الجهاز الحاكم ثالثا : التوازن في اإل

 ولمسألة االشراف حديث مفصل، إال اننا نوجز  فيما يلي:

نحن نعلم أن التمتع باإلمكانيات العالية قد يجلب معه الغرور، واالنحراف، 
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ــذلك فيجــب أن يكــون التخطــيط  والتســلط الزائــد علــى الحــد، واالســراف. ول

حيث يضمن من جهة سرعة تحقيق الهـدف، كمـا يضـمن مـن جهـة االداري ب

اخرى الدقة في تطبيق القانون وعـدم االنحـراف عنـه، ومـن هنـا يؤكـد البنـد 

العاشر من المادة الثالثة علـى )ايجـاد النظـام االداري السـليم والغـا  األنظمـة 

 .(االدارية غير الضرورية في هذا المجال

 محاسبة ومراقبة ضروري لكـل نظـام.ومن هنا فإن وجود نظام اشراف و

 وما نالحظه من اشراف في الدستور يتلخا بما يلي:

 أواًل: اشراف القيادة:
فإن القائد بمقتضى ما يتحملـه مـن مسـؤولية يجـب أن يشـرف دائمـا  علـى 

وربما قارب هذا المعنى معنى )الشـهادة( الـوارد   .مسيرة الدولة بمعناها األعم

)إنم أنزلنم التوراة ةيهم هدى ونور يحكرم بهرم تعالى:  في القربن الكريم فيقول  

النبيو  الذي  أسلموا للذي  همدوا والربرمنيو  واالحبرمر بمرم اسرتحفظوا مر  

 (1)كتمب هللا وكمنوا عليه شهداء(.

السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضـائية تحـت   57وعندما تجعل المادة  

وعنـدما يؤكـد   ،ل دقيـق وسـليماشرافه، فإنها تعمـل علـى ضـمان عملهـا بشـك

واإليمان والقدرة االدارية  الديني القانون األساسي على الشروط القيادية كالعلم

والعلم بمجريات األمور والشجاعة والعدالة فإنه يعمـل علـى ضـمان المسـيرة 

 السليمة تحت اشراف القائد.

 اثنيًا: اشراف السلطة التشريعية على املسرية من خالل:
المحاسبات، حيث تقوم الحكومة قبل مطلع السنة بتقديم الميزانية ـ ديوان  1

الى المجلس فيقوم المجلس بدراستها وتعديلها انسجاما  مـع الخطـة الثالثيـة أو 

 وهي بنفسها تعد قانونا . ،الخمسية المقررة في مختلف المجاالت 

 
 .44( سورة الممئدة:  ۱)
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مـن وبعد أن يتم ابالغ الميزانية للدولة يراقب المجلـس حسـابات الميزانيـة 

خالل هذا الديوان ويشرف المجلس عليه مباشرة، فإذا تم التأكد من أي تجاوز 

 للقانون فإن الجهة المتخلفة سوف تحال للقوة القضائية لمحاكمتها.

 (.88ـ االسئلة الموجهة لرئيس الجمهورية أو الوزرا  )المادة 2

 (.89ـ طلب حجب الثقة )البند األول من المادة 3

لجمهوريـة بشـروط معينـة )البنـد الثـاني مـن المـادة ـ طلب عزل رئيس ا4

89.) 

 ـ المجالس التي يشترط القانون فيها عضوية ممثلين عن المجلس.5

 اثلثًا: اشراف السلطة القضائية:
، (  156ذلك ان من واجباتها االشراف على حسن جريان األمـور )المـادة  

القضـا  ان   كما ان لالفراد أن يقدموا شـكاواهم ضـد أي فـرد حكـومي وعلـى

 يحقق في ذلك.

 وتشرف القوة القضائية على سير االمور اجماال  من خالل ما يلي:

 : الــذي يراقــب ســير عمــل الــدوائر الحكوميــةر ديرروا  العدالررة االداريررة۱

م ع حـق النـاس حيـث تقـدّ يتضي  ىإلوما تصدر  من تعليمات واوامر قد تؤدي  

 (.173شكاواهم ضدها الى هذا الديوان )المادة 

وتقـوم بمهمـة االشـراف المباشـر علـى عمليـة   منظمة التفتيش العرمم:  -2

وذلـك تحـت اشـراف   ،التنفيذ الصحيح للقوانين من خالل ما تملكه من خبـرا 

 (.174رئيس السلطة القضائية مباشرة )المادة 

بال فـرق بـين القائـد وبـاقي   االشراف على ممتلكمت المسؤولي  الكبمر  -3

 (.142المسؤولين )المادة

ــق  المحكمررة العليررم: -4 ــى عمــل المحــاكم وتحقي ــتم االشــراف عل ــث ي حي

واالمـر باعـادة النظـر فـي   ،االنسجام بينها، ودراسة بعض االحكـام الصـادرة

 بل ومحاكمة القضاة أنفسهم وتعويض الخسائر. ،القضايا
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 رابعًا: اشراف السلطة التنفيذية
وكل أحيث  ،  (  113ويقوم رئيس الجمهورية نفسه باالشراف طبق )المادة  

مهمـة مراقبـة تطبيـق ـ  باعتبـار  الشـخا الثـاني فـي النظـام  ـ  الدستور اليـه  

 .ـ  اال فيما يرتبط بالقائد من مسؤوليات ـ الدستور نفسه 

 خامسًا: اشراف جملس صيانة الدستور على عملية التقنني 
اذا   الّ إفإّن أي قانون يصدر من مجلس الشورى ال يكتسب الصفة القانونية  

 هما:، افق عليه هذا المجلس الذي يراقب امرين فيه و

التطابق مع الشريعة االسالمية، واالنسجام مع الدستور. ووجـود مثـل هـذا 

حيـث يوجـد ـ  مـثال   ـ  المجلس امر معمول به في البلدان الديمقراطيـة كفرنسـا  

مجلس يسمى )المجلس الدستوري( ينتخبه رئيس الجمهوريـة ورئـيس مجلـس 

س مجلس النواب )كل ينتخب ثالثة اشخاا( باالضافة لرؤسـا  االعيان ورئي

 الجمهورية السابقين.

فاذا وافق مجلس صيانة الدستور على مـا صـوبه مجلـس الشـورى اصـبح 

رجـع الـى أعيد الـى المجلـس النيـابي مـن جديـد ، فـإن أقـر  وإالّ اُ   الّ إقانونا  و

 سياتي. مجلس تشخيا مصلحة النظام ليقرر الحكم الثانوي بحقه كما

 .98تفسير نصوا الدستور وفق المادة  -2

 .99االشراف على االنتخابات وفق المادة  -3

تاييد قابلية المرشـحين لرئاسـة الجمهوريـة ومجلـس الخبـرا  ومجلـس   -4

 الشورى.

، 68وغير ذلك مما هو منصـوا عليـه فـي المـواد المتعلقـة بـه كـالمواد  

 .177، و141، و111، و69و

حيث يتحمل مسـؤولية التحقيـق فـي اسـتمرار الصـفات   رباءسادسًا: جملس الخ

 المطلوبة في القائد فاذا فقد بعضها يستطيع عزله وانتخاب بخر محله.



 47 ............................................................... ة االسالمية االيرانية  مالمح التوازن في التجربة الدستوري

ويمكننا القول بأن الطبيعة االسالمية للشعب تفتـرض مراقبتـه لسـير   سابعًا:

عمل الدولة وبالتالي التعبير عن رضا  أو عدمه من خالل التصـويت أو مبـدأ 

ــالمعروف أو النهــي عــن المنكــر أو وســائل االعــالم أو التشــكيالت االمــر  ب

 السياسية أو المجالس البلدية أو التظاهرات وغير ذلك.
 

 رابعا : التوازن بين األصالة والمعاصرة 

ويمكـن ان نركـز مـثال  علـى   ،وهذا النوع يبدو بكل وضـوح فـي الدسـتور

 المادة الثالثة التي تقول:

هداف المذكورة في المادة الثانية تلتـزم حكومـة من اجل الوصول الى اال»

ف جميع امكانياتها لتحقيق ما يلي:  جمهورية ايران االسالمية بأن توّظِّ

ـ خلق المناخ المالئم لتنمية مكارم االخالق على اساس االيمان والتقوى، 1

 ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع.

باالسـتفادة السـليمة مـن ـ رفع مستوى الوعي العام في جميع المجـاالت،  2

 المطبوعات ووسائل االعالم، ونحو ذلك.

ـ توفير التربية والتعلـيم، والتربيـة البدنيـة مجانـا  للجميـع، وفـي مختلـف 3

 وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه. ،المستويات 

ــة 4 ــاالت العلميـ ــي المجـ ــداع فـ ــث واالبـ ــق والبحـ ــة روح التحقيـ ـ تقويـ

عـن طريـق تأسـيس مراكـز البحـث   ،السالمية كافـةوالتكنولوجية والثقافية وا

 وتشجيع الباحثين.

 طرد االستعمار كلية  ومكافحة النفوذ االجنبي. ـ 5

 ـ محو أي مظهر من مظاهر االستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة. 6

 ـ ضمان الحريّات السياسيّة واالجتماعيّة في حدود القانون. 7

ــاس فــي تق 8 ة الن ــهام عامــّ ــيرهم السياســي واالقتصــاديـ إس  ريــر مص

 واالجتماعي والثقافي.

ـ رفع التمييز غير العادل، وإتاحة تكـافؤ الفـرا للجميـع فـي المجـاالت 9
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 المادية والمعنوية كلها.

وإلغا  االنظمة اإلدارية غير الضرورية   ،ـ ايجاد النظام االداري السليم10

 في هذا المجال.

ــوطني بصــ11 ــدفاع ال ــة ال ــة بني ــدريب ـ تقوي ــق الت ــة، عــن طري ورة كامل

العسكري لجميـع االفـراد، مـن أجـل حفـظ االسـتقالل ووحـدة أراضـي الـبالد 

 والحفاظ على النظام االسالمي للبالد.

ـ بنا  اقتصـاد سـليم وعـادل وفـق القواعـد االسـالميّة مـن أجـل تـوفير 12

يـة الرفاهية والقضا  على الفقر، وازالة كل انواع الحرمان فـي مجـاالت التغذ 

 والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل جميع االفراد.

ــة 13 ــون والصــناعة والزراع ــوم والفن ــي العل ــذاتي ف ــا  ال ــاد االكتف ـ ايج

 والشؤون العسكرية وامثالها.

وايجــاد الضــمانات  ،ـ ضــمان الحقــوق الشــاملة للجميــع نســا   ورجــاال  14

 القضائية العادلة لهم، ومساواتهم امام القانون.

ة االسالمية والتعاون الجماعي بين الناس كافة.15  ـ توسيع وتقوية االخوَّ

ــايير االســالمية 16 ــاس المع ــى اس ــبالد عل ــة لل ــة الخارجي ـ تنظــيم السياس

ــة لمستضــعفي  ــة الكامل وااللتزامــات االخويــة تجــا  جميــع المســلمين والحماي

 .« العالم

ق االهــداف وقــد دعــت المــادة الثانيــة العتمــاد عنصــرين اساســيين لتحقيــ

ــا  ــة وهم ــاد )ضــمانا  لالصــالة( : المطلوب ــن التجــارب ، االجته واالســتفادة م

علـى   43كمـا أكـدت المـادة  ،  اإلنسانية الممتدة باستمرار )ضمانا  للمعاصرة(  

 هذا الموضوع ضمانا  القتصاد سليم.

والحقيقة هي ان نفس اعتماد قيادة المجتهدين والسماح لالجتهـاد الحـر فـي 

المباحات بما يحقق المصلحة وانتخاب افضل السبل المتاحة لسير مل  منطقة  

األمة نحو االهداف العليا، يضمن مثل هذا التوازن الذي ينفي الجمود من جهة 

 والميوعة والتسيب من جهة اخرى.
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ومن األمور التي طرحها التعديل الدستوري مسألة ايجاد )مجمع تشـخيا 

بتقديمه المشورة للقائد في السياسات   وهو يقوم بدور حساس، مصلحة النظام(  

س الشـورى ومجلـس وتقرير الموقف عند االخـتالف بـين مجلـ ،  العامة للبالد 

طفــرة فــي الفقــه السياســي  ـ فــي رأيــيـ ويشــكل ، ( 112صــيانة الدســتور )م

اإلمامي الذي لم يكن يؤمن بمبدأ المصالح المرسلة وإن كان يقرر بشـي  مـن 

مــل  منطقــة الفــراغ التقنينــي وفقـــا  لالضويـــة االيجــاز حــق ولــي األمــر فــي 

الشرعيـة الكاشفــة التـي تقترحهــا تطبيقـــات صـــدر االسـالم وربمـا قـدمتها 

 كما سيأتي. بعض النصوا الشريفة

 خامسا : التوازن بين ضمان الحقوق الفردية وتأمين الحقوق االجتماعية

دو لنـا هـذ  الحقيقـة نهـا الدسـتور تبـوعندما نراجع قائمة الحقوق التـي يؤمّ 

 بوضوح، فالدستور يضمن الحقوق التالية:

 :3م
 ـ الحق االخالقي  1

 ـ الحق االعالمي  2

 ـ الحق في التربية والتعليم، والرياضة  3

 ـ حرية التحقيق  4

 ـ العمل ضد االستعمار  5

 ـ العمل ضد االستبداد  6

 ـ الحريات السياسية واالجتماعية  7

 ـ تقرير المصير  8

 ـ المساواة  9

 ـ حق النظام االداري  10

 ـ حق الدفاع  11

 ـ حق الرفاهية ومنع الحرمان  12
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 ـ االكتفا  الذاتي  13

 ـ ضمان الحقوق القضائية للجميع نسا   ورجاال   14

 ة االسالمية االخوّ  تحقيقـ ضمان  15

 ـ التعهد بحماية المسلمين والمستضعفين  16

 : حق الشعب في االنتخاب 6م

 : تشكيل مجالس الشورى 7م

 وهي مسؤولية جماعية ـ : حق الدعوة الى المعروف والنهي عن المنكر 8م

 ـ 

 : االستقالل والحرية ووحدة االراضي مترابطة 9م

 ها : االسرة وحدة أساسية والقوانين يجب أن تيسرّ 10م

 : المسلمون امة واحدة والوحدة االسالمية هدف 11م

 : الحرية المذهبية 12م

 : الحرية الدينية 13م

 : التعامل الحسن مع غير المسلمين 14م

 : المساواة ونفي التمييز 19م

 : الحماية متساوية 20م

 : حقوق المرأة التكاملية: 21م 

 األم في كل المراحل ـ محكمة االسرة ـ العاجزات ـ القيمومة 

 : الحماية المعنوية لالشخاا 22م

 : الحماية الفكرية 23م

 ماية الصحفية : الح24م

 : حماية االتصاالت 25م

 : حق تشكيل الجمعيات 26م

 : حق االجتماعات والمسيرات 27م

 : حق المهنة 28م
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 : حق الضمان االجتماعي 29م

 : حق التربية والتعليم المجاني 30م

 : حق المسكن 31م

 : حماية اإلنسان من اال عتقال 32م

 النفي أو اإلبعاد : حماية اإلنسان من 33م

 : حق التحاكم 34م

 : حق المحاماة 35م

 : ال جريمة اال بنا القانون 36م

 : اصالة البرا ة 37م

 : الحماية من التعذيب 38م

 : حماية الكرامة اإلنسانية 39م

 : حماية المصالح العامة 40م

 : حق التجنس 42، م 41م

 :: الحقوق االقتصادية43م

 ـ الحاجات الرئيسية  1

 ـ ظروف العمل  2

 برنام  االقتصادي ـ ال 3

 ـ حرية اختيار نوع العمل  4

 ـ منع االضرار بالغير  5

 ـ منع االسراف  6

 ـ االستفادة من مختلف العلوم  7

 ـ منع السيطرة االجنبية  8

 ـ زيادة االنتاج  9

 : حماية الملكية الفردية واالجتماعية والتعاونية 44م

 : حماية االموال العامة 45م
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 نتيجة الكسب المشروع  : حق االمتالك46م

 : حق احترام الملكية الخاصة 47م

 : المساواة في االنتفاع بمصادرة الثروة 48م

 : نفي الربا والرشوة والغصب ...49م

 : حق حماية البيئة 50م

 : نفي الضرائب اال بقانون 51م

 الع الشعب على سير عمل النواب : حق اطّ 69م

 ؤون : يحق للمجلس أن يحقق في جميع الش76م

 في ظروف قاهرة  الّ إر فرض االحكام العرفية ظ: ح79م

 : حق النواب في ابدا  نظرهم 86، م 84م

 : االستيضاح 89م

 : حق استماع المجلس الى شكاوى المواطنين 90م

 : تشكيل مجالس شورى المدن والمحافظات 91م

 : يتساوى القائد مع كل االفراد امام القانون107م

 ادة اإلنســان واالســتقالل والحريــة، ودعــم نضــال: التأكيــد علــى ســع54م

 المستضعفين

 : حق اللجو 55م

 : المحلفون يحضرون جلسات محاكمة مسؤولي المطبوعات 68م

 ضرار بسبب المحاكمات : التعويض عن األ71م

 عالم: حرية النشر واإل75م

ولكــن علــى أن ال تعتــدي علــى  ،ضــمنوهكــذا نجــد ان الحقــوق الفرديــة تُ 

ومعنى ذلك ان الملكية الفرديـة إذا كانـت مضـمونة مـن ؛  اعية  الحقوق االجتم

جهة فإن عليها أن تؤدي واجبها لتوفير التكافل االجتماعي من خالل اسـهامها 

الضريبي، كما ان عليها ان ال تؤدي الى االخـالل بـالتوازن االجتمـاعي عبـر 

 م لها )مواد متفرقة(.االستغالل المسرف للثروة واالستعمال المحرّ 
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( وأي 50ن أي اعتدا  على البيئة يعنـي اعتـدا   علـى الحـق العـام )ماما  ك

 (.40اضرار باآلخرين ممنوع )م 

)م   وعلى االفراد أن يدعموا الدولة لتوفير وسائل التربيـة والتعلـيم للجميـع

( والصحافة حرة مالم تخل بالقواعـد 22( وتوفير فرا العمل للجميع )م  30

ــة ) ــوق العام ــالمية والحق ــالم تخل24م االس ــرة م ــات ح باألســس (واالجتماع

 (.27االسالمية)م

واالنفال والثروات العامة تترك لمباشرة الحكومة االسالمية لتتصرف بهـا 

( ولــيس لالفــراد حــق التصــرف فيهــا إال بــإذن 45طبــق المصــالح العامــة )م 

 الدولة.

والحكومة مسـؤولة عـن اسـترجاع الثـروات الناشـئة عـن الربـا والغصـب 

 (.49ة والقمار وغير ذلك واعادتها الى اصحابها )م والرشو

أو  ،وال يحق ألي فرد أو مجموعة أو مسؤول ان يلحق ضررا  باالسـتقالل

 .(9)م  يستغل الحرية التي يملكها  لالضرار باستقالل البالد وحرية اآلخرين

 سادسا : التوازن بين المصلحة الوطنية والمصلحة االسالمية العليا

بحكــم اآليــة »ة الحاديــة عشــرة هــذا المبــدأ بوضــوح فتقــول: وتؤكــد المــاد 

يعتبر المسـلمون امـة  )إ  هذه أمتكم أمة واحدة وأنم ربكم ةمعبردو (الكريمة  

واحــدة، وعلــى حكومــة الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة اقامــة كــل سياســاتها 

العامة على أساس تضامن الشعوب االسالمية ووحـدتها، وأن تواصـل سـعيها 

 .« ل تحقيق الوحدة السياسية واالقتصادية والثقافية في العالم االسالميمن أج

 وهكذا تبدو الخطوط التالية:

 ـ إّن مصلحة االمة االسالمية هي فوق المصالح المحلية.1

الدولة ببنا  كل سياساتها العامة على أساس التضامن  يكلفـ إّن الدستور 2

 االسالمي.

المجـاالت هـي الخـط االسـتراتيجي الـذي   ـ إّن الوحدة االسالمية في كـل3
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 يجب العمل على تحقيقه.

( إن السياسة الخارجية يجب أن تقوم على أسـس منهـا 152وتقرر المادة )

 )الدفاع عن حقوق جميع المسلمين(.

سابعا : التوازن بـين تـأثير السـلطات الحكوميـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني فـي 

 صياغة القرار

 عتبر ركيزة ديمقراطية.وهي نقطة مهمة جدا  وت

والدستور يمنح المؤسسات المدنية )أي تلك التي يشكلها الشعب وال تخضع 

للتبعية الحكومية( حقوقا  مهمة ليوازن بينها وبين التأثير الحكومي في مختلف 

 المجاالت وإن كانت الحكومة نفسها منتخبة من قبل الشعب.

 : ومن هذ  الموارد 

منـة مـن أن الـدعوة الـى الخيـر واألمـر بـالمعروف أ ـ ما تقرر  المادة الثا

والنهي عـن المنكـر مسـؤولية جماعيـة ومتبادلـة بـين النـاس فيتحملهـا النـاس 

 بالنسبة لبعضهم بعضا  وتتحملها الحكومة تجا  الناس، والناس تجا  الحكومة.

ب ـ ما تقرر  المادة الرابعة والعشرون من حرية الصـحافة والمطبوعـات 

 قواعد االسالمية.مالم تخل بال

ج ـ مــا تقــرر  المــادة السادســة والعشــرون مــن أن األحــزاب والجمعيــات 

والهيئات السياسية، واالتحادات المهنية والهيئات االسالمية، واألقليات الدينيـة 

 المعترف بها تتمتع بالحرية ما لم تتناقض مع أسس الجمهورية.

القتصاد الوطني يعتمد ـ من د ـ ما تقرر  المادة الرابعة واألربعون من أن ا

جملة ما يعتمد ـ على القطاع التعاوني ويشمل الشركات والمؤسسات التعاونية 

 لالنتاج والتوزيع وهي مؤسسات شعبية.

هـ ـ وتقرر المادة المائة انه: من اجل اشراك الشـعب فـي التطبيـق النـاجح 

والثقافيــة والســريع للبــرام  االجتماعيــة واالقتصــادية والعمرانيــة والصــحية 

والتعليمية وسائر الخـدمات االجتماعيـة مـع مالحظـة المتطلبـات المحليـة تـتم 

ادارة شؤون كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضـا  أو محافظـة تحـت اشـراف 
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 مجلس شورى وينتخب اعضاؤ  من قبل سكان تلك المنطقة.

 و ـ وتقرر المادة التالية تشكيل مجلس أعلى لهذ  المجالس.

المادة الرابعة بعـد المائـة انـه يـتم تشـكيل مجـالس شـورى مـن   ز ـ وتقرر

ممثلي الفالحين والعمـال وسـائر العـاملين والمـدرا  فـي هـذ  المرافـق وذلـك 

لتحقيــق العدالــة االســالمية والمســاهمة فــي اعــداد البــرام  وتحقيــق التنســيق 

 والتطوير.

ســتقلة الم كــل هــذا مــع مالحظــة مــا يقــوم بــه العلمــا  والحــوزات الدينيــة 

 من واجب االشراف العام على كل المسيرة طبق التقليد السائد. بطبيعتها

 ثامنا : التوازن بين االنتما  االسالمي وحقوق المواطنة

 على أمور: ويعتمد هذا التوازن

 االول: االحكام االسالمية في التعامل بين المسلمين وغيرهم.

لجميـع وخصوصـا  ألولئـك الثاني: الحقوق اإلنسانية التي ضمنها االسالم ل

 الذين يعيشون في كنف الدولة االسالمية.

الثالث: التغييرات الزمانية والمكانية ومقتضيات المصلحة والتعقيد الحادث 

في وظائف الدولة والمـواطنين ومـا تقتضـيه مواثيـق حقـوق اإلنسـان الدوليـة 

 وغير ذلك.

 وعلى هذا يقرر الدستور االسالمي األمور التالية:

حرية كل المسلمين بمختلف مذاهبهم في ادا  مراسمهم الدينية، وتطبيق أ ـ  

قواعدهم في األحوال الشخصية ومسـائل التربيـة والتعلـيم واألمـور القضـائية 

 وأمثال ذلك.

وكذلك حرية اهل الكتـاب بمـا فـيهم المجـوس فـي ادا  مراسـمهم وتطبيـق 

 (.13م ،12قواعدهم في األحوال الشخصية والتعاليم الدينية )م 

ب ـ ويطلب من الحكومة والمسلمين ان يراعوا غيـر المسـلمين ويتعـاملوا 

 (.14معهم بالحسنى )م 



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ......................................................................................... 56

 (.19ج ـ يتمتع افراد الشعب بالمساواة في الحقوق )م 

د ـ تشمل حماية القانون كـل افـراد الشـعب وهـم يتمتعـون بجميـع الحقـوق 

ــة والثقاف ــوازين اإلنســانية والسياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــة ضــمن الم ي

 االسالمية.

هـ ـ ونظرا  لقلة بعض األقليات واحتمال عدم فوزها بمقاعد برلمانية يقـرر 

ــدة، وان  ــى ح ــا  عل ــنهم نائب ــل م ــب ك ــود ينتخ ــت واليه ــتور ان الزرادش الدس

المسيحيين اآلشوريين والكلدانيين ينتخبون معا  نائبا  واحدا  وينتخب المسيحيون 

( ويعتبـر هـذا 64ال كل علـى حـدة نائبـا  واحـدا  )م األرمن في الجنوب والشم

 امتيازا  لهم.

و ـ اشـترط فـي بعــض المناصـب القياديـة شــرط االسـالم مراعـاة ألحكــام 

االسالم والشروط الموضوعية وترك األمر فـي الحـد األعظـم مـن المناصـب 

 مفتوحا .

*    *    * 

 ال  وهللا تعالىويحتاج األمر الى دراسة اكثر تفصي  ؛هذ  هي بعض المالمح

 هو الموفق.
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 ِّلقد أرسلنا رُسَلنا ابلبي ِّناتِّ وأنزْلنا معهم الكتاَب وامليزاَن ليقوَم الناُس ابلقسط 

يعبّر دستور جمهورية ايران اإلسالمية عن الركـائز الثقافيـة واالجتماعيـة 

لك على أساس القواعد والمعايير والسياسية واالقتصادية للمجتمع االيراني، وذ 

 االسالمية التي تجّسد أهداف االّمة االسالمية، وبمالها القلبية.

ولقد أعرب الشعب صراحة عـن هـذ  االهـداف مـن خـالل وقـائع الثـورة 

االسالمية العظمى التي خاضها، وعن طريق شعاراته، وهتافاته المدوية التـي 

 شاركت فيها طبقات الشعب كافّة.

وقد حقق شعبنا النصر الساحق فانه يتطلع بكل وجـود  الـى تحقيـق واليوم  

 هذ  االهداف الكبرى.

إن الميزة االساس لهذ  الثورة بالنسبة الى سائر النهضات التـي قامـت فـي 

ايران خالل القرن االخير انما هي عقائديـة الثـورة واسـالميتها. ولقـد توصـل 

شـروطة( المضـادة لالسـتبداد الشعب االيراني المسلم بعد مرور  بنهضـة )الم

ونهضة تأميم النفط المحاربة لالستعمار، توصل الـى هـذ  التجربـة القيمـة أال 

وهــي إن الســبب االســاس البــارز لعــدم نجــاح هــذ  النهضــات انمــا هــو عــدم 

عقائديتها، وبالرغم من أن المساهمة الرئيسة واالساس كانت على عاتق الخّطِّ 

ما  اإلسالم المجاهـدين إالّ أنـه بسـبب ابتعـاد هـذ  الفكرّيِّ االسالمّيِّ وقيادة عل

الحركات النضاليَّة عن المواقف اإلسالميَّة األصيلة فانها كانـت تتَّجـه بسـرعة 
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نحو الركود، ومن هنا فإنَّ الضمير اليقظ للشعب بقيادة المرجع الـديني الكبيـر 

تـزام )قدس سر ( قـد أدرك ضـرورة ال حضرة بية هللا العظمى اإلمام الخميني

مسار النهضة العقائديّة واالسالميّة األصيلة، وهكذا كانت هذ  المـرة انطالقـة 

لحركة تغييريّة جديدة بقيادته الحكيمة حيث قام بها علما  اإلسالم المجاهـدون 

في ايران ـ الذين كانوا دائما  في مقّدمة صفوف النهضات الشعبيّة ـ وشـاركهم 

 ثقَّفون الملتزمون باالسالم.فيها أيضا  الكتّاب والمفكرون والم

)ابتــدأت النهضــة االخيــرة للشــعب االيرانــي عــام الــف وثالثمئــة واثنــين 

وثمانين هجري قمري، الموافق لسنة الف وثالثمئة واحـدى واربعـين هجريـة 

 شمسية(.

 طليعة النهضة

ـاة بــ   خطـوة نحـو   (الثـورة البيضـا )لقد كانت المؤامرة االميركيـة المسمـّ

لنظــام الــدكتاتوري، وتركيــز تبعيــة ايــران السياســية والثقافيــة تثبيــت قواعــد ا

واالقتصادية لالمبريالية العالمية، ومن هنا فان المعارضة العارمة التي أبداها 

االمام الخميني ضدَّ هذ  المؤامرة كانت حافزا  لحركة الشـعب الشـاملة، وتبعـا  

شـهر خـرداد عـام   لذلك انطلقت الثورة الدامية العظمـى لالمـة االسـالمية فـي

م( فكانت في الحقيقة نقطة انطالق لهذ  الحركة 1963هـ  ش  )يونيو   1342

ــي  ــام الخمين ــادة االم ــت قي ــك قوي العظيمــة الواســعة النطــاق، ومــن جــرا  ذل

 هـ . ش 13/8/1343االمام في  االسالمية واستحكمت، وعلى الرغم من نفي

نون )الكابيتالسـيون( م( الى خارج ايران بعد اعتراضه على قا4/11/1964)

دت العالقـة  المخزي )منح الحصانة القضـائية للمستشـارين االميـركيين( توطـَّ

الوثيقة بين االمة واالمـام، وواصـل الشـعب المسـلم ـ والمفكـرون الملتزمـون 

باالسالم وعلما  االسالم المجاهدون على وجه الخصوا ـ طريقـه الجهـادي 

 عدام.بالرغم من النفي والسجن والتعذيب واال

وفي هذا الوقت، قامت الشريحة الواعية من المجتمع ـ والتي كانـت تشـعر 
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ــات  ــة والجامع ــوزات العلمي ــاجد والح ــي المس ــة ف ــة توعي ــؤولية ـ بعملي بالمس

باعتبارها حصونا  لهم، وابتدأت هذ  الفئة تعمل بجهد متواصل ومثمر في رفع 

مسـتلهمة ذلـك كلـه  مستوى الوعي الثوري واليقظة االسالمية للشعب المسـلم،

من العقيدة االسالمية الثورية. وفي سـبيل قمـع الثـورة االسـالمية شـنَّ النظـام 

الطــاغي هجومــا  غــادرا  علــى المدرســة الفيضــية والحــرم الجــامعي، وســائر 

المراكز الثورية المنتفضة، وحاول ـ يائسا  ـ انقاذ سلطته الخيانية مـن غضـب 

ارس أعمـال التعـذيب الوحشـية الشـبيهة الشعب الثائر فارتكب االعدامات، وم

بجرائم القرون الوسطى، باإلضـافة الـى السـجون طويلـة األمـد. فكانـت هـذ  

التضحيات السخية ثمنا  يقدمه الشعب المسلم ليبرهن على عزيمته الراسخة في 

مواصلة الجهاد، وهكذا استمّدت ثورة ايران اإلسالميَّة استمراريَّتها مـن دمـا  

لمؤمن من الرجال والنسا ، الذين كانوا يهتفون عند الفجـر فـي مئات الشباب ا

واســتهدفتهم اســلحة االعــدا  فــي االزقــة  (هللا اكبــر)ميــادين االعــدام منــادين 

والشوارع، وكانـت بيانـات االمـام وخطبـه المسـتمرة فـي مختلـف المناسـبات 

 تؤدي دورها التعبوي الرسالي في توعية االمة االسالمية، وشحذ عزائمها.

 الحكومة االسالمية

عندما كان النظام الطاغي في قمة جبروته وسيطرته على الشـعب، طـرح 

االمام الخميني فكرة الحكومة االسالمية على اساس واليـة الفقيـه، ممـا اوجـد 

في الشعب المسلم دافعا  جديدا  متميزا  ومنسجما  ورسم له الطريق االصيل نحو 

التالحم الثـوري بـين صـفوف المناضـلين النضال العقائدي االسالمي، وازداد  

 المسلمين والملتزمين في داخل البالد وخارجها.

وفــي هــذا المســير اســتمرت النهضــة واشــتدت المعارضــة واالســتيا  فــي 

الداخل على اثر االضطهاد المتزايد يوما  بعد بخر، فقام علما  االسالم والطلبة 

على المستوى العالمي مما   الجامعيون المناضلون بتعميم الكفاح وفضح النظام

ادى الى تزلزل الدعائم التي يقوم النظام عليها، فاضطر الحكام واسيادهم الـى 

التخفيف من الضغوط التي يمارسونها، أو كما يقال اضطروا الى التنفيس عن 
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 الجو السياسي للبالد، وظنوا ذلك صمام امان يحفظهم من السقوط المحتوم.

اعي والمصـمم واصـل حركتـه المظفـرة بصـورة إالّ أن الشعب الثائر الـو

 شاملة، وعلى جميع المستويات بقيادة االمام الخميني الحكيمة.

 غضب الشعب

م( 1978ينـاير  7هــ . ش )  1356سنة    العاشرشهرالفي السابع عشر من  

نشر النظام الحاكم مقالة اهان فيها علما  االسالم وخصوصا  االمام الخمينـي، 

لحركة واثارة غضـب الشـعب فـي جميـع ارجـا  الـبالد، مما ادى الى تعجيل ا

فحاول النظام ـ من اجل السيطرة على بركان الغضب الشعبي الثائر ـ ان يقمع 

هذ  المعارضة عن طريق سفك الدما ، ولكن هذا العمل بالذات زاد من غليان 

الدما  في عروق الثورة، فانطلقت الجماهير المسلمة تنتفض بصـورة متواليـة 

كل اسبوع أو أربعين يومـا  تمـر علـى استشـهاد شـهدا  الثـورة، وبـذلك خالل  

ازدادت حيوية النهضة ونشاطها وحركتهـا فـي جميـع الـبالد، ومـع اسـتمرار 

الحركة الشعبية شاركت جميع اجهزة البالد بصورة فعالـة فـي اسـقاط النظـام 

الطاغي عن طريق االضراب العام واالشتراك فـي المظـاهرات، وهكـذا فـان 

لتالحم بين جميع الفئات واالجنحة الدينية والسياسية رجاال  ونسا   كان يعتبـر ا

امــرا  مصــيريا ، وخصوصــا  النســا  اللــواتي كــان لهــن دور فعــال وبصــورة 

ملحوظة في كل ميادين هذا الجهاد العظيم، ومن المشاهد التي تعكس حضـور 

ضـال; مشـهد اُم هذ  الفئة الكبيرة من المجتمـع ومسـاهمتها المصـيرية فـي الن

تحتضن طفلهـا مسـرعة نحـو سـاحة المعركـة فـي مواجهـة فوهـات األسـلحة 

 الرشاشة.

 الثمن الذي دفعه الشعب

ف، وبعـد التضـحية بمـا يزيـد عـن  بعد جهاد متواصل استمر مدة عام ونيـِّّ

ستين ألف شهيد ومئة الف جريح ومعّوق، وبعد خسارة مالية بلغت المليارات 

اإليرانية(، بعد ذلك كله أينعت نبتة الثورة وسط هتافات من التومانات )العملة  
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، وهكذا انتصرت هذ  النهضـة العظيمـة (إستقالل، حرية، جمهورية إسالمية)

معتمدة على االيمان والوحدة وحزم القيادة، خالل المراحل الحساسة والمثيـرة 

م جميــع  فــي النهضــة، وبفضــل تضــحيات الشــعب، كمــا اســتطاعت ان تحطــِّّ

أصبحت منطلقـا  جديـدا  مـن   والعالئق والمؤسسات االمبريالية حيث   الحسابات 

 نوعه للثورات الشعبية الكبيرة في العالم.

لقد أصبح الحادي والعشرون والثاني والعشـرون مـن شـهر )بهمـن( سـنة 

م(   1979فبرايـر    11و  10ألف وثالثمئة وسـبع وخمسـين هجريـة شمسـية )

ــار الصــرح الشاهنشــاهي وتح ــة تاريخــا  النهي ــداخلي والهيمن م االســتبداد ال طــ 

االجنبية المتكئة عليه، وبهذا االنتصار العظيم قامت طليعة الحكومة اإلسالمية 

 التي ابتغاها الشعب المسلم منذ أمد بعيد حيث كانت بارقة أمل للنصر النهائي.

وقد جرى االستفتا  العام على إعالن قيام نظام الجمهورية االسالمية حيث 

الشعب قاطبة بما فيه مراجع التقليد وعلما  االسالم واإلمـام القائـد، شارك فيه 

وقــد أعلــن الشــعب قــرار  النهــائي والحاســم بتأســيس الجمهوريــة االســالمية 

 .%2,98وصوت بالموافقة على نظام الجمهورية االسالمية بأكثرية 

واآلن، يُعبِّّر دستور جمهورية ايران االسالمية عن الخصـائا والعالئـق 

ياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة للمجتمع االسالمي الجديد، ولذا البدَّ من أن الس

يكون هذا الدستور وسيلة  لتثبيت أركـان الحكومـة اإلسـالميَّة ونموذجـا  لنظـام 

 حكم جديد على أنقاض نظام الطاغوت السابق.

 االقتصاد وسيلة ال هدف

 حاجـات اإلنسـان إن األصل في مجال ترسيخ االُسس االقتصادية هـو سـد  

في مسير تكامله ورقيِّّه، ال كما في سـائر الـنظم االقتصـادية التـي ترمـي الـى 

تجميع الثروة وزيادة الربح. إذ إن االقتصاد فـي المـذاهب الماديـة هـدف بحـد 

ذاته ولهذا السـبب يُعتبـر االقتصـاد فـي مراحـل النمـو عامـل تخريـب وفسـاد 

د وســيلة، وانحطــاط )فــي هــذ  المــذاهب( بينمــا االق تصــاد فــي االســالم مجــرَّ
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والوسيلة ال يُطلب منها إالّ العمل بأفضل صورة ممكنة في سبيل الوصول الى 

 الهدف.

وعلـى أسـاس هـذ  النظــرة، فـإن برنـام  اإلقتصــاد اإلسـالمي هـو تــوفير 

ه يجـب علـى  الفرا المناسبة لظهور المواهـب اإلنسـانيّة المختلفـة، ولـذا فانـّ

ن االمكانات الالزمة بصـورة متسـاوية، وان تـوفِّّر   الحكومة االسالمية أن تؤّمِّ

ظروف العمل لجميع األفـراد، وتسـدَّ الحاجـات الضـروريّة لضـمان اسـتمرار 

 حركة اإلنسان التكامليّة.

 المرأة في الدستور

ة االسـالميّة تسـتعيد الطاقـات البشـرية ـ والتـي  في بنا  االسس االجتماعيـّ

ة، وحقوقهـا ظلت حتـى اآلن فـي خدمـة االسـتغال ل االجنبـي ـ هويّتهـا الحقيقيـّ

 اإلنسانيّة.

وخالل هذ  االستعادة، فإّن المرأة باعتبارها عانت المزيد مـن ظلـم النظـام 

 الطاغوتي، فمن الطبيعي أن تنال القسط األوفر من هذ  الحقوق.

ــة االساســية للمجتمــع والمهــد الطبيعــي لنمــو اإلنســان  فاالســرة هــي اللَّبن

د مه، وعليه فاالتحاد في العقيدة والهدف أمـر اسـاس فـي تشـكيل وتساميه، وتق

االسرة، ويعتبر الممّهد االساس لحركة اإلنسان نحـو التكامـل والنمـو، وعلـى 

 الحكومة االسالمية ان توفِّّر االرضية الالزمة لنيل هذ  الغاية.

ل وبهذا المفهوم عن االسرة تخرج المرأة عن كونها شيئا  جامدا  أو أداة عم

تستخدم في إشاعة روح االستهالك واالستغالل االقتصادي، وضـمن اسـتعادة 

المرأة مسؤولية االمومة المهّمة والقيّمة فإنها تعقد العزم علـى تربيـة اإلنسـان 

ل المـرأة  المؤمن، وتشـارك الرجـل فـي ميـادين الحيـاة العمليـة، وبالتـالي تتقبـّ

 ة وكرامة أرفع.مسؤوليات أكبر وتحصل ـ بنظر االسالم ـ على قيم

 الجيش العقائدي
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في مجال بنا  القوات المسلحة للبالد وتجهيزها، يترّكز االهتمام على جعل 

االيمـان والعقيــدة أساســا  وقاعــدة لــذلك، وهكــذا يُصــار الــى جعــل بنيــة جــيش 

الجمهورية االسالمية وقوات حرس الثورة علـى أسـاس الهـدف المـذكور وال 

سـؤولية الحمايـة وحراسـة الحـدود فحسـب، بـل تلتزم هذ  القوات المسـلحة بم

تحمل أيضا  أعبا  رسالتها االلهية، وهي الجهاد فـي سـبيل هللا، والنضـال مـن 

وأعدُّوا هلم ما اسخختطعتم مخخن  خخو ة ومخخن أجل بسط حاكميّة القانون االلهي في العالم  
م  .رابطِّ اليلِّ تُرهِّبوَن بهِّ عدو  هللاِّ وعدو كم وآخريَن من دوِنِّ

 لقضا  في الدستورا

تُعتبر مسألة القضا  أمرا  حيويا  يخا  حماية حقوق النـاس خـالل مسـيرة 

ة  ــّ ــل االم ــة داخ ــات الجانبي ب االنحراف ــ  ــار تجن ــي اط ــالمية، ف ــة االس الحرك

 االسالمية.

ومن هنا تتَّجه النيـة إليجـاد نظـام قضـائي يقـوم علـى العدالـة االسـالمية، 

 المعرفة الواسعة باألحكام الدينية الدقيقة.ويتكّون من القضاة العدول ذوي 

ة يجـب  ونظرا  لحساسية هذا المرفق، وضرورة الحفاظ على بنيته العقائديـّ

ُتم بخخنَي أن يكون بعيدا  عن جميـع العالئـق والظـروف غيـر السـليمة   وإذا حكمخخْ
 .الناسِّ أن حتُكموا ابلعدلِّ 

 السلطة التنفيذية

ــة ف ــلطة التنفيذي ة الس ــّ ــالنظر ألهمي ــق ب ــام وتطبي ــذ االحك ق بتنفي ــَّ ــا يتعل يم

التشــريعات االســالمية كــي تســود العالئــق والــروابط الفاضــلة فــي المجتمــع، 

ؤ والوصـول الـى  ونظرا  لالهمية التي تتصف بها هـذ  القضـية الحيويـة للتهيـ 

ة السـعي واإلعـداد لبنـا   الهدف النهـائي للحيـاة، فـإنَّ علـى هـذ  السـلطة مهمـّ

 المجتمع االسالمي.

د والتـأط ر فـي نطـاق  إّن النظام االسالميَّ في الوقت الذي يرفض فيه التقيـ 
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أي شكل من أشكال االدارة مما يعرقل الوصول الى هذا الهدف، فانـه يـرفض 

تماما  االسلوب االداري البيروقراطي وليد االنظمة الطاغوتية، وذلك من أجل 

إلداريـة والمهـام التنفيذيـة أن يتمكَّن النظـام التنفيـذي مـن النهـوض باألعبـا  ا

 بسرعة واقتدار.

 وسائل اإلعالم العامة

يجب أن تعمـل وسـائل االعـالم العامـة )االذاعـة والتلفزيـون( علـى نشـر 

ة للثــورة االســالمية، وعليهــا أن  الثقافـة االســالمية، بمــوازاة المســيرة التكامليـّ

تـرز بشـدة مـن تستفيد ـ في هذا المجال ـ من تالقح االفكـار المختلفـة، وان تح

 نشر واشاعة االتجاهات الهّدامة والمعادية لالسالم.

إن اتّباع مبادئ مثل هذا القانون ـ الذي يجعل في مقّدمة أهدافه حريّة بنـي 

اإلنسان وكرامتهم، ويفتح سـبيل الرشـد والتكامـل لإلنسـان ـ يقـع علـى عـاتق 

فـي سـبيل   الجميع، ومن الضروري ان تشارك االُمة المسـلمة مشـاركة فعّالـة

بنا  المجتمع االسالمي عن طريـق انتخـاب ذوي الخبـرة والكفـا ة وااليمـان، 

باالضافة الى االشراف الدائم على اعمالهم، على امل بنا  المجتمع االسـالمي 

)المجتمع االسوة( الذي يستطيع ان يكون قـدوة لجميـع شـعوب العـالم وشـهيدا  

 .وا شهداَء على الناسِّ وكذلَك جعلناكم أُم ًة وسطاً لتكونعليها 

 النواب »مجلس الخبرا «

لقد أتّم مجلس الخبرا  المؤلّف من ممثّلي الشعب تدوين هذا الدستور علـى 

أساس مشروع الدستور المقترح من قبل الحكومة، والمقترحـات المقدمـة مـن 

مختلف الفئات الشعبية في اثني عشر فصال ، والذي يشتمل على مئـة وخمـس 

)صـلى  ي مستهل القرن الخامس عشر لهجرة الرسـول االكـرموسبعين مادة ف

س الدين االسالمي المحرر للبشرية، على أساس األهـداف   هللا عليه وبله( مؤّسِّ

 والدوافع التي سبق ذكرها.
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ق الحكومـة العالميـة للم ستضـعفين على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقـ 

 .وهزيمة المستكبرين كافّة
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 دة االولىالما

نظمم الحكررم ةرري إيرررا  هررو الجمهوريررة اإلسررالمية الترري 

ت عليهررم الشررعب اإليرانرري بماليجررمب بأكاريررة    %98،  2صوَّ

مّم  كم  لهم حررّق التصررويت، خررالل االسررتفتمء العررمم الررذي 

جرى ةي العمشر والحمدي عشر م  شهر )ةروردي ( سررنة 

ألف واالامئة وامررم  وخمسرري  هجريررة شمسررية، المواةررق 

الول والامني م  جممدى االولى سنة الف واالامئررة وتسررع ل

 وتسعي  هجرية قمرية.

ولقد شمرك الشعب ةي هذا االسررتفتمء العررمم انطالقررمً مرر  

ة، وذلررك بعررد  إيممنرره االصرريل بحكومررة القرررآ  العمدلررة الحقررّ

اورته اإلسالمية المظّفرة بقيمدة المرجع الررديني الكبيررر آيررة 

 سره(. )قدس نيهللا العظمى اإلممم الخمي

 

هــل هنــاك عالقــة بــين االيديولوجيــة والنظــرة الكونيــة )أي التصــور العــام عــن 

العالم(؟ واذا كانت هناك رابطة بينهما فهل هي رابطة تالزم واستنتاج أم هي مجـرد 

عالقة يمكن تغيير طرفيهـا؟ وبتعبيـر بخـر هـل تنسـجم النظـرة الكونيـة المعينـة مـع 

 أيديولوجيتين متناقضتين؟ 

  األسئلة هي أول ما ينطرح على صعيد الفكر اإلنساني، وبشكل طبيعي جـدا . هذ

فمــا هــو موقفنــا المنطقــي منهــا اوال ؟ ومــا هــو موقــف اإلســالم؟ ومــا مــدى انســجام 
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 الموقفين؟ وبالتالي ما هو جواب الدستور اإلسالمي للجمهورية اإلسالمية في إيران؟ 

 تعليقة:هذا ما نحاول الحديث عنه بايجاز في هذ  ال

قبل كـل شـي  يجـب أن نوضـح مقصـودنا مـن مصـطلحي )التصـور العـام عـن 

العالم( و)األيديولوجية(. إننـا نقصـد بالتصـور العـام عـن العـالم نوعيـة نظرتنـا الـى 

العالم ككل، ومدى قناعتنا بحقيقته ومكوناته، فإن شملت هذ  النظرة والتصور العـالم 

اإلطار المادي المحسوس سميت نظـرة   كله سميت نظرة فلسفية، وإن اقتصرت على

 تجربية حسية.

وعلى أي حال فـإن مجمـوع قناعتنـا بحقيقـة العـالم ومكوناتـه وقوانينـه بمـا فيهـا 

الحقيقة اإلنسانية، والتاريخ اإلنساني، نسميه بـ )النظـرة الكونيـة( أو )التصـور العـام 

ل مــا عــدا ، ويــرى عــن العــالم(. فالتصــور اإللهــي للعــالم يــرى هللا تعــالى خالقــا  لكــ

مخلوقاته ـ سبحانه ـ تسير وفـق مخطـط تكـاملي، ويـرى التـاريخ اإلنسـاني محكومـا  

لسننه اإللهية. إلى غير ذلك، في حـين ال يـرى التصـور المـادي إالّ المجـال المـادي 

 الضيق، وال يعتقد بأّيِّ شي  ورا  المادة.

ر مـا عـن العـالم، وانمـا نحـن بصـدد   ومهما يكن األمر فلسنا بصدد تكوين تصـو 

 العالقة بينه وبين االيديولوجية التي يتبعها المجتمع اإلنساني.

 أما االيديولوجية فتعني تلك األفكار التي تجيب عن األسئلة التالية:

كيف ينبغي أن نسلك في هذ  الحياة؟ وما هو النموذج األمثل للحياة اإلنسانية؟وما 

وعلـى   مع اإلنساني الذي نسـعى إليـه؟ اإلنسان الحقيقي؟ وما هي خصائا المجت  هو

ومـا ال  أّيِّ مقياس نبني إقدامنا على سلوك ما وإحجامنا عنه؟ وكيف نعرف ما ينبغي

ينبغي؟ كل هذ  االسئلة وامثالها تجيب عنها األيديولوجية المتكاملـة أي االيديولوجيـة 

ب التي تشكل صياغة مستوعبة لكل تطلعات اإلنسـان وليسـت تلـك التـي تعنـى بجانـ

 خاا من هذ  الحياة.

وبعبارة مختصرة نقول: إن النظرة الكونية هي مجموع النظر الى ما هـو الواقـع 

في هذا العالم، أو النظر الى ما هو كـائن وموجـود، أمـا االيديولوجيـة فهـي االفكـار 

 التي تحدد ما ينبغي أن يكون ويجب أن يتحقق.

 فالتصور الكوني ـ إذن ـ نظرة تصف العالم.
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ُم الموجود وتحاول تطوير  إلى األفضل.واأليد  يولوجية: هي نظرة تقّوِّ

 بعد هذا، نتسا ل عن العالقة بينهما.

ترى الرأسمالية ـ أو هكذا يبدو من موقفها عموما  ـ أن مـن الممكـن أن نفصـلهما 

عن بعضهما، فيمكننا أن نتعامل مع المسألة الواقعية أي مسألة معرفة ما هو الواقع، 

ــأل ــد ونضــع المس ــذلك نج ــا. ول ــر عنه ــض النظ ــام األصــلح بغ ــة والنظ ة االجتماعي

الرأسمالية تبني نظامهـا االجتمـاعي بعيـدا  عـن أيـة قاعـدة عقائديـة. هـذا هـو الـرأي 

 االول.

ويرى بعض الكتّاب أن المسألة الواقعية إنما تحد  من اختيارات اإلنسـان والبـدائل 

ــة أي ال ــة  الموضــوعة أمامــه لحــل المســألة االجتماعي ــه المجــال التخــاذ أي تفســح ل

أيديولوجية مهما كانت، ولكنها على أي حال تفسح المجال النتقا  أيديولوجيـة معينـة 

 ورفض اُخرى، رغم أنهما منسجمتان معا  مع األساس العقائدي.

ضهما ظـواهر فوكال الرأيين يرفضهما المنطق الصحيح كقاعدة عامة، وكذلك تر

   في القربن الكريم أو السنَّة الشريفة.النصوا اإلسالمية الشريفة سوا

ذلك أن االيديولوجية ـ مهما كانت ـ تستمد جذورها من تصور الواقع، فال يعرف 

اإلنسان ما ينبغي أن يكون إالّ بعد أن يعرف ما هو كائن، وما هي متطلبات الواقـع، 

 لَّ وعـال ـ ويتأكد هذا المعنى عندما نتصور اإلنسان مثال  يعتقـد بألوهيـة البـاري ـ جـ

وبأنه تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهو اإلسالم ينظم كل جوانـب الحيـاة; 

ا أن يتَّبـع  مثل هذا اإلنسان ال يمتلك بعد هـذا التصـور إالّ خيـارين ال ثالـث لهمـا فإمـّ

االيديولوجية اإلسالمية ويصب  كل سلوكه بها، أو يكفر بتصور  الماضي ويجحد بـه 

 نفسه.بعد أن تستيقنه  

نعم إذا امتلك اإلنسان تصورا  ماديا  عن العالم، فستكون أمامه أيديولوجيات بديلـة 

ضخخرب هللا مخخثالً رجخخالً كيخخه شخخركاء متشاكسخخون وبلهة وهمية مختلفـة، كـلي يجـر  إلـى سـبيله  
غ لالتجـا  نحـو  (1)مخخثالً  ورجالً سلماً لرجل هل يسخختو ن بل سـوف لـن يكـون لـه أي  مسـّوِّ

 معينة.  أيديولوجية

 
 .29  :( سورة الزمر۱)
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وعلى هذا; يمكننا أن نجزم بوجود صـلة مهمـة بـين تصـور اإلنسـان عـن العـالم 

وأيديولوجيته في الحياة، فالرأي الرأسـمالي يجانـب المنطـق والواقـع كمـا يمكننـا أن 

نجزم أيضا  بـأن بعـض أنـواع التصـور ـ كالتصـور اإلسـالمي عـن العـالم ـ ال يـدع 

باأليديولوجيـة اإلسـالمية التـي هـي وليـدة طبيعيـة   لإلنسان خيارا  عمليـا  إالّ االلتـزام 

 للتصور اإلسالمي عن الواقع.

ـ  ومن هنا يقول المرحوم الشهيد الفيلسوف المطهري فـي كتابـه )الـوحي والنبـوة 

: )إّن االيديولوجية تقوم بشكل أساسـي علـى نوعيـة التصـور عـن   (الطبعة الفارسية

كمــة العمليــة، والتصــور هــو مــن نــوع العــالم... إن األيديولوجيــة هــي مــن نــوع الح

الحكمة النظرية، وكل نحو من الحكمة العملية مبنـيي علـى نـوع خـاا مـن الحكمـة 

 النظرية(.

وهذا بالضبط ما توحي به النصوا اإلسالمية، إنها تذكر العقيدة أو التصور ثـم 

 تستنت  منه موقفا  عمليا .

الكـريم مـن موقـف تصـوري   فلنقرأ هذ  اآلية الشـريفة لنجـد كيـف ينتقـل القـربن

واقعي الى موقف ايديولوجي، من تصور العالم الواقعي المتوازن الى طلـب العدالـة 

أال    *والسخخماء ركعهخخا ووضخخا امليخخزان  في الميزان والقسط في التعامل العملي: يقول تعالى:  
مـــا يقتضـــيه . هـــذا ـ اذن ـ (1)وأ يمخخخوا الخخخوسن ابلقسخخخط وال زسخخخروا امليخخخزان *تطغخخخوا مل امليخخخزان 

المنطـق وتشـهد بـه النصـوا، وهـذا بالضـبط مـا اكدتـه المـادة الثانيـة مـن دســتور 

 الجمهورية اإلسالمية في إيران.

 

 المادة الثانية

 يقوم نظمم الجمهورية على أسمس:

ر اإليمم  بمهلل االحد )ال إلرره إالّ هللا( وتفرررده بملحمكميررة ۱

 والتشريع، ولزوم التسليم ألمره.
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بررملوحي االلهرري ودوره االسررمس ةرري بيررم  ر اإليمررم  2

 القواني .

ر اإليمررم  بملمعررمد ودوره الخرراّلق ةرري مسرريرة اإلنسررم  3

 التكمملية نحو هللا.

 ر اإليمم  بعدل هللا ةي الخلق والتشريع.4

ر اإليمم  بمإلمممة والقيمدة المستمرة، ودورهم االسمس 5

 ةي استمرار الاورة التي احداهم اإلسالم.

  بكرامررة اإلنسررم  وقيمترره الرةيعررة، وحريترره ر اإليمررم6

 المالزمة لمسؤوليته اممم هللا.

وهو نظمم يؤّمِّ  القسط والعدالة، واالسررتقالل السيمسرري، 

 واالقتصمدي، واالجتممعي، والاقمةي، والتالحم الوطني عرر 

 طريق مم يلي:

أر االجتهمد المستمر مرر  قبررل الفقهررمء جررممعي الشرررائط، 

ّ نرر علررى اسررمس الكتررمب وس ة المعصررومي  سررالم هللا علرريهم ر

 أجمعي .

ب ر االسررتفمدة مرر  العلرروم والفنررو  والتجررمرب المقّدمررة 

 لدى البشرية، والسعي م  أجل تقدمهم.

 ج ر محو الظلم والقهر مطلقمً ورةض الخضوع لهمم.

 وعبر قرا تها تتجلى لنا نقاط نذكرها إجماال :

سـتور اإلسـالمي ـ الـذي وافـق عليـه ما تحدثنا عنه وهو إيمان الد  النقطة األولى:

الشعب اإليراني باإلجماع تقريبا  ـ بأن النظام وأيديولوجيتـه ال يمكـن أن تـتم معالمـه 

إالّ إذا فرغنا مـن تحديـد النظـرة العامـة للكـون، وأجبنـا علـى المسـألة الفلسـفية كمـا 
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 سيبدو هذا فيما يلي.

مهوريـة اإلسـالمية هـو تــأمين إن هـذ  المـادة تجعـل هــدف نظـام الج   النقطـة الثانيـة:

وضمانة العـدل مـن جهـة، واالسـتقالل فـي الحقـوق السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة 

 والثقافية ووحدة األمة.

وال ريب فـي أن تحقيـق العدالـة واالسـتقالل والوحـدة يـوفر األرضـية المسـاعدة 

الرض، ونشر لوا  تماما  لسير اإلنسان التكاملي، وقيامه بحقوق الخالفة اإللهية في ا

التعاليم اإلسـالمية علـى كـل مجـاالت الحيـاة. األمـر الـذي توضـحه المـادة المتعلقـة 

 بأهداف الدولة اإلسالمية باعتبارها جز ا  مهما  من كل النظام اإلسالمي.

كما أنه ال ريب في أن مثل هذا الهـدف الكبيـر فـي مضـمونه يحتـاج الـى جهـود 

مع كل أنماط الظلم، وسياطه التي تلهـب ظهـر كبيرة وخوض معركة طويلة المدى،  

العدالــة بــألوان العــذاب التــي يتفــنن البشــر فــي اختراعهــا فــي عالمنــا الــذي يــّدعي 

الحضارة اإلنسانية وهو أبعد ما يكون عنها. ثم إن هذا االستقالل الـذي تتحـدث عنـه 

بأشـكاله هذ  المادة ليس تحقيقه باألمر السهل فـي هـذا العـالم الـذي بسـط االسـتعمار  

د الشـعوب المستضـعفة بشـتى القيـود. فـال  الغربية والشرقية حبائله وشباكه فيه، وقيَـّ

تكاد تتخلا من نير إالّ إلى نير بخـر، وال تتحـرر مـن قيـد إالّ الـى قيـد بخـر وكـأن 

القيود بألوانها قدرع منكر البدَّ للشعوب أن تستسلم له بمرارة ال تجـد لهـا دفعـا . وذلـك 

فشل الذريع الذي أصيبت به كل النظم التي اّدعـت هـذ  الصـالحية، ثـم بالنظر الى ال

رأينا كيف مزقت العدل والوحدة واسـتقالل الشـعوب وراحـت تشـبع نهـم جماعـة أو 

طبقة بعينها متناسية كل الحقوق اإلنسـانية األخـرى عمـال  وإن كانـت تـدَّعي لنفسـها 

ماركسـية ترسـم صـورة الجنـة شعار السعادة والتكامل اإلنساني. حتـى إننـا وجـدنا ال

الموعودة لإلنسانية; ومذ تسلمت زمام التطبيق أرت اإلنسانية ما لم تر  من صـنوف 

ــى انهــارت ولفظتهــا  ــة ومــا لبثــت حت العــذاب باســم اإلنســانية واالشــتراكية والحري

 البشرية.

ذكرت المادة بكل وضوح مبادئ ثالثة لها دورها الرئيس في مـنح   النقطة الثالثة:
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 البنا  االجتماعي المستمر حركية وطاقة واستمرارية وهي: عملية

االجتهــاد المســتمر، والطلــب العلمــي الحثيــث، ومحاربــة الظلــم واالنظــالم علــى 

 مستوى واحد وهي مبادئ إسالمية خالصة.

ــدأ األول: ــام  المب ــه النظ ــف ب ــذي يتّص ــة( ال ــر )المرون ــرتبط بعنص ــاد الم االجته

طبيق في كل عصر وقطر. ذلك ـ باإلضافة إلـى أنـه اإلسالمي، مما يجعله صالحا  للت

يوفر باستمرار وقوفا  دقيقا  على األحكام الشرعية اإلسالمية من مصـادرها األصـيلة 

ـ يوفر في بعض األفراد القدرة المطلوبة على سد منطقة الفراغ التي تركهـا اإلسـالم 

ة، أو حتـى تعقـد مراعيا  بذلك تغيـر الظـروف وتبـدل العالقـة بـين اإلنسـان والطبيعـ

العالقات اإلنسانية فيما بين أفراد اإلنسان نفسه، ومن هنا جـا ت فكـرة واليـة الفقيـه 

العادل، فقد سلّمه اإلسالم نتيجة فهمه وعدالته هـذ  المهمـة الخطيـرة أي مهمـة مـل  

منطقة الفراغ التشريعي التـي تركهـا ليمالهـا الفقيـه اإلمـام علـى ضـو  روح الـدين 

عة والمصالح التي يعلم بها مشاورا  االختصاصيين في كل اإلسالمي والق واعد المشرَّ

 جانب، والحديث في هذا المبدأ مفصَّل له محله المناسب كما سيأتي.

الذي ذكرته هذ  المادة مـن الدسـتور اإلسـالمي، وهـو الطلـب العلمـي   المبدأ الثاني

ر  مهمـا أمكـن فهـو الحثيث والسعي نحو االستفادة من كنز التمـدن اإلنسـاني وتطـوي

أيضا  من مبادئ اإلسالم ومعالمه، إنّه دين البحث في الطبيعة، ديـن إعمـار األرض، 

دين استمرارية الكشف عن الحقيقة وخدمة اإلنسان بهـا، ديـن التجربـة الموضـوعية 

للوصول إلـى كشـف المجاهيـل، ديـن طلـب العلـم مـن المهـد الـى اللحـد، طلبـه ولـو 

ر اسـتمرار الرقـي المـدني المـادي لالمـة كمـا يـوفر المبـدأ بالصين. وهذا المبدأ يـوف

االول استمرار االنسجام مع متطلبات اإلسالم ومتطلبات الظروف المتغيرة في نفـس 

 الوقت الذي يحقق فيه العدالة اإلنسانية المطلوبة ونفي االستعباد والتمزق.

قيـق حركيـة فاعلـة واألخير الذي تعتمد  هذ  المـادة مـن الدسـتور لتح  المبدأ الثالـث

لعملية البنا  االجتماعي هو محاربة الظلم واالنظالم على مستوى واحد. والواقـع أن 

الكثير من موارد الظلم تهيئ لها حاالت االنظالم وتقب ل التسلط من االفراد والشعوب 
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ورحم هللا ذلـك الكاتـب اإلسـالمي الكبيـر الـذي جعـل قابليـة األمـة لالسـتعمار أكبـر 

 نفس االستعمار.ضررا  من 

وعليه فاذا تحقق في المجتمع اجتهاد طموح مستمر، وطلـب حثيـث للعلـم، ونفـي 

ألّيِّ ظلم أو انظـالم; فقـد ضـمن المجتمـع حينـذاك قدرتـه علـى السـعي نحـو تحقيـق 

األهــداف الكبــرى )العــدل واالســتقالل والوحــدة( وهــذا مــا أكــدت عليــه هــذ  المــادة 

 ي الرائع.)الثانية( من هذا الدستور اإلسالم

أن هــذ  المبــادئ واألهــداف ناشــئة ومبنيــة علــى أســس النظــرة  :النقطــة الرابعــة

 اإلسالمية للكون والحياة وعناصرها هي:

 العنصر األول: اإليمان باو الواحد الذي ال شريك له

وبهــذا تلغــي هــذ  المــادة كــل اآللهــة المزيفــة المصــطنعة التــي صــاغها اإلنســان 

ل هذ  اآللهة المصـطنعة الـى مطلـب مـؤثر فـي كـل بضعفه وبذهنيته القاصرة  ، فحوَّ

دا  في طريق تقـدم اإلنسـان والحضـارة وشؤون حياته. فأصبحت هذ  اآللهة عقبة كؤ

اإلنسانية. والى هذا يشير المفكر اإلسالمي الكبير الشهيد الصدر، في كتابه )الفتـاوى 

 الواضحة( بما نصه:

ل النسبي  إلـى مطلـق.. إ لـى إلـه مـن هـذا القبيـل، يصـبح سـببا  فـي )وحينما يتحوَّ

تطويق حركة اإلنسان وتجميـد قدراتـه عـن التطـور واإلبـداع، وإقعـاد اإلنسـان عـن 

ــيرة  ــي المس ــوح ف ــي المفت ــة دور  الطبيع ال جتعخخل مخخا هللا إهلخخاً آخخخر كتقعخخد ملومخخاً ممارس
ريخ سوا ع وهذ  حقيقة صادقة على كل اآللهة التي صنعها اإلنسان عبر التا  (1)خمخخذوالً 

ما كان قد صنعه في المرحلة الوثنية من العبادة، أو في المراحل التالية، فمـن القبيلـة 

الى العلم تجد سلسـلة  مـن اآللهـة التـي أعاقـت اإلنسـان عنـدما ألّههـا، وتعامـل معهـا 

 كمطلق، أعاقته عن التقدم الصالح.

تبارهـا حاجـة واقعيـة نعم من القبيلة التي كان اإلنسان البـدوي  يمنحهـا وال   باع
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بحكم ظروف حياته الخاصة، ثم غال فـي ذلـك، فتحولـت القبيلـة لديـه الـى مطلـق ال 

يبصــر شــيئا  إالّ مــن خاللهــا، وأصــبحت بــذلك معيقــة عــن التقــدم، ثــم غــال اإلنســان 

المعاصر اليوم بالعلم الذي منحه اإلنسان الحديث ـ بحق ـ وال   ألنه شقَّ لـه طريـق 

ل العلم بوالئه هذا الى مطلق أيضا ، وتجاوز بـالعلم عة، ولكنه حوّ السيطرة على الطبي

َضم االفتتان به، فراح يقدم له فروض الطاعة والوال  بحرارة العبوديـة  حدود  في خِّ

لَّ القـيم، ويميـت كـل الحقـائق التـي ال يمكـن قياسـها  المطلقة أو يرفض مـن أجلـه كـُ

 (1)  باالمتار وال تخضع لعدسة المجهر.

 ما ذكر  المفكر الشهيد بية هللا الصدر. هذا بعض

والواقع أن عدد اآللهة في العصور األخيـرة ارتفـع بشـكل ملحـوظ. فـراح يشـمل 

 الوطنية، والقومية، واالشتراكية، والحزب، واالتجا  وأمثال ذلك.

بيد أن النفي لهذ  اآللهة المصطنعة المعيقة عـن التقـدم الحضـاري هـو مـن نتـاج 

احد األحد المطلـق الحقيقـي، وهـذا بـدور  يـؤدي أيضـا  الـى االيمـان اإليمان باو الو

بوحدانيته واختصاصه في الحكم والتشريـع فـال مشـرع لنظـام البشرية العـام الخالــد 

سـوى هللا عز وجل، ألنه تعالى العالم بحاجاتها والمطَّلـع علـى دقـائق أمورهـا، تلـك 

يهديها سـبيلها، ويحقـق سـعادتها بـأنجح   النفس التي بيد  خلقها وخبرها، وبإمكانه أن

 الطرق وأقصرها.

)بعد التوحيد( من عناصر النظرة الكونيـة فـي اإلسـالم هـو االيمـان   العنصر الثاني

بــالوحي اإللهــي، ودور  األســاس فــي تفصــيل القــوانين اإلســالمية وتبيانهــا، ومنشــأ 

نسـان إلـى هللا اللطف اإللهي، واحتياج اإلنسان الـى هـذا اللطـف، ومـن ثـم توجـه اإل

العليم القدير، ليهديه سبيل الرشد، والبد إذن من إرسال االنبيا  الذين ينبئون عـن هللا 

تعالى ويقومون بإنجاح الرسالة السماوية في االرض، وقيادة المسيرة اإلنسانية نحـو 

هدفها الكبير، والتي خلقت لتحقيق هذا األمل العظيم السامي، وليكون هـؤال  الرسـل 

ليهلك من هلك عخخن بي ِّنخخة و خخ  عصومة على عباد هللا يهدونهم صراطه المستقيم حجة م
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 .(1)من حي  عن بي ِّنة

 ولهذا فان اإلنسان الذي بمن بوحدانية هللا وباختصاصـه بـالحكم والتشـريع صـار

لزاما  عليه اإليمان بالوحي، ألنـه السـبيل الوحيـد لمعرفـة األحكـام والقـوانين، ويتبـع 

ومخخن يبتخخ  إلخخري ا سخخالم الشريعة اإلسالمية كأطروحة وحيدة في حياته الـدنيا  ذلك اتخاذ  
 .(2)ديناً كلن يقبل منه

 اإليمان بالمعاد والحياة األخرى لهذا اإلنسان :العنصر الثالث

الذي ينقل القيمة اإلنسانية من وجود تافه يعيش لحظات في هذ  هو  وهذا االيمان  

م متكامـل يعمـر االرض خـالل حياتـه الدنيا ثم يسلم نفسه الى الفنا  ، الى وجود مكـرَّ

الدنيا ويهيئ نفسه لحياة أخرى في ظـل رضـوان هللا تعـالى. وهـذا االيمـان لـه دور  

الكبير في تغييـر القـيم فـي ذهـن اإلنسـان وخلـق الـتالؤم بـل الوحـدة بـين المصـلحة 

ضـية عـن الفردية والمصلحة االجتماعيـة بعـد أن عجـزت كـل الـنّظم الوضـعية األر

خلق هذ  الوحدة وحّلِّ هذا الصراع. ألن المسـلم الـذي يـؤمن بالمعـاد، يشـعر ـ وهـو 

يقوم بعملية فيها خسارة شخصـية ماديـة عليـه ولكـن لصـالح المجتمـع، ـ بأنـه يعمـل 

ــت  ــي نفــس الوق ذلخخك مِنخخم ال يمخخيبهم  مخخ  وال نمخخيف وال خمممخخة مل سخخبيل هللا وال لنفســه ف
 .(3)الح وال ينالخون من عخدو  نيالً إال  كتيف هلم به عمخل ص  يطؤون موطئاً يغيض الكفار

وهو حينئذ سيستصغر التضحية في سبيل مجتمعه طلبا  للخلود. وهنـا يبـدو مـدى 

الطاقة والحيوية التي يمنحها االيمان بالمعاد للمجتمـع السـائر نحـو التكامـل. ويمكـن 

يرفـع المشـكلة االجتماعيـة  تلخيا هذا العطا  الناشئ مـن االيمـان بالمعـاد فـي انـه

القديمة الحديثة الناشئة من التعارض بـين المصـالح الفرديـة والمصـالح االجتماعيـة، 

يعطي ـ في هذ  الحالة ـ للقـانون بعـدا  ومعنـى جديـدين، ويـدخل فـي حسـابه   كما انه

النمــو المعنــوي لإلنســان المــؤمن بالمعــاد. وال ننســى أن هــذا االيمــان يقــوم بتهيئــة 

 
 .42  :( األنفمل۱)

 .85  :( آل عمرا 2)

 .۱20  :( التوبة3)
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ا   اإلنسان وإيجاد دافع كبير لاللتزام الدقيق بالقانون الحياتي إّما رغبة  في الثواب وإمـّ

 رهبة  من العذاب إلى غير ذلك من العطا .

 عدالة هللا في التكوين والتشريع :العنصر الرابع

لما رأينا كيف ينعكس االيمان بالمعـاد علـى حيـاة اإلنسـان، نـرى أيضـا  انعكـاس 

التكوين والتشريع علـى هـذ  الحيـاة تمامـا . ألن اإلنسـان الـذي   االيمان بعدالة هللا في

يؤمن بأن الكون كلـه يقـوم علـى العـدل فـي التكـوين ـ بنـا   علـى عدالـة هللا ـ ، وأن 

التشريع اإللهي تشريع يستجيب لمقتضيات العدل، هذا اإلنسان المؤمن يجد انسـجاما  

لتشريع القائمين على نفس األسـاس، رائعا  بين فطرته )التي تأمر  بالعدل( والكون وا

إذ ذاك يسير متوازن الشخصية، ال يفكر في الظلـم وال يقبلـه، بـل يعمـل بكـل جهـد  

 على إشاعة العدل والقسط في شؤونه الفردية واالجتماعية.

ــواعين  :العنصــر الخــامس ــة( المســتمرة للطــاهرين ال ــزوم )اإلمام وهــو عنصــر ل

 ميــزة والطليعــة الرســالية للصــورة اإلســالميةللشــريعة الــذين يشــكلون الواجهــة المت

الصرفة واالقتدا  بعملهم الذي دفع الثورة اإلنسانية التي أعلنها اإلسالم فـي المسـيرة 

الحياتية. فهم العنصر الرئيس في تربية األمة باستمرار، والوقوف فـي وجـه عقبـات 

القيـادة الرشـيدة   المسيرة دائما  لتجاوزها، واألمـة دائمـا  تـؤم الكمـال تحـت مثـل هـذ  

 لتضمن الوصول الى غايتها.

 العنصر السادس في النظرة الكونية: كرامة اإلنسان وحريته مع مسؤوليته امام هللا تعالى

إن اإلسالم يرى في اإلنسان نوازع فطرية خيرة تكون عامل خير فـي صـالحه، 

ر اإلنسـان خاصة شعور  بالكرامة. وتأكيد اإلسالم على هذ  النزعة الفطرية، وإشـعا

ها اإلنسـان، وأنــه مفضـل بالعقــل  بأنـه أكـرم مخلــوق خلقـه هللا كحقيقـة صــادقة يحسـّ

ن له سبيال  وتشريعا  يسير فيه بإرادتـه، فهـو صـاحب المسـؤولية فعيّ   واإلرادة الحرة،

ُن هـذ  النظـرة   في تحقيق األهداف لَت إليه ألنه خليفة هللا فـي أرضـه; وتكـّوِّ التي أوكِّ

رفض الخضوع لمن يسلب كرامته ويتعدى على حرمته فيقاوم مـن   شعورا  مهّما  في

 ذلك المنطلق كلَّ أشكال التسلط واالضطهاد.
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واإلسالم حينما ينظر من خالل هذ  العناصر الستة، ويحقـق بواسـطتها للمجتمـع 

ــتالحم  ــه يصــنع ال ــافي، فإن القســط والعــدل واالســتقالل السياســي واالقتصــادي والثق

 لة طريقها في الحاضر عن طريقين:المستمر لالمة لمواص

: اجتهاد الفقها  جامعي الشرائط الذين يبذلون جهدهم فـي سـبيل سـّد الفـراغ أوهلما

الناشئ من مسـتجدات الحيـاة لمعرفـة األحكـام المسـتجدة وفـق الكتـاب والسـنة. كمـا 

يعتبر هؤال  الفقها  الحفاظ على استمرار الشريعة السـماوية بشـكلها النزيـه لكـي ال 

ذين يتحملـون ـ اليـوم ـ عـب  المسـؤولية فـي هـذ  ت حرفها األيـادي الخبيثـة. وهـم الـّ

 الصيانة ليكون تعامل اإلنسان ـ دائما  ـ منطبقا  مع عدالة التكوين والتشريع.

: فهو االستفادة مـن علـوم وفنـون البشـرية وتجاربهـا وهـذا االمـر أما الطريق اآلخر

اإلسـالمي ألنـه مجتمـع ملـي ع بالحركـة ضروري لبنا  قدرات جديـدة فـي المجتمـع  

الخيِّّرة الهادفة التي تقتضي أن يواكب المسيرة من أجل تقدم اإلنسانية. مجتمـع كهـذا 

البّد ان يرفض الجمود وال يمكـن أن يسـتغني عـن الخبـرات والتجـارب فـي ميـادين 

طـول  الحياة. ان الوحدة الكونية تحتم عليه االستفادة من علوم البشرية وفنونهـا علـى

 التأريخ لتوظيفها في خدمة اُّمته.

هذ  النظرة اإلسالمية حينما يتبنّاها الدستور اإلسالمي في مواد  فإنه بـذلك يعبـر 

عما تريد  األمة اإلسالمية التي تعتبر اإلسالم أملها الوحيد في الخـالا مـن عنائهـا 

 الطويل لتسعد في ظلِّّه بعيش كريم.
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 المادة الثالثة
الررى األهررداف المررذكورة ةرري المررمدة مرر  أجررل الوصررول 

ف  الامنية تلتزم حكومة جمهورية إيرا  اإلسالمية بأ  توظررِّّ

 جميع امكمنيمتهم لتحقيق مم يلي:

خلررق المنررمم المالئررم لتنميررة مكررمرم االخررالق علررى  -۱

اسررمس االيمررم  والتقرروى، ومكمةحررة كررل مظررمهر الفسررمد 

 والضيمع.

مالت، رةررع مسررتوى الرروعي العررمم ةرري جميررع المجرر  -2

بمالستفمدة السليمة م  المطبوعمت ووسمئل االعالم، ونحررو 

 ذلك.

ترروةير التربيررة والتعلرريم، والتربيررة البدنيررة، مجمنررمً  -3

للجميررع، وةرري مختلررف المسررتويمت وكررذلك تيسررير التعلرريم 

 العملي وتعميمه.

تقوية روح التحقيق والبحث واالبررداع ةرري المجررمالت   -4

ةية واإلسالمية كمةة ع  طريررق العلمية والتكنولوجية والاقم

 تأسيس مراكز البحث وتشجيع البمحاي .

 طرد االستعممر كليًة ومكمةحة النفوذ االجنبي. -5

محو أي مظهر م  مظررمهر االسررتبداد والديكتمتوريررة   -6

 واحتكمر السلطة.

ة ةرري حرردود  -7 مت السيمسرريّة واالجتممعيررّ ضررمم  الحريررّ

 القمنو .

ة النررمس ةرري ت -8 قريررر مصرريرهم السيمسرري إسررهمم عممررّ

 واالقتصمدي واالجتممعي والاقمةي.

رةررع التمييررز غيررر العررمدل، وإتمحررة تكررمةؤ الفرررص  -9

 للجميع ةي المجمالت الممدية والمعنوية كلهم.

ايجرررمد النظرررمم االداري السرررليم وإلغرررمء االنظمرررة  -۱0
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 اإلدارية غير الضرورية ةي هذا المجمل.

ورة كمملررة، عرر  تقويررة بنيررة الرردةمع الرروطني بصرر  -۱۱

طريررق الترردريب العسرركري لجميررع االةررراد، مرر  أجررل حفررظ 

االسررتقالل ووحرردة أراضرري الرربالد والحفررمظ علررى النظررمم 

 اإلسالمي للبالد.

بنمء اقتصمد سليم وعمدل وةررق القواعررد اإلسررالميّة   -۱2

م  أجل توةير الرةمهيررة والقضررمء علررى الفقررر، وازالررة كررل 

يررة والمسررك  والعمررل انررواع الحرمررم  ةرري مجررمالت التغذ

 والصحة، وجعل التأمي  يشمل جميع االةراد.

ايجمد االكتفمء الذاتي ةي العلوم والفنو  والصنمعة   -۱3

 والزراعة والشؤو  العسكرية واماملهم.

ضررمم  الحقرروق الشررمملة للجميررع نسررمًء ورجررمالً  -۱4

وايجمد الضممنمت القضررمئية العمدلررة لهررم، ومسررمواتهم أمررمم 

 القمنو .

ة اإلسرررالمية والتعرررمو   -۱5 توسررريع وتقويرررة االخررروَّ

 الجممعي بي  النمس كمةة.

تنظررريم السيمسرررة الخمرجيرررة للررربالد علرررى أسرررمس  -۱6

المعرررميير اإلسرررالمية وااللتزامرررمت االخويرررة تجرررمه جميرررع 

 المسلمي  والحممية الكمملة لمستضعفي العملم.

 
 وتعليقاً على هذه نطرح حبواثً هي:

 المية على ضوء أسسها.أهداف الدولة ا س  -1
 ا سالم واحلكم.  -2
 حقوق ا نسان.  -3
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«1 » 
 أهداف الدولة اإلسالمية 

ال يمكننــا أن نحــدد أهــداف الدولــة اإلســالمية أي الدولــة التــي أرادهــا هللا تعــالى 

للبشرية إالّ بعد أن نعـرف إجمـاال : أسسـها العقائديـة وخصائصـها علـى ضـو  هـذ  

كن أن ندرس مشكلة النظـام االجتمـاعي ونحـدد أهدافـه إالّ االسس. والواقع انّه ال يم

د المشـكلة الواقعيـة للشـعب الـذي يـراد لـه أن يطبـق ذلـك النظـام نظـرا   بعد أن نحـّدِّ

للترابط القوي أو المقوم بين المسألتين... فإن نظام شـعب يـؤمن بالتشـريع السـماوي 

ــ ــي يختل ــدين اإلله ــا ال ــي يطرحه ــداف الت ــاع األه ــزوم اتب ــرى ل ــئه وي ــي مناش ف ف

وخصائصه وأهدافه ووسائل تطبيقه عن نظام شعب بخر فرغ مـن المسـألة الواقعيـة 

 باختيار دين ال يشرع للحياة، أو يرفض العقيدة اإللهية وأمثال ذلك.

وإن االجابة عن حقيقة الكون، وعن وجود هللا تعالى، وعن موقـف اإلنسـان مـن 

ذلك ليترك تغييرا  جـذريا  علـى طبيعـة  الكون وهللا، وعن وجود عالم اآلخرة، وأمثال

الســلوك االجتمــاعي والفــردي بــال ريــب، ومــع ذلــك ال معنــى للغفلــة عــن األجوبــة 

 المذكورة.

وعلى أّي حال فإننا في المجال اإلسالمي نجد التالحم الكامل والتركيبة المتناسقة 

اإلسـالم مـن   بين العقيدة والعواطف والنظام اإلسالمي، األمر الذي يعبّر عن واقعيـة

 جهة، وعن تأثير العقيدة في البنا  االجتماعي من جهة اخرى.

فمـا هـي األسـس العقائديـة التـي بنيـت عليهـا الدولـة اإلسـالمية وهـي جـز  مــن 

 التخطيط اإلسالمي العام للحياة؟ 

 إن ما يمكن أن نذكر  من األسس العامة يتلخا فيما يلي:

 لىاالساس األول: السيادة والتشريع و تعا

هللا تعالى هو خالق الكون واإلنسان ومالكه الحقيقي فيجب أن يكون سيد  تشريعا  

أيضا . فمنه يستمد نظامه الحياتي، ومنه تكتسب السيادة والسلطة التي تقـود المجتمـع 
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ع مطلقـا ،  وفق مقرراته تعالى. وعلـى هـذا، فلـيس ألّي مـن أفـراد المجتمـع أن يشـّرِّ

وتطبيقاتـه. أمـا فـي المجـال الثابـت مـن الحيـاة فقـد شـرع   وانما هو منفّذ ألوامر هللا

اإلسالم له نظاما  ثابتا  ال ميل عنه إالّ مع طُرّوِّ عناوين ثانوية وحاالت طارئـة عينهـا 

وأوكل للحاكم تشخيا مواردها ضمن مواصفات معينة، أما بالنسبة للجانب المـرن 

السيادة أن يقوم بمل  هـذا عامة وطلب من الحاكم الذي منحه    فقد وضع أيضا  قواعد

 شروط خاصة.  الجانب أيضا  طبق

إن احلكخُم إال  وكل هذا يوضح أن الدولة اإلسالمية في الواقع تنفـذ تشـريعات هللا ال غيـر، و
 .هلل

 وعلى هذا االساس أيضا :

ال يمكن أن نتصور وجود إنسـان يخضـع لـه اآلخـرون خضـوعا  مطلقـا  ويكـون 

مل بعد أن عيّن هللا السبيل والتشـريع، ومـنح مـن يتـوفر مصونا  غير مسؤول فيما يع

على شروط معينة قيادة الخط وفق الهدي اإللهي، فهو مسؤول تمام المسـؤولية أمـام 

هللا وأمام تعاليمه الواضحة، وبالتالي أمام األمة التـي تراقـب تـوفر الشـروط المعلنـة 

لمعروف وتنهى عن المنكـر بدقة في القائد من جهة، والمكلفة بمجموعها بأن تأمر با

 من جهة أخرى.

نعم اذا كان القائد معصوما  كالنبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(عند المسلمين عامـة 

واألئمــة اإلثنــي عشــر ـ عنــد الشــيعة خاصــة ـ فــإن مــن الطبيعــي أن ال نتصــور أيَّ 

انحراف عن ما رسمه هللا، ألنه خالُف فرض ثبـوت العصـمة لهـم وسـيأتي الحـديث 

 ان شا  هللا. عنها

 االساس الثاني: المعصوم هو السبيل الى هللا

 نحن نعلم إن المعصوم يمتلك جانبين:

 جانب التبلي  عن هللا وتوضيح الحقائق الدينية.

 وجانب والية األمر والحكومة وتنفيذ األطروحة الدينية.

ا والدولة اإلسالمية تقوم على أساس من التخطيطات والتشريعات التـي يمـدها بهـ

المعصوم بصفته مبلغا  عن هللا ومعبّرا  عـن الواقـع التشـريعي الموجـود فـي علـم هللا 
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 تعالى. وليس هناك أي  سبيل بخر.

 والذي يعبّر عن الواقع التشريعي هو قول المعصوم وفعله وتقرير .

ذا  للتشـريع اإلسـالمي قـد يقـوم  والمعصوم بصفته قائدا  للحكومة اإلسـالمية ومنفـّ

الفراغ التي تركتها الشريعة له بحلول مناسـبة لـذلك الظـرف وال يُلـزُم   بمل  مناطق

 المسلمون بتطبيق نفس تلك الحلول في مختلف الظروف.

 وهنمك عالئم واضحة تميز هذي  الجمنبي  ع  بعضهمم.

 االساس الثالث: 

أفراد اإلنسان متسـاوو النسـبة إلـى هللا وشـريعته وكـل بنـي البشـر عبـاد هللا وقـد 

من نفس واحدة وتفرقوا شعوبا  وقبائـل ليتعـارفوا، وليسـت بـين هللا وبـين أحـد   خلقوا

منهم قرابة، ولـيس هنـاك شـعب مختـار، ولـيس هنـاك أي  تمـايز جنسـي أو تفضـيل 

 .طبقي أو تفرقة عنصرية، أو وطنية ـ بمفهومها الغربي ـ.

للتسـامي فالجميع قد منحوا قدرات التكامل، وقد فتحـت أمـامهم السـبل التشـريعية 

في حساب هللا، وال يظلم أحد وال يتمتـع أحـد بامتيـازات. نعـم هنـاك توزيـع وظيفـي 

واقعـي قـائم علـى أسـاس مـن االسـتعدادات التكوينيـة كـبعض الفـروق بـين وظـائف 

ــرأة  ــائف المـــــــــــــــــــــــــــــ ــل ووظـــــــــــــــــــــــــــــ  الرجـــــــــــــــــــــــــــــ

مبا كض ل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا(1). 

قـات التـي اكتسـبها الفـرد كـأن وقد يقوم التوزيـع الـوظيفي علـى أسـاس مـن الطا

يكتسب صفة العدالة واالجتهاد ويصبح أقـدر علـى معرفـة اإلسـالم فيؤهـل لمنصـب 

القيادة وتطبيق حكم هللا دون أن يتمتع بأّيِّ امتيـازات طبقيـة. وربمـا كانـت مسـؤولية 

القيادة عبئا  ثقيال  ألنه يفضل حينذاك أن يقيس نفسـه بأضـعف أفـراد األمـة، فقـد شـكا 

  بن زياد الحارثي إلى اإلمـام أميـر المـؤمنين )عليـه السـالم( أخـا  عاصـم بـن العال

ى عـن الـدنيا فقـال: علـيَّ بـه فلمـا جـا  قـال له)عليـه  زياد الـذي لـبس العبـا ة وتخلـّ

 
 .34  :( النسمء۱)
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 السالم(:

)يا عديَّ نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولـدك، أتـرى هللا أحـل 

 ها؟ أنت أهون على هللا من ذلك.لك الطيّبات وهو يكر  أن تأخذ

 قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك.

قال)عليه السالم(: ويحك، إني لست كأنت، إّن هللا تعالى فرض على أئمـة العـدل 

 .(1)يقّدروا أنفسهم بضعفة الناس، كيال يتبي  بالفقير فقر (  أن

 ف على االرضاألساس الرابع: اإلنسان موجود مستخل

وهذ  حقيقة إسالمية بعيدة الغور فـي التصـور اإلسـالمي لإلنسـان ووظيفتـه فـي 

 هذ  الحياة مما يقلب كل الموازين المادية.

وعلى هذا االساس ينقلب هدف الدولـة اإلسـالمية مـن مجـرد تحقيـق رفـا  أفـراد 

لكبـرى الشعب الذي تحكمه والقيام على شؤونه العامـة الـى مالحظـة حمـل األمانـة ا

التي حملها هللا لإلنسانية على امتدادها الطويل، ووضع تجربة الحكم في هـذ  الفتـرة 

بحيـث تشـارك فــي دفـع مســيرة االيمـان بمجموعهــا، والنظـر الــى اإلنسـانية جميعــا  

كشعب واحد البد وأن ينضّم الى مسـيرة اإلسـالم الـذي جـا  ليرسـم بـأروع صـورة 

 سانية.أساليب تحقيق مقتضيات الخالفة اإلن

وبهذا نجد تغير األهداف من مستوى  اقليمي واطئ إلى مستوى  إنساني رفيع جدا  

 يكدح إلى ربه )الكامل المطلق( كدحا  مستمدا  منه معاني الكمال.

وعلى هذا االساس أيضا  تعّم المسؤولية جميع قطاعـات الدولـة لتحقيـق األهـداف 

ــرب ــا أن نالحــظ ال ــل هن ــة، والجمي ــة والمعنوي ــرات المادي ــّد الثغ ــاق وس ــين اإلنف ط ب

االقتصادية وتقريب المستويات المعاشية، ومفهوم خالفة اإلنسان و حيث تقول اآلية 

آمنوا ابهلل ورسوله وأنفِّقوا مما جعلكخم مسختفلفني كيخه كالخذين آمنخوا مخنكم وأنفقخوا هلخم أجخر  الكريمة:  

 
 ، 3۱5:  3، مسرررررتدرك الوسرررررمئل ۱88-۱87:  2، نهرررررج البالغرررررة 243المعيرررررمر والموازنرررررة:  (۱)

 ۱47:  9، تفسير مجمع البيم  336:  40االنواربحمر
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 .(1)كبري 
 علـى كـل قـوا  وإمكاناتـه وهكذا يسري مفهوم الخالفة فيكـون اإلنسـان مسـتخلفا  

ليستعملها في سبيل العـال  االجتمـاعي، وتكـون االمـوال للكـل بمجمـوعهم، وتكـون 

وال تؤتخخوا السخخفهاء أمخخوالكم الخخ  الملكية الفردية المشرعة سبيال  لتحقيق التقدم االجتماعي 
 .(2)جعل هللا لكم  ياماً 

االسـتخالف المبنيـة   ولنفس هذا االساس تكـون الرابطـة االجتماعيـة هـي رابطـة

 على االعتقاد باو، وتذوب كل الروابط المادية االخرى.

 األساس الخامس: الكرامة اإلنسانية

ولقخد كر منخا بخد آدمإن هللا تعالى خلق اإلنسان مكّرما   
(3)

له علـى كثيـر مـن  ، وفضـّ

المخلوقات، وال ريب في أن كرامتـه تكمـن فـي مميزاتـه اإلنسـانية الفطريـة أي فـي 

ــاألخالق  ق ب ــّ ــدين والتكامــل والتخل ــة والت ــة المتســامية نحــو المعرف دوافعــه الغريزي

 الفاضلة، وفي قدراته العقلية واألرادية التي يفتقر إليها غير .

ولهذا كان على الدولة أن تطبق اإلسالم لتحقيـق ذلـك، وأن تمـال منـاطق الفـراغ 

أكيـد بالخصـوا علـى بالشكل المحقق إلشـباع عناصـر الكرامـة فـي اإلنسـان، والت

العناصر االخالقية في المجتمع، وجعل ذلك مهمة رئيسة في سبيل الكرامـة والعمـل 

كل ما يمّسها. وبهذا تنعدم في الدولة اإلسالمية كـل الصـور الكريهـة التـي   على نفي

 نجدها في النظم الالإسالمية.

 خصائا الدولة اإلسالمية 

ت التي تميز الدولة اإلسالمية عـن بعد مالحظة األسس المذكورة تتوضح المميزا

 غيرها، فهي:

 
 .7  :( الحديد۱)

 .5  :( النسمء2)

 .70  :( االسراء3)
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 أوال : دولة عقائدية الهية

وعندما نقول انها عقائدية فإن ذلك يعني قيامها على أساس من حل معيَّن للمسألة 

فالتوحيـد ، الواقعية، وتكوين تصور عام للكون والمجتمع، وربـط كـل تشـريعاتها بـه

 هو أساس البنا  اإلسالمي كله.

ول إنها إلهية فإننا ننفي به كل العقائد التي تفصل الدولة عـن توجيهـات وعندما نق

 السما  وتشريعاتها.

 وبذلك تتميز الدولة اإلسالمية عن:

 الدول الدينية التي يتحّكم فيها رجال الدين بأهوائهم.

 والدول المدنية التي تفصل الدين عن الحياة.

   عقيدة مادية.والدول الماركسية التي تبني تنظيماتها على ضو

 والدول األخرى التي تحمل من هذا ضغثا  ومن ذاك ضغثا  بخر.

فالدولـة اإلســالمية دولـة فريــدة يجــب أن ال نقـع فــي الخلــط بينهـا وبــين الصــور 

 األخرى للدولة.

 ثانيا : دولة إنسانية أخالقية

يـة وهذا أمر طبيعي بمالحظة أسسها العقائدية إذ تشّكل األطر اإلنسـانية واالخالق

 المدى العام الذي تمتّد من خالله إلى الحياة االجتماعية بمختلف ألوانها.

فاإلسالم حين يبني النظام العائلي، يقيمه على اساس من المودة والسكينة، وحـين 

يضع نظام االرث; يالحظ فيه الجانب الرحمي، وحين يضع نظـام العقوبـات، يـربط 

عقوبـات تحتـاج إلـى اإلطـار العقائـدي بينه وبين الجانب االخالقي حتـى إن بعـض ال

 االخالقي حتى تكون مجزية.

 وهكذا حينما يضع نظامه االقتصادي; يالحظ الصفة االخالقية فيه.

يقول اإلمام الشهيد الصدر: )إن اإلسالم ال يستمد غاياته التي يسعى الـى تحقيقهـا 

عــن فــي حيــاة المجتمــع االقتصــادية، مــن ظــروف ماديــة وشــروط طبيعيــة مســتقلة 

اإلنسان نفسه، كما تستوحي الماركسية غاياتها من وضع القوى المنتجة وظروفها... 

وإنما ينظر الى تلك الغايات، بوصفها معبّرة عن قيم عمليـة ضـرورية التحقيـق مـن 
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ناحيــة خلقيــة. فحــين يقــرر ضــمان حيــاة العامــل مــثال  ال يــؤمن بــأن هــذا الضــمان 

لمادية لالنتاج مثال ، وانمـا يعتبـر  ممـثال  االجتماعي الذي وضعه نابع من الظروف ا

لقيمة عملية يجب تحقيقها... وتعني الصفة الخلقية ـ من ناحية الطريقـة ـ ان اإلسـالم 

يهتم بالعامل النفسي خالل الطريقة التـي يضـعها لتحقيـق اهدافـه وغاياتـه. فهـو فـي 

حقـق تلـك الطريقة التي يضعها لذلك ال يهـتم بالجانـب الموضـوعي فحسـب ـ وهـو ت

الغايات ـ وإنما يُعنى بوجه خاا بمزج العامل النفسي والذاتي بالطريقة التي تحقـق 

تلك الغايات فقد يؤخذ مـن الغنـي مـال إلشـباع الفقيـر مـثال ، ويتـأتى بـذلك للفقيـر أن 

يشبع حاجاته وتوجد بذلك الغاية الموضوعية التي يتوّخاها االقتصـاد اإلسـالمي مـن 

ولكن هـذا لـيس هـو كـل المسـألة فـي حسـاب اإلسـالم بـل هنـاك ورا  مبدأ التكافل،  

الطريقة التي يتم بها تحقيق التكافل العام... وألجـل ذلـك تـدّخل اإلسـالم وجعـل مـن 

الفرائض المالية ـ التي استهدف منها ايجاد التكافل ـ عبـادات شـرعية يجـب أن تنبـع 

 (1)عن دافع نفسي نيّر(.

ــة التصــ ــة وبهــذا تكــون الدولــة أخالقي رف فــي مجــال تطبيــق اإلســالم، ومراعي

للجوانب األخالقية عند مل  مناطق الفراغ لتُحقـق بـذلك الشـرط االول مـن شـرطي 

 الدولة الحضارية وهما الرقي اإلنساني، والرقي المادي.

 ثالثا : دولة واقعية

ونعني بهذا أنها تنسجم مع الواقـع سـوا  كـان ذلـك الواقـع الفطـري اإلنسـاني أو 

لكوني العام. وتتجلّى مراعاتها للواقع الفطـري فـي أنهـا تمتلـك اصـوال  ثابتـة الواقع ا

تعال  بها الحاجات الفطرية الثابتة، كمـا انهـا تمتلـك مبـادئ مرنـة تعـال  بهـا الواقـع 

المتطور كعالقات اإلنسان والطبيعة، والواقع ان كل ما تمتلكه الدولة اإلسـالمية مـن 

 وواقعيته.  اإلسالم نفسهصفات إنما هي مكتسبة من طبيعة 

 أهداف الدولة اإلسالمية ووظائفها

 
 .268 :  ۱  ( اقتصمدنم۱)
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ال نجد صعوبة ـ بعد مالحظة األسـس والخصـائا ـ فـي التعـّرف علـى أهـداف 

 الدولة اإلسالمية، لذا فإننا نلخصها بصورة نقاط كما يلي:

ــة  1 ــك بتشــجيع الدراســات العقائدي ــة اإلســالمية وذل ــق الرســوخ والفاعلي ـ تحقي

رين والمــربِّّين  لتوضــيح النظــرات اإلســالمية مــن خــالل اعــداد المجتهــدين والمفكــّ

اإلسالميّين، والقيام بتربية األمة على الفكر اإلسالمي الناصع، والدعوة العالمية إلـى 

 اإلسالم.

هذا فضال  عن مراقبة تطبيق اإلسالم الكامـل فـي مختلـف شـؤون الحيـاة وامثـال 

 ذلك.

لرفـا  المـادي، ووضـع تخطـيط سـليم يحقـق ـ القيام بتحقيق متطلبات الرقي وا  2

 تنمية االنتاج ورقّي العلم والفنون العملية في مختلف المجاالت.

ر بأن اإلسالم يوجب على كل قطاعات الدولة ـ بما فيها افـراد الشـعب ـ  وهنا نذّكِّ

وجوبا  كفائيا  أن يسّدوا كل احتياجاتهم الحضارية واالجتماعية مما يدعو للتنافس فـي 

لسبيل، بل يضيف الى ذلـك لـزوم اعـداد القـوة بمفهومهـا الواسـع لتكـون األمـة هذا ا

اإلسالمية في طليعـة كـل الشـعوب واألمـم، ممـا يمكنهـا مـن االضـطالع بواجباتهـا 

 الحضارية.

ــار  3 ــا بإط ــة كله ــاة االجتماعي ــأطير الحي ــة وت ــة األخالقي ــأمور التربي ــام ب ـ القي

 االخالق.

اإلنساني العام بين االجيال وأخذ  بعين االعتبـار فـي أّيِّ  كل ذلك مع مالحظة ذلك الترابط

 تخطيط.

ـ حمل اإلسالم إلى العالم، والعمل على بنا  الدولة اإلسالمية العالمية الواحدة،   4

 وهذا الهدف هو من أهم أهداف الدولة اإلسالمية بمالحظة أسسها وخصائصها.

الة الســما  لكــل البشــرية، فالدولـة اإلســالمية تحمــل اإلسـالم، واإلســالم هــو رسـ

واإلسالم هو شريعة حياة وليس مجـرد دعـوة أخالقيـة، أو أفكـارا  تعتنقهـا جماعـات 

تتأقلم مع واقعها وتنسجم مع نظمها القائمة. كالّ فاإلسالم هو الذي يعـيّن شـكل نظـام 

الشعب الذي يعتنقه، ويخطط لكّلٍّ حياته ضمن تخطيطـه لكـل اإلنسـانية. وطبـق هـذ  
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جب أن تالحـظ الدولـة اإلسـالمية أّن نسـبة جميـع المسـلمين إليهـا علـى حـد النظرة ي

سوا ، وأن كل الموارد المتوفرة لديها يجب أن تسـاهم فـي رفـع مسـتوى حيـاة الكـّلِّ 

اإلسالمي العام، وأن وسائل اإلعالم فيها ليست ملكا  لبقعـة أو جماعـة معينـة، وإنمـا 

مي العام. ومن هنا فيجب أن ال تسود هي ملك لالطروحة اإلسالمية، والهدف اإلسال

أو ميـول   يةأركان هذ  الدولة عقليات قومية أو إقليميـة أو جنسـية عرقيـة أو عشـائر

 شخصية فضال  عن أن تسودها ميول لدول كافرة تعمل على هدم اإلسالم.

نحن نتصور انه ال يمكن أن نفي هذا الموضوع حقه إالّ إذا قمنا بدراسة تفصيلية 

ــف ال ــك األســس لمختل ى تل ــّ ــن تتجل ــف وأي ــا كي ــي هــذا الدســتور، والحظن ــب ف جوان

 والخصائا واألهداف اآلنفة.

والمالحظ في المـادة: انهـا تشـير بالتصـريح الكامـل لالسـس العقائديـة التـي مـر 

 ذكرها بشكل ال نحتاج معه الى التطبيق.

ديـة كما تتجلى في هذ  المادة أيضا  خصائا الدولـة اإلسـالمية )فهـي دولـة عقائ

 إلهية، وهي دولة إنسانية أخالقية، وهي دولة واقعية(.

 أما بالنسبة ألهداف الدولة اإلسالمية فإن المادة الثالثة تقول:

إّن دولة الجمهورية اإلسالمية في إيران مكلفة لكي تصل إلى األهداف المـذكورة 

 في المادة الثانية، بأن تستغل كل إمكاناتها لتحقيق ما يلي:

البيئة المساعدة لنمو الفضائل األخالقيـة علـى أسـاس االيمـان والتقـوى ـ ايجاد    1

 ومكافحة كل مظاهر الفساد والتحلل.

ـ رفــع مســتوى الــوعي والمعلومــات العامــة فــي مختلــف الحقــول باالســتفادة  2

 الصحيحة من وسائل النشر وقنوات االعالم األخرى.

مجانية للجميع وعلـى مختلـف ـ جعل التربية والتعليم وكذلك التربية الرياضية    3

 المستويات، وفسح المجال للتعليم وتعميمه.

ـ تقوية روح التحقيق والتتبع واإلبداع في كل الحقول العلمية والفنيـة والثقافيـة   4

 واإلسالمية عن طريق تأسيس مراكز للتحقيق وتشجيع المحققين.

 ـ الطرد التام لالستعمار والمنع من نفوذ األجانب. 5
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 أّيِّ نوع من أنواع االستبداد واألنانية واالستئثار. ـ محو 6

 ـ تأمين الحريات السياسية واالجتماعية في حدود القانون. 7

ـ تحقيق مشـاركة عمـوم الشـعب فـي تعيـين مصـيرهم السياسـي واالقتصـادي   8

 واالجتماعي والثقافي.

وفــي  ـ رفــع كــل مظــاهر التفرقــة الباطلــة، وإيجــاد االمكانــات العادلــة للجميــع 9

 مختلف المجاالت المادية والمعنوية.

 ـ إيجاد النظام االداري الصحيح، وحذف التشكيالت غير الضرورية. 10

ـ التقوية الكاملة لبنية الدفاع الشعبي عن طريق التعليم العسكري العام لحفـظ   11

 االستقالل ووحدة االراضي اإليرانية والنظام اإلسالمي فيها.

صـحيح عـادل ليعمـل وفـق الضـوابط اإلسـالمية اليجـاد ـ بنا  أسس اقتصاد   12

الرفا  ورفع الفقر ومحو أّيِّ حرمان فـي مجـاالت الغـذا  والسـكن والعمـل والصـحة 

 وتعميم الضمان.

تأمين االكتفا  الذاتي والعلوم والفنون والصناعة والزراعـة واالمـور العسـكرية ـ    13

 وأمثالها.

   ورجاال ، وايجـاد األمـن القضـائي العـادل ـ تأمين الحقوق التامة لالفراد نسا  14

 للجميع، وتساوي الجميع أمام القانون.

 ـ توسيع األخّوة اإلسالمية والتعاون العام بين جميع أفراد الشعب وتحكيمها. 15

ـ تنظيم السياسة الخارجية للقطر علـى أسـاس المقـاييس اإلسـالمية، والتعهـد   16

 لمستمر عن مستضعفي العالم.األخوي تجا  كل المسلمين، والدفاع ا

 واآلن وبعد مراجعة هذ  المادة نسجل النقاط التالية:

: ان هذ  المـادة تجعـل إشـاعة المناقبيـة اإلسـالمية وتعميقهـا وتـوفير البيئـة االوىل

الصـالحة للنمــو األخالقـي فــي الفـرد والمجتمــع أول أهـداف الدولــة فـي الجمهوريــة 

ر عـن نظرتهـا المسـتمدة مـن اإلسـالم اإلسالمية، واذا عبر هذا عن شـي  فإ نمـا يعبـّ

 والمؤطرة للجميع والمقّدمة لكل عالقاته على أسس أخالقية.

ز علــى أن األخــالق  والجــدير بالمالحظــة فــي البــين هــو تصــور الدســتور المركــّ
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الحقيقية إنما تقوم على أساس العقيدة والتقوى. فال أخالقية مـا لـم تكـن هنـاك عقيـدة. 

نعية )اذا صـح التعبيـر( أي األخـالق التـي يـدرب عليهـا اإلنسـان أما االخالق المصـ

دون أن تستمد من واقعه الداخلي فليست دائمة وهي معرضة ألدنـى شـبهة أو هـّزة. 

وكم الحظنا من اُناس انتهت بهم عقائدهم المنحرفـة إلـى الذئبيـة القاتلـة وذلـك كبنـي 

أناسا  بخـرين قـادتهم أخالقيـتهم   اسرائيل الذين يحدثنا عنهم القربن الكريم. كما وجدنا

مث كخان عا بخة الخذين أسخاءوا المنحرفة إلـى عقائـد منحرفـة كمـا جـا  فـي اآليـة الشـريفة: 
ــه (1)السخخوأأ أن كخخذ بوا ا ت هللا ــالق الحظ ــدة واألخ ــين العقي ــرابط أصــيل ب ــاك ت . فهن

 الدستور بدقة.

ريق وسائل االعالم : رّكز الدستور على جانب رفع المستوى الثقافي عن طالثانيخخة

وكأنه هو الهدف األهم لهذ  الوسائل. فاألمة التي يريدها اإلسالم هـي األمـة الواعيـة 

للظـروف، والمحيطــة بمختلـف األوضــاع، وإالّ لمـا كانــت تسـتطيع أن تكــون األمــة 

 الوسط، وخير أمة أخرجت للناس.

دم التعويـل ولذا رّكز الدستور أيضا  على مسألة خلق روح التغييـر واالبـداع وعـ

 على الغير.

 : العنصر المعادي لالستعمار واالستبداد واضح جدا .الثالثة

: استهداف تنظيم المجتمع وتقويته من جميع الجهـات )االداريـة والعسـكرية الرابعة

 واالقتصادية وغيرها(.

: وهـي التركيـز علـى وحـدة األمـة اإلسـالمية والواجـب األصـلي الامسة واألخخخرية

لحاكم اإلسالمي لتركيز هذ  الوحدة وبنـا  السياسـة الخارجيـة علـى المفروض على ا

 التعهد األخوي اإلسالمي كمقدمة للوحدة اإلسالمية الشاملة.

أننـا نعتبــر مــا حـدث فــي إيـران مقدمــة مرحليــة لبنـا  الدولــة اإلســالمية  والوا خخا 

مجتمـع العالمية وتطبيق كل أحكام اإلسالم ونفي كـل العوائـق االجتماعيـة عـن بنـا  

  أي هخخا الخخذين آمنخخوا ادخلخخوا مل السخخلم كاكخخة وال تتبعخخوا لندا  القـربن الكـريم: المتقين واالستجابة  

 
 .۱0  :( الروم۱)
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 .(1)خطوات الشيطان

*    *    * 

 
 .208 :( البقرة۱)
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«2 » 
 االســالم والحـكم 

 

 :لة الحكم والسيادة موقف اإلسالم من مسأ

 وبسط الحديث الى حد ما فـي هـذا الموضـوع يسـتدعي مراجعـة بعـض االقـوال

الشاذة التي نفت ان يكون اإلسـالم قـد جـا  ليعطـي نظامـا  للحكـم ثـم التعقيـب عليهـا 

 بالنظرة المخالفة وبيان الحق الواقع.

ولعلَّ )علي عبد الرازق( مؤلف كتاب )اإلسالم واصـول الحكـم( هـو الـذي أثـار 

هذ  الضجة، وان كنا نستطيع ان نجد بخرين ممـن أيـد  كخالـد محمـد خالـد وبعـض 

اآلخرين وبعـض المستشـرقين أيضـا . وتـتلخا نظريتـه فـي ان اإلسـالم لـم   الكتاب

يخطط نظاما  ـ ولو بنحو المبادئ العامة للنظـام ـ فـي مجـاالت الحكـم وانـه لـيس اال 

دعوة دينية خاصة التشوبها نزعة ملك وال دعـوة لدولـة، واذا كـان الرسـول زعيمـا  

نيـة ال ربـط لهـا بالزعامـة فليست زعامته زعامة حكـم وسـلطان بـل هـي زعامـة دي

 السياسية.

 وقد استند في نفيه هذا لتخطيط اإلسالم للحكم الى االمور التالية:

 اوال : القربن:

ــه تعــالى:  ومخخا و (2)إن عليخخك اال البخخخال و (1)ومخخا ارسخخلناي علخخيهم وكخخيالً كمــا فــي قول
 .(4)يطرمهم مبكذكر امنا انت مذكر * لست عليو  (3)ًً أرسلناَي إال  مبشراً ونذيرا

وخالصة االستدالل أن مـن لـم يكـن مسـيطرا  وال وكـيال  وانمـا هـو مجـرد مبلـ  

 (5)ومبشر ونذير ليس حاكما  أيضا .

 
 .54  :( االسراء۱)

 .48  :( الشورى 2)

 .۱05  :( االسراء3)

 .22ر  2۱  :( الغمشية4)

 .75ر  7۱  :( االسالم واصول الحكم5)
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 ثانيا : السنة الشريفة:

 ويستند فيها الى احاديث ووقائع من مثل ما يلي:

لـه فقال  ،أ ـ جا  رجل الى النبي )صلى هللا عليه وبله وسلم(فاصابته رعدة شديدة 

ن عليك فاني لست بملـك وال جبـارا  وانمـا  الرسول )صلى هللا عليه وبله وسلم(: )هّوِّ

 (1) انا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة(.

 .(2)  ب ـ قول الرسول )صلى هللا عليه وبله وسلم(: )انتم اعلم بشؤون دنياكم(

 ثالثا : الدليل العقلي:

 ويتلخا في ادعا ات ثالثة:

لمعقول ان ينظم العـالم فـي وحـدة دينيـة ولكـن لـيس مـن المعقـول أن أ ـ ان من ا

 ينظم العالم في حكومة واحدة فذلك يوشك ان يكون خارجا  عن طبيعة البشرية.

 ب ـ أن مسألة الحكم غرض دنيوي خلى هللا بينها وبين عقولنا.

 وأخيرا  فإن دولة الرسول خلت من كثير من اركان الدولة.

لم يتحدث إلى رعيته في نظـام الملـك وفـي قواعـد الشـورى،   وهو يقول: )ولماذا

 .(3)ولماذا ترك العلما  في حيرة واضطراب من امر النظام الحكومي في زمنه؟(

هذا وقد نقل االستاذ عبد الحميد متولي بعض االستنادات االخرى لبعض العلمـا  

 والمحدثين تدعيما  لوجهة النظر هذ ، وهي:

 يقي للدولة اإلسالمية هو ابو بكر.اوال : ان المؤسس الحق

 ثانيا : ان الدين حقائق ثابتة ال تتغير والدولة نظام متغير.

ثالثا : فشل الحكومات الدينية واستبدادها وعدم القبول للتطوير و)القـوة تحتـل مـن 

 
، المعجرم االوسرط 82:  4، تمريخ مدينة دمشق  275:   6، تمريخ بغداد  ۱۱0۱:  2  –سن  اب  ممجة  (  ۱)

:  4، ميررزا  الحكمررة 23:  ۱محمررد برر  سررعد  –الطبقررمت الكبرررى  30:  9، مجمررع الزوائررد 64:  2

3226. 

، 4۱6:  ۱ – ، الجممع الصرغير95:  7، وماله ع  صحيح مسلم 23۱االصول العممة للفقه المقمر  :  (2)

، 22۱:  2أحمديررث أم المررؤمني  عمئشررة  703:  5 –ابرر  حررزم  –، االحكررمم 465:  ۱۱كنررز العمررمل 

 .256محمد صمدق النجمي :  –اضواء على الصحيحي   

 .78االسالم واصول الحكم:  (3)
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طبيعة الحكومة الدينية مساحة واسعة... وهي تستمد تبرير قسوتها وبطشها من نفس 

مد منه سلطتها( كما يقـول خالـد محمـد خالـد فـي كتابـه )مـن هنـا الغموض الذي تست

 نبدأ(.

 دوافع القول بهذ  النظرية:

يختلف الباحثون حول دوافع القول بها، فبينما يعتبرها بعضهم نظرية قائمة علـى 

 البحث النزيه، يرى البعض اآلخر انها جز  من مخططات االستعمار.

جانبا الحق وان الدوافع تكمن فـي مـا يلـي ولكن االستاذ متولي يرى ان الطرفين  

 بتلخيا:

ـ إن علي عبـد الـرازق كـان يريـد أن يثبـت هدفـه األسـاس، وهـو ان الخالفـة   1

ليست اصال  من أصول الحكم في اإلسالم وذلك ليضرب به هـدف الملـك فـؤاد ملـك 

ك االحتالل البريطاني ان يجعله خليفة للمسلمين بعـد ان قـام اتـاتور  مصر الذي اراد

 بعزل الخليفة العثماني واقام النظام الجمهوري في تركيا.

ـ خشية بعضهم من ان يسيطر الفقها  على شـؤون الدولـة وبـث روح الجمـود   2

 فيها وهو ما اصيب به الفقه اإلسالمي بعد سد باب االجتهاد.

وقد ناقشه بقوله )ولقد فات اصحاب هذا الرأي انه اذا كـان ممـا ال يمكـن انكـار  

خذ بالرأي اآلخر )القائل بأن اإلسـالم ديـن ودولـة( ممـا يـؤدي بـال ريـب الـى أن األ

االعال  من مقام رجال الفقه اإلسالمي، فليس من شأنه ان يؤدي حتما  الى ان يكـون 

رجال الفقه أو الدين من الحكام، فلـم يكـن هـذا هـو الشـأن حتـى فـي صـدر اإلسـالم 

م من رجال الحكم في ذلك العهد( لم فمعاوية ويزيد وعمرو بن العاا )وكثير غيره

 يكونوا من علما  الفقه والدين(.

 ـ التأثر بالفكرة الغربية )فصل الدين عن الدولة(. 3

 ن الرأي الحق بمالحظة نقاط ثالث:ويمكننا أن نكوّ 

 قطة االولى:نال

إن النظر المنصف الى اإلسالم ونصوصـه وتاريخـه وضـروراته ال يـدع مجـاال  
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ه يجعـل مسـألة الحكـم فـي عـداد أهـم المسـائل التـي يعالجهـا ويضـع للمكابرة في انـ

 مبادئها...

 فلنالحظ هذا بشي  من التفصيل:

 أ ـ طبيعة اإلسالم:

واذا تصفحنا خصـائا اإلسـالم عرفنـا ان اهـم الخصـائا وابعـدها غـورا  فـي 

وجــود  هــي الواقعيــة، فاإلســالم ديــن واقعــي ينســجم مــع الفطــرة اإلنســانية والواقــع 

 ويني الذي يعيشه اإلنسان، وال يتناقض مع نفسه ومع هدفه السامي مطلقا .التك

وهذ  الواقعيـة هـي التـي تفـرض ان يهـتم اإلسـالم بمسـألة الحكـم تمـام االهتمـام 

 وذلك:

ألن اإلسالم جـا  دينـا  شـامال  لكـل نـواحي الحيـاة اإلنسـانية، مخططـا  لكـل   أوالً:

ياة اإلنسـان سـلوك وال فرضـية ال يـدخل سلوك، ومعينا  لكل نظام وليس هناك في ح

 تحت نظام خاا وحكم خاا.

وهذا مـا نستكشـفه مـن عمـل اإلسـالم علـى اعطـا  رأيـه فـي كـل مجـال، ومـن 

 روايات متعددة تؤكد هذا المبدأ من مثل:

ـ الرواية الصحيحة التي رواهـا الكـافي عـن علـي بـن ابـراهيم عـن محمـد بـن 1

بـي عبـدهللا الصـادق)عليه السـالم( قـال عيسى عن يونس عن حمـاد عـن علـي بـن أ

 سمعته يقول:

 .(1))ما من شي  إالّ وفيه كتاب وسنة(

ما روا  الكافي ايضا  عن عـدة مـن اصـحابنا عـن احمـد بـن محمـد عـن ابـن ـ    2

فضال عـن عاصـم بـن حميـد عـن أبـي حمـزة الثمـالي عـن أبـي جعفـر الباقر)عليـه 

وبله( في حجة الوداع فقـال: يـا أيهـا  )صلى هللا عليه السالم( قال: )خطب رسول هللا

ما من شي  يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إالّ قد أمرتكم بـه، ومـا   وهللا  ؛الناس
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 (1) من شي  يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إالّ قد نهيتكم عنه(.

 والرواية صحيحة أيضا .

 الخدش(.وغيرها من الروايات التي تؤكد رأي اإلسالم حتى في )ارش 

ولعل وجود مفهـومي )الحـالل والحـرام( اللـذين ال يخـرج عنهمـا أي فعـل اكبـر 

موضح ألن اإلسالم أعطى رأيه بالعموم أو بالخصوا في كل سلوك إنساني وعين 

مذاهبه السياسية واالقتصادية والتربوية وغيرها وأقـام نظمـه فيهـا علـى أسـاس مـن 

 مذاهبه العامة.

اإلسـالم غـافال  عـن مسـألة الحكـم أو تاركـا  اياهـا  وال يمكن مع هـذا ان نفتـرض

للظروف والتطورات والتقلبات التي تفرض نفسها على المجتمع اإلسـالمي وتحكمـه 

 وتفرض سيطرتها عليه دون ان تستمد منه واليتها ومبادئها العامة في األقل.

يـة فإنا حتى لو غضضنا النظر عـن مسـألة الشـمول التـي اقتضـتها الواقع  وامنيمً:

اإلسالمية، نجد أن اإلسالم بالريب أعطى االمـة نظامـا  اقتصـاديا  كـامال  يقـوم علـى 

مذهب محدد، كما اعطاها نظاما  للعقوبات وبخـر للشـؤون الشخصـية ورابعـا  لالمـر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وكل هذ  النظم يمتلك الحكـم فيهـا مسـاحة 

كنظـام اال بـافتراض وجـود الدولـة اإلسـالمية   مهمة بحيث ال يتصور قيام كـل منهـا

 التي تحتل ذلك الموقع وتسير على هدى اإلسالم، وتعيينه لوظيفتها.

 يقول االستاذ المرحوم محمد المبارك: )إن مجموع هذ  االحكام الجنائية والماليـة

ن والدولية والدستورية ال يمكن ان يعقل ايرادهـا وااللتـزام بهـا التزامـا  يعتقـد المـؤم

باإلسالم بوجوبه واالثم بتركه اال اذا كان القربن يفرض على المسلمين تنظيم الحكـم 

 واقامة الدولة.

وال يعقل أن يقوم اإلسالم في قربنـه هـذ  االحكـام لدولـة ال تـؤمن بـه أو ال تقـوم 
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على اساس عقيدته ومبادئه، وال يقول بهذا اال من فقد رشد  أو غـالط نفسـه أو قصـد 

 .(1)خداع(المراوغة وال

والطريف أن نجد جان جاك روسو يسّوغ رفضه للدين العالمي الذي يتـدخل فـي 

الشؤون المدنية بأن ذلك يؤدي الى االعتراف برئيسين وسلطانين وقـانونين وهـو مـا 

ال ريب في سخفه وعدم امكانه فيقول: )قد ينقسم الدين على ضو  عالقتـه بـالمجتمع 

 ة الى نوعين: وهما دين اإلنسان ودين المواطن.التي تكون إما عالقة عامة أو خاص

االول: وهــو بــال معابــد وال هياكــل وال طقــوس، مقتصــر علــى العبــادة الداخليــة 

المحض و األعلـى، وعلـى الواجبـات االخالقيـة األبديـة يكـون ديـن االنجيـل النقـي 

 والبسيط، التوحيد الحقيقي وهو ما يمكن أن نسميه: القانون االلهي الطبيعي.

الثاني: وهو مدون في بلـد وحيـد يمنحـه بلهتـه وشـفعا   الخاصـين وحماتـه ولـه 

عقائد  وطقوسه وعبادته الخارجية المفروضة بالقوانين وفيما عدا األمة التي تعتنقه، 

يكون كل إنسـان بالنسـبة لـه كـافرا ، أجنبيـا ، بربريـا ، وهـو ال يمـد واجبـات اإلنسـان 

ذ  هـي اديـان الشـعوب االولـى جميعهـا التـي وحقوقه خارج حدود هياكله. وكانت ه

 يمكن أن نطلق عليها اسم القانون االلهي المدني أو الوضعي.

ثمة نوع ثالث من األديان اكثر غرابـة، إذ انـه بتقديمـه للبشـر تشـريعين وطنيـين 

يخضعهم لواجبات متناقضة يمنعهم من أن يكونوا في بن واحـد مـؤمنين ومـواطنين. 

، ودين اليانيين والمسيحية الرومانية، ويمكن تسـمية هـذا الـدين ذلك هو دين الالميين

 بدين الكاهن، وينشأ عنه نوع من القانون المختلط واالنطوائي ال اسم له اطالقا .

 واذا ما نظرنا سياسيا  الى هـذ  االنـواع الثالثـة مـن االديـان وجـدنا انهـا تنطـوي

 على اخطا .

العبـث اضـاعة الوقـت فـي البرهـان فالثالث واضح كل الوضوح انه سيئ، ومـن 

على ذلك، اذ إن كل ما يفرق الوحدة االجتماعية ال قيمة له، وجميع المؤسسات التـي 
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 .(1)تضع اإلنسان في تناقض مع نفسه ال قيمة لها(

وروسو هنا ينظر للدين نظرة المشـرع الوضـعي المـؤمن بالديمقراطيـة والنظـام 

لهـذا النظـام. فيقسـم الـدين الـى ديـن المدني وهو يحاسب الـدين علـى ضـو  خدمتـه  

روحـاني عـالمي ال ربـط لـه بالحيـاة، وبخــر اقليمـي ذي هياكـل وهـو يسـند القــانون 

ــث واضــح  ــرى ان الثال ــي شــؤون اإلنســان وي ــدخل ف ــث عــالمي مت الوضــعي، وثال

 البطالن.

والواقع ان الدين العالمي المتدخل لو كـان يعتـرف بقـانونين وسـلطانين ووطنـين 

 ن واآلخر للدولة، فما اسخفه وما أبعد  عن الواقع.أحدهما للدي

ولكن اإلسالم وهو الدين العالمي المنظم لشؤون اإلنسان على ضو  علم وحكمـة 

الهيين واسعين ال يسمح بقيام نظام وسلطة اخـرى الـى جنـب سـلطته وحكومتـه واال 

ليـل فـي القى اإلنسان في تناقض مع نفسه كما فعلـت المسـيحية المحرفـة بتـدخلها الق

 شؤون اإلنسان واعترافها بالنظم المدنية.

إن اإلسالم يعتبـر نفسـه هـو الحـاكم وهـو المسـيطر وهـو المطـاع وهـو الموجـه 

لشؤون الحياة، كما ستأتي بعض النصوا في ذلـك. وهـو الـذي يـربط بـين شـؤون 

الدنيا واآلخرة ربطا  تامـا  حتـى انـه دعـا ألن تكـون الحيـاة بمفهومهـا الواسـع عبـادة 

قربة الى هللا، فال معنى للقول بعد ذلـك بـأّن هـذا مـن امـور الـدنيا وذاك مـن امـور و

 اآلخرة وهذا من امور الدين وذلك من امور الدولة والدنيا وامثال ذلك.

ألن القربن واإلسالم دعوة انقالبية تربوية تريد أن تربي اإلنسانية العابـدة   واملامً:

والنظـام واالخـالق والتقاليـد وغيرهـا. والتربيـة وتنفي كل بذور الجاهلية في العقيدة  

تعني اول ما تعني مسك ازّمة االمور ثم وضع برنـام  تربـوي عـام وخلـق الـتالؤم 

بين مختلف نواحي الحياة ونظمها خدمة لذلك الهدف التربوي العام الـذي بينتـه اآليـة 

تكامـل اإلنسـاني. ومـن تحقيقا  لمدارج ال  (2)وما خلقت اجلن وا نس إال ليعبخخدونِّ الكريمة  
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هنا يتغير هدف الحكومة في اإلسالم ويختلف عن اهـداف الحكومـة فـي المجتمعـات 

الوضعية ـ كما قلنا  ـ حيث ركزت على تحقيق رفـا  المـواطنين وراحـتهم فـي حـين 

يطلب اإلسالم من )اإلمام( وهو عنوان الدولة اإلسالمية ان يراقب تحوالت المجتمع 

 مختلف الجوانب. كما سيأتي مزيد توضيح لهذ  النقطة. ويسوقه نحو كماله في

فإن طبيعة العقيدة اإلسالمية تقضـي أن تسـتمد الحكومـة واليتهـا وقـدرتها رابعمً:  

ومبادئها من اإلسالم فإن أسـاس اإلسـالم هـو التوحيـد الخـالا وواليـة هللا الحقيقيـة 

اال بسماح هللا لـه وقـد ومالكيته للكون واإلنسان ولن يملك أي إنسان والية على بخر  

رأينا من قبل أن الحكومة بطبيعتها تحتاج الى من يمنحها هذ  الواليـة ووفقـا  للعقيـدة 

اإلســالمية واساســها التوحيــدي الحنيــف ال يملــك حتــى النــاس أنفســهم ســلطة توليــة 

 اآلخرين عليهم إالّ باذن الهي.

ن أنفسـهم كمـا فـي ومن هنا كان النبي)صلى هللا عليـه وبلـه( أولـى بـالمؤمنين مـ

 حديث الغدير المتواتر وكان اإلمام بعد  أولى بالمؤمنين كما سيأتي.

هذا بيان موجز عن اقتضا  طبيعـة اإلسـالم وواقعيتـه ألن يضـع اإلسـالم اسـس 

 دولته الخالدة خلود رسالته.

 ب ـ النصوا اإلسالمية:

لحكــم والنصــوا اإلســالمية التــي تشــير مــن قــرب أو بعــد الــى التحــام مســألة ا

 باإلسالم كثيرة نالحظ منها ما يلي: يقول تعالى:

إان أنزلنخخا اليخخك الكتخخاب ابحلخخق لخختاكم بخخني النخخاس مبخخا أراي هللا(1) و  كخخال وربخخك ال يؤمنخخون حخخ
 مثو (2) ك مخخخوي كيمخخخا شخخخمثر بيخخخنهم مث ال مخخخدوا مل أنفسخخخهم حرجخخخاً ممخخخا  ضخخخيت ويسخخخل موا تسخخخليما

ومخخن حي  كخخم مبخخا انخخزل و (3)هخخا وال تتبخخا اهخخواء الخخذين ال يعلمخخونجعلناي على شريعة من االمر كاتبع
 .(4)هللا كاولئك هم الكاكرون
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 وروي عن الرسول )صلى هللا عليه وبله( قوله المقطوع به:

وحـديث الغـدير  (1) )من مات وليس في عنقه بيعـة إلمـام فقـد مـات فـي جاهليـة(

 ، وأمثال ذلك.(2)لمؤمنين من أنفسهم الذي أكد فيه )صلى هللا عليه وبله( انه اولى با

بل اذا الحظنا االدلة القاطعة التي تؤيد وجهة النظر هذ  التي استُقي بعضـها مـن 

الروايات، عرفنا أن مسألة الحكم تشكل معلما  بـارزا  مـن معـالم اإلسـالم وبـدونها ال 

 يكمل الدين، بل يشكل نظام اإلمامة امتدادا  للنبوة مع فوارق بينهما.

 نا نكتفي هنا بذكر نا واحد عن اإلمام الرضا )عليه السالم( يقول فيه:ولك

)يا عبد العزيز، جهل القوم، وخدعوا عن أديانهم، ان هللا تبارك وتعالى لم يقبض 

نبيه)صلى هللا عليه وبله( حتى اكمل له الدين، وانـزل عليـه القـربن فيـه تفصـيل كـل 

حكام وجميـع مـا تحتـاج اليـه االُمـة فقـال شي  بيَّن فيه الحالل والحرام والحدود واأل

وانزل في حجـة الـوداع وهـي بخـر عمـرة:  (3)ما كرطنا مل الكتاب مخخن شخخيءعزوجل:  

 ًاليوم اكملت لكم ديخخنكم واتمخخت علخخيكم نعمخخ  ورضخخيت لكخخم ا سخخالم دينخخا(4)  وأمـر اإلمامـة

لم دينهم واوضح )صلى هللا عليه وبله( حتى بيّن ألمته معا من تمام الدين، ولم يرحل

 (5)لهم سبيلهم.
 ج ـ التاريخ اإلسالمي:

وال نجدنا بحاجة الى استعراضه لوضوح قيادة النبي)صلى هللا عليه وبلـه وسـلم( 

والصــحابة واالئمــة لشــؤون الحكــم، ومــا كــان الهــدف المعلــن لإلمــام الحســين)عليه 

 عن المنكر.  السالم( اال استالم الحكم من يزيد، واقامة األمر بالمعروف والنهي
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 د ـ الضرورة اإلسالمية:

فان مسألة الحكم وارتباطها باإلسالم لم يختلف فيها احـد، فحتـى الخـوارج الـذين 

رفضوا حكام عصرهم نسبوا الحكم الـى هللا غـافلين عـن أن هللا البـدَّ وان يعـين مـن 

 يطبق شريعته على االرض ويقود عملية التربية الكبرى.

 النقطة الثانية:

الى الدوافع التي ذكرت للقول بفصـل اإلسـالم عـن مسـألة الحكـم نـود أن   بالنسبة

 نقول:

إن عالئم التعمد والتحريف واضحة فـي كتـاب )اإلسـالم واصـول الحكـم( ولعـل 

مؤلفه كان أدرى بأن ما يستدل به ال يتجاوز ما ال تستقيم داللتـه علـى مدلولـه أو مـا 

 يا  أو ظنا  ال يغني عن الحق شيئا .ال يعدو كونه قصة تاريخية ال تملك سندا  شرع

أما الدوافع التـي ذكـرت بعـد ذلـك، فالـدافع األول منهـا سياسـي محـض وفـرض 

وهم، اذ كيف يمكن ان نتصور بريطانيا تعمل على ارجـاع الخالفـة اإلسـالمية ولـو 

في شخا رجل منحرف مثل الملك فؤاد، وهي التي عملت المستحيل وتوسلت بكل 

فــة العثمانيــة بفعــل تحريــك العميــل الصــهيوني الكبيــر أتــاتورك الســبل الفنــا  الخال

وتحريك العرب واثارة الروح القومية فيهم؟ وأمثال ذلك فال يعدو هذا إالّ وهما . نعـم 

يمكن ان نتصور االستعمار البريطاني نفسه يدفع امثال )علـي عبـد الـرازق( لفصـل 

المـدني وجعـل الـدين ذا دور اإلسالم عن مسألة الحكم وبالتالي خلـق روحيـة الحكـم  

غير أساس في التشريع وهـو مـا طبقـه االسـتعمار فعـال  فـي الـدويالت التـي شـكلها 

بشكل غير مباشر وصاغ قوانينها الوضعية معطيا  لإلسـالم بعـض المجـاالت القليلـة 

 كالشؤون الشخصية من زواج وطالق وامثالهما.

  علـى الدولـة وتجميـدها فقـد واما الدافع الثاني: وهو التخوف من سـيطرة الفقهـا

رأينا الدكتور متولي يرد  بأن الحكم اإلسـالمي يعـزز مكانـة الفقيـه ولكنـه ال يجعلـه 

ثم يذكر مثال  للحاكم اإلسالمي مجسدا  في حكـام مثـل يزيـد ولـم   ،رجل الدولة الوحيد

 يكن يزيد بن معاوية من الفقها .
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لتـي تعتمـد الشـورى اساسـا  والرد قد يمكن توجيهه الى حد ما طبـق االطروحـة ا

وإن امكن القول بأن أهل الحـل والعقـد المتـدينين سـوف يميلـون بـالطبع إلـى رجـال 

الفقه والدين، فاذا افترضنا هؤال  ممن ابتلوا بالجمود كان من المتوقع للدولة الجمـود 

على وضـعها وعـدم تطورهـا وهـذا مـا يرفضـه المنطـق االجتمـاعي ولكـن الـنقا 

يكمن في تمثيله بحكام امتلكوا االمر بالجور والقهر والقتل وشوهوا األساس في الرد  

وجه التاريخ اإلسالمي بالظلم والهتك والمكر. فهـل يرضـى الـدكتور ان يمتلـك امـر 

االُمة أمثال يزيد؟ إنها وهللا الداهيـة الـدهيا  ـ. علـى ان الـرد ال ينسـجم مـع النظريـة 

 حة ضمن شروط خاصة ـ كما سنبيّن...التي تعطي الفقيه الدور األساس في االطرو

واما الدافع الثالث: فهو دافع متوقـع جـدا  بعـد نفـوذ الغـرب وتصـور  عـن الـدين 

وبعد تشـبع المثقفـين العـرب بـذلك حيـث بهـرهم الغـرب بنظامـه الـديمقراطي الـذي 

يفصل بين الدين والسلطة وهو امر ينسجم مع الـدين المسـيحي المنحـرف والـذي لـم 

ينظم جوانب العبادة الشكلية ال غير، وسنوضح هذ  النقطة في البحـث يعد سوى دين  

 التالي عن العلمانية.

والشي  المهم الذي نود التنبيه عليه في هذا المجال هو ان نقاط الضعف الكبـرى 

الموجودة في بعض التصورات لنظام الحكـم فـي اإلسـالم كـان لهـا اكبـر األثـر فـي 

 الرئيس لذلك.  موقف هؤال  إن لم تكن هي الدافع

 ولكننا هنا نلخا بعضها المحتمل قويا  تأثير  في هذا الموقف:

أ( ضعف االدلة المقامة على نوعية نظام الحكم )الشورى( المستقل عـن عنصـر 

الوالية وقبولها كلها للمناقشة الدالليـة وبعضـها للمناقشـة السـندية، ولعـل كلمـة خالـد 

 محمد تشير الى ذلك.

ى وعدم احتوائه ـ في االقل ـ على المبـادئ الضـرورية ب( غموض نظام الشور

 لتكوين أي نظام.

 جـ( تأرجح تطبيق هذا النظام بين تطبيقات مختلفة.

ة االمـور، وتعيـين وجـوب  د( تعميم عنـوان )ولـي االمـر( لكـل مـن مسـك بأزمـّ

 طاعته حتى لو كان فاسقا .
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م أعلـم بشـؤون هـ( وجود نقاط ضعف ولعل اهمها ما جا  في تفسير حـديث )انـت

 دنياكم(.

فاذا ضممنا الى ما تقدم المستوى الفكري غير المتحول الـذي وصـل اليـه بعـض 

االجتهـاد   الفقها  في العصور االخيرة والجمود الذي ابتلوا به على أثـر اغـالق بـاب

والتبعية المطلقة للرئاسة الدينية للدولة القائمة وحدوث الكثير مـن العقبـات فـي وجـه 

هـذ    المجتهد، اذا ضـممنا اليـه كـل ذلـك عرفنـا جانبـا  مهمـا  مـن جوانـبالفقيه غير  

 الدعوة الخطيرة.

 االتجا    االنقطة الثالثة: مناقشة ادلة هذ

 وهنا ال بأس بالتعرض للرد الموجز على االستدالل باألدلة المذكورة:

ظ من قبيل )لست عليكم بوكيل(، ومن الواضح لكـل مـن الحـ    أوال : اآليات القربنية:

ومـن تـولّى فمـا أرسـلناك علـيهم هذ  اآليـات وانهـا بيـات مكيـة إالّ اآليـة الكريمـة: 

)صلى هللا عليـه  والحظ أسباب نزولها وانها كانت تطيّب من خاطر النبي  (۱)حفيظا  

وبله وسلم( الذي كان يتألم كثيرا  إلعراض المشركين ووقوفهم بوجه دعوته الكبـرى 

 ان يكونــوا مــؤمنين فلــيس عليــه اال الــبالغ امــا اذافتخبــر  ان ال يبخــع نفســه علــى 

رفضوا اإلسالم فليس هو بوكيل حفـيظ علـيهم، انهـا ال تـدل علـى المـدعى المـذكور 

 وليست بهذا الصدد.

ويوضح هذا ـ باالضافة لمالحظة سياق اآليات واسباب نزولها ـ اآليـات الكثيـرة 

لـى هـذ  األمـة وتوجـب التي ذكرنـا بعضـها والتـي تؤكـد أن الرسـول هـو الشـهيد ع

وكذلك جعلنخخاكم امخخة وسخخطاً لتكونخخوا شخخهداء علخخى النخخاس ويكخخون الرسخخول علخخيكم طاعته وقيادته  
)حممد رسخخول هللا والخخذين معخخه أشخخداء علخخى الكفخخار   (3)اطيعوا الرسول واويل االمر منكم((2)  شهيداً 

ولـى بهـا مـن وكلها تتحـدث عـن قيادتـه ومسـؤوليته تجـا  امتـه وانـه ا  (4)رمحاء بيخخنهم

 
 .80  :( النسمء۱)

 .۱43 :( البقرة2)

 .59  :( النسمء3)

 .29 :( الفتح4)
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 نفسها.

 أما الكافرون المكذبون فليس هو بمسؤول عن تكذيبهم وانما سيجزون بما كفـروا

 يوم القيامة.

وكذلك يوضح ذلك موقف الرسول العملي وقيادته للحياة العامـة وعـدم اقتصـار  

 على مجرد التبلي  واالنذار بالضرورة.

 ثانيا : االحاديث النبوية

دها ولم نناقش رواتها واحدا  واحدا  ـ وهو طبيعـي ـ فلو غضضنا النظر عن اساني

فــان الحــديث االول واضــح الداللــة علــى ان الحــاكم اإلســالمي حتــى ولــو كــان هــو 

النبي)صلى هللا عليه وبله(ليس ملكا  جبارا  مسـتبدا  يحكـم هـوا  ويقتـل بغيـر حسـاب، 

الـودود   ويقهر رعيته بالرهبـة والجبـروت وإنمـا ينبغـي أن يكـون الـرحيم العطـوف

برعيته كما كان النبي)صلى هللا عليه وبله( وكما كان الخلفا  وها هو علّي تـرا  فـي 

اصحابه كأحدهم وهو يكتب الى عامله على مصر )مالك االشتر( كتابـا  رائعـا  يقـول 

فيه من جملة ما يقول: )واشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم واللطف بهـم، وال 

ريا  تغتنم اكلهم فانهم صنفان إمـا اخ لـك فـي الـدين، أو نظيـر تكونن عليهم سبعا  ضا

 .(1)في الخلق...(  لك

أما حديث )انتم اعلم بشؤون دنياكم...( فانه اقوى داللة علـى المطلـوب لـو صـح 

وان كان من الممكن النقاش فيه علـى اسـاس ان المقصـود مـن امـور الـدنيا االمـور 

سة وليست مسألة الحكم أمـرا  مـن هـذا القبيـل التجريبية التي يدركها اإلنسان بالممار

بل هي العمود الرئيس للمجتمع الذي يعمـل اإلسـالم علـى بنائـه وخصوصـا  بالنسـبة 

 )صلى هللا عليه وبله(. لفترة ما بعد الرسول

 ولكن الكالم كل الكالم في صحة هذا الحديث وذلك:

ذي يعـيش فـي مجتمـع أ( كيف يعقل ان ال يعلم النبي)صلى هللا عليه وبله( وهو ال

اهم زراعة فيه هو زراعة النخـل ـ ان تـأبير  ضـروري النتاجـه حتـى لـو فرضـنا  

 
، نهرج السرعمدة 600:  33، بحرمر االنروار ۱26، تحف العقرول : 427صبحي الصملح،  :( نهج البالغة۱)

5 :60. 



 109 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

 غير متصل بالسما  في هذ  االمور على األقل؟ وكيف لم يرد عليه الفالحون؟ 

ب( ان اإلسالم كما قلنا اعطى رأيه في مختلـف الشـؤون الدنيويـة بعـد ان ضـبط 

الل والحرام كما مّر، وقد تدخل النبي)صـلى كل تصرفات اإلنسان تحت عنواني الح

هللا عليه وبله( في مختلف شؤونهم الحياتيـة حتـى بصـفته ولـي االمـر فقـاد الجيـوش 

ووجههم في مختلف االمور كما في المجال الصحي وفي المجال االقتصادي وأمثـال 

 ذلك.

البحـث   جـ( وقد قام بعض العلما  بمناقشة هذا الحديث سندا  وداللـة فاغنونـا عـن

 (1) فيه.

 ثالثا : االدلة العقلية

 وكلها ال تصلح دليال  على المدعى.

اما اسـتبعاد امكـان الحكومـة العالميـة، فهـو قـائم علـى اسـاس انـه يفـرض علـى 

الجميع نمطا  واحدا  من السلوك رغم اختالف المناطق بينهم مع أن المفروض هو ان 

متمثال  بحكومة اإلسـالم واإلمـام طبـق يكون الموجه الواحد للعالم والحكومة الواحدة  

أسس ثابتـة وأخـرى متغيـرة تراعـى فيهـا الفـوارق والتنوعـات. وال يوجـد أي مـانع 

عقلــي أو واقعــي مــن ذلــك، بــل ان بعــض كبــار المفكــرين والسياســيين فــي العصــر 

الحديث يعدون ذلك احدى الضرورات التي ال غنى عنها للبشرية وهي تشكل أسـاس 

ى انــه ال يهمنــا رأي هــؤال  ـ بعــد ان وعــد هللا المــؤمنين بالدولــة فكــرة العولمــة علــ

المخخاحلات  وعخخَد هللا الخخذين آمنخخوا مخخنكم وعملخخواالعالميــة التــي تمــال االرض قســطا  وعــدال  
 .(2)هلم  ليستفلفنهم مل االرض كما استفلف الذين من  بلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى

ف جهاتـه يريـد ان ينسـق مسـيرة االرض ان اإلسالم كمـا هـو واضـح مـن مختلـ

الواحدة نحو تكاملها، وهذا ال يفترض اال وحدة عامـة وال مـانع فيهـا مـن االخـتالف 

 
وجة ومم نقلره عر  الشريخ احمرد محمرد شرمكر. )تحقيرق كترمب الحظ ماالً مم كتبه الشيخ الحبيب ب  الخ(  ۱)

 .(۱33ص   3مقمصد الشريعة لالممم الطمهر ب  عمشور ج 

 .55( النور،  2)
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 في بعض التطبيقات مراعاة للظروف.

ى فيـه الرسـول بيننـا وبـين عقولنـا عا  في أن مسألة الحكم امر دنيوي خلّ وأما مدّ 

 فقد توضح امر  مما سبق.

في أن الرسول لم يـبنِّ الدولـة وال وضـع مبـادئ الحكـم ولـم واما المدعى الثالث  

يواِّ بشي  وال عيَّن تفصـيالت الشـورى، فـالواقع فيـه ان الرسـول الحـظ كـل مـا 

يتعلق بهذا االمـر فخطـط القامـة الدولـة اإلسـالمية اروع تخطـيط يتناسـب ـ طبعـا  ـ 

جعـل الحـاكم ومستوى االحتياجات في عصر ، ثم بين اهم مبدأ في نظام الحكـم بـأن 

االول في الدولة هو العادل العالم السائر على خط اإلسالم الـذي يعـين شـكل التنظـيم 

 االداري وهو يختلف باختالف الظروف.

واما ما ذكر  البعض تأييدا  له فهو أيضا  غير صحيح، اذ المؤسس الحقيقي لنظـام 

 الحكم اإلسالمي هو النبي)صلى هللا عليه وبله(.

ان الدين نظام ثابت والدولة نظام متغير فهو أمر يخلـط فيـه بـين واما ما قيل من  

جوانب الدين الثابتة التي تعال  امورا  ثابتة وجوانب الدين المرنة التـي تعـال  أمـورا  

متغيرة كمسـألة نوعيـة التنظـيم واالدارة فـان الجوانـب المتغيـرة مـن الحيـاة كعالقـة 

اعيــة تحكمهــا ضــوابط عامــة يكــون اإلنســان بالطبيعــة أو كــبعض العالقــات االجتم

تطبيقها مرنا  يختلف باختالف الظروف مثل قواعـد )منع الضـرر( و )التزاحــم بـين 

 األهـم والمهم( و)نمو االنتاج( وأمثال ذلك.

منطقـة   ومن تلك الجوانب اسلوب االدارة المختلف باختالف الظروف ولذا شـكل

فـي ذلـك، امـا الشـكل العـام الـذي   فراغ يمالها اإلمام. وربمـا عمـد الـى االنتخابـات

ينسجم مع الضوابط العامة فهو امر ثابت ال يتغير ـ وسـيأتي مزيـد حـديث عـن هـذا 

 في البحث التالي.

اما مسألة فشل الحكومات الدينية فليس يعني ان كـل حكومـة دينيـة فاشـلة مطلقـا  

ل وتحيـد خصوصا  بعد ان نجد الحكومات المذكورة ال تتبـع النظـام اإلسـالمي الكامـ

عــن الصــيغة اإلســالمية بــأي شــكل تصــورناها. وهــل يتحمــل اإلســالم وزر عمــل 
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 الطاغية يزيد والحجاج وباقي حكام الجور وبعض الخلفا  العثمانيين وأمثالهم؟ 

اب مثـل )طـه حسـين( ان يجعـل الزمـان غيـر مناسـب  وربما يحلـو لـبعض الكتـّ

ذلك لـم يـنجح فـي انشـا  دولـة للحكومة اإلسالمية التي ارادها علي)عليه السالم( ولـ

العدل بعد ان مال الناس الـى ملكيـة معاويـة فيقـول: )كـان علي)عليـه السـالم( يـدير 

خالفة وكان معاوية يدير ملكا . وكان عصر الخالفة قد انقضـى وكـان عصـر الملـك 

 (1) ل(.ظقد أ

ولكن طه حسين لم يلتفت الى ان وجود العقبات في وجه أمير المـؤمنين لـم يكـن 

مقتضيات التطور االجتماعي وانما هي حالة طارئة وجدت بفعل عوامل معينـة،   من

ولم تكن لتستطيع الثبات بوجه العدل العلوي لو فقدت احد مقوماتهـا صـدفة، كـأن لـم 

يخدع بعض الناس فيعلن الثورة على أمير المـؤمنين ممـا خلـق الضـعف الكبيـر فـي 

اإلسالمي النظيـف وحرمنـا الكثيـر مـن   الدولة اإلسالمية التي يقودها وأفشل التطبيق

 الخيرات.

ورغم كل هذا فإن الفرا التي اتيحت للحكم الديني كـي يشـكل المجتمـع شـكلت 

 اروع تجربة بشرية على االطالق.

بل ان هناك انماطا  مـن التطبيـق المنحـرف لنظـام الحكـم اإلسـالمي هـي افضـل 

 بكثير من تطبيق أي نظام ال إسالمي بشهادة التاريخ.

 العلمانية الغربية وبثارها على العالم اإلسالمي

والمقصود بالعلمانية ـ المأخوذة من كلمة )العالم( أي )الزمان( ـ ان يكـون الحكـم 

 بيد قادة زمنيين ال يلتزمون بالدين تشريعا  وتنفيذا .

ومن الخطأ تفسيرها بانها مذهب يدعو لالستفادة مـن العلـم الحـديث مـثال  أو انهـا 

يـة مدروسـة مب يدعو القامة التنظيم االداري واالجتماعي على اسـس علمجرد مذه

 
 .۱65علي وبنوه ص ( ۱)
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 وأمثال ذلك.

وقد نشأ هذا المذهب من خالل ارهاصات عديدة وصراعات بين السـلطة الدينيـة 

والسلطة المدنية في الغرب. وهو ما اعترفت به المسيحية بادئ االمر. مما خلق هذا 

 المذهب.  التناقض المرير وأدى في النهاية الى هذا

وقد ذكر بعض الكتاب ان دعاة العلمانية يسـوقون الحجـ  التاليـة لضـرورة بنـا  

الدولة العلمانية واستمداد التشريع والتنفيـذ مـن غيـر الـدين بـل وعـدم اعطائـه محـال  

 الئقا  في المجتمع، وهي:

ـ إن الدولــة الدينيــة تعنــي ســيطرة رجــال الــدين ممــا يعنــي تحكمهــم بمصــائر  1

 الناس.

ـ إن قوانين الدولة الدينية ثابتة كنظرتها الى الحقيقـة وهـي تـؤدي بالتـالي الـى   2

بقا  المجتمع وعدم تطور . وهـذا شـبيه بمـا قالـه الماركسـيون لـرد الفلسـفة المثاليـة 

 والقول بتطور الحقيقة نفسها.

ـ من النادر وجود دولة ينتسب جميع مواطنيها الى دين واحد فاذا كانـت دينيـة   3

 لتمييز بين المواطنين.وقع ا

ـ إن الدين له تصورات معينة عن الكون والحياة واإلنسان والتـاريخ، والدولـة   4

الدينية تتبع تلك التصـورات ممـا يعرقـل التقـدم العلمـي ويقـود الـى فجـائع حفـل بهـا 

 التاريخ.

ـ جا  في تصـريحات بعـض القـادة العلمـانيين، إن المنـاداة بدولـة دينيـة تعنـي   5

 سرائيل مسّوغا  لقيامها واعتدائها، وهي بالتالي خدمة للصهيونية العالمية.اعطا  إ

 هذا في حين تتمتع الدولة العلمانية بالخصائا التالية:

 ـ الحركية واالستمرار والتطور االجتماعي. 1

 ـ مركز حقوقي متساو لجميع المواطنين على اختالف انتما اتهم الدينية. 2

 كم وكونه مصدر السلطات.ـ سيطرة الشعب على الح 3

 ـ فسح المجال لحركة التقدم العلمي. 4
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 العلمانية واإلسالم 

ال ريب في ان المسيحية قنعت بنصيب ما، منحتها ايا  بعض العلمانيات المعتدلة 

بحيث تقوم بنشاط معين في اطار الدولة العلمانية في قبال العلمانيـة الماركسـية التـي 

 رفضت أي نشاط متصور لها.

 كن ما هو موقف اإلسالم؟ وهل تمتلك مسّوغاتها في الحقل اإلسالمي؟ ول

 إنـنا نرى ان اإلسالم لم يدع منذ البد  مجاال  لحدوث هذ  النتيجة بعد أن قرر:

ــد  ــين اإلمــام )وهــو القائ ــة والسياســية بــل جعــل تعي أوال : وحــدة الســلطتين الديني

 للنعمـة السـماوية علـى االرض السياسي والديني في بن واحد( اتماما  للـدين وإكمـاال  

كلها ولم يسمح بأي انفصال جوهري بينهما، وأي انفصال ُرئي بعـد ذلـك فانمـا كـان 

 يعبر عن تطبيق غير سليم لإلسالم.

واذا رجعنا الى مالحظة صفات االمام أو الحاكم في اإلسالم لم يبَق مجال مطلقـا  

الفقهـي الواسـع والتزامـه لتصور عملية تكريس للذات ومصالحها، بعد فرض علمـه  

الكامل بتطبيق الشريعة اإلسالمية المقررة. هذا والتاريخ يشهد على السيرة الممتـازة 

التي سار فيها قادة المسـلمين، بغـض النظـر عـن بعـض الـذين تحـدوا وطغـوا. واذا 

نظرنا الى نظام )نيابة الفقيه عن اإلمام( وواليته وجدنا ان الفقيه ال يمتلك هذا المقـام 

اال عند توفر شروط اهمها )الكفا ة، والعدالة، والفقه العميق( ويفقد أي قـدرة بفقـدان 

أي منها، واألمة المشبعة بروح هذ  الشروط هي المراقبـة لسـير هـذا الفقيـه كمـا ان 

 مجلس الفقها  العدول االكفا  هو الحارس االمين على السير الصحيح.

ية لشخا ما ـ نجد انـه افضـل بكثيـر وحتى اذا نظرنا لنظام الشورى ـ بدون وال

من أي نظام زمني يسلم امور  كلها آلرا  الشـعب النـه يسـير وفـق تشـريع سـماوي 

 مسبق وطبق ضوابط شرعية.

وعلى أي حـال فـان اإلسـالم لـم يفسـح المجـال مطلقـا  لظهـور هـذ  الثنائيـة بـين 

لسـلطة السياسـية السلطة المدنية والسلطة الدينية وهي من افدح االخطـا  التـي تفقـد ا

 دورها الحقيقي في نفس الوقت الذي تشو  حقيقة الدين وتوجيهه للحياة.
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ثانيا : خّطط اإلسالم للجانب المتغير من الحيـاة فوضـع القواعـد العامـة واالحكـام 

 الظاهرية واالضطرارية وفتح مناطق فراغ يمالهـا الحـاكم اإلسـالمي الفقيـه العـادل

فـي   روف، الـى جانـب اشـباعه للجانـب الثابـتعلى ضو  مشـورته ومتطلبـات الظـ

الحيــاة اإلنســانية ـ وهــو الجانــب الفطــري االصــيل ـ بقــوانين ثابتــة. فــال مجــال اذن 

 للجمود وامثال ذلك.

وقد تصور هؤال  ان الدولة الدينية لما كانت تقـوم علـى االيمـان بحقـائق فلسـفية 

)مطابقـة الفكـرة للواقـع مطلقة ثابتة بل وتـؤمن بلـزوم االطـالق فـي الحقيقـة بمعنـى 

الخارجي( فهذا يعني االيمان بقوانين اجتماعية ثابتة ال تتغير مطلقا  وهو ال يعـدو إالّ 

فااليمان بالحقيقـة المطلقـة شـرط الن نفتـرض امكـان المعرفـة   ؛مجرد خلط وسخف

وحصول اليقين بالواقع الموضوعي الخارجي وال ربـط له بااليـمان بثبات كل النظم 

 عية أو عدمه.االجتما

إن اإلسالم يؤمن بتطور كثيـر مـن الجوانـب االجتماعيـة فـي نفـس الوقـت الـذي 

يؤمن فيه بثبات الحقيقة الفلسفية ألنهما مجـاالن ال ربـط بينهمـا وال يخلـط بينهمـا إال 

 جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 أو مغالط.

ثالثا : إن اإلسالم اعطـى الـدين مفهومـه الصـحيح فلـم يعـد مجـرد شـأن شخصـي 

عنه الفرد لصالح النظام االجتماعي العام ـ كما تصـور  الغربيـون ـ يمكن أن يتنازل  

ومن هنا قالوا بأن اقامة الدولة الدينية تعني اعطا  امتيـازات شخصـية التبـاع الـدين 

دون غيرهم. وانما عاد الدين كل شي  في حياة اإلنسان النه تصـورات واقعيـة عـن 

ال  مسيرة اإلنسان على ضو  علـم الكون واإلنسان يثبتها المنطق الصحيح، ونظم تع

الهي غير محدود وحكمة شاملة. ومع هذا التصور والمبدأ يختلـف التقيـيم. إن الـدين 

حينئذ يحاول ان يبني اإلنسانية الصالحة ال ان ينظم مجـرد عالقـة روحيـة شخصـية 

اة للفرد بخالقه. وانطالقا  من هذا المبدأ فمن الطبيعي ان نتوقع لإلسـالم ان يقـود الحيـ

ال  مـن رب كلها وال يسلّ  م امور  بيد دولة ال تؤمن به، ومن الطبيعي بحكم كونه مخوَّ

اإلنسانية ان يدعو الناس جميعا  للدخول تحت سلطته. كما ان من الطبيعـي ان يكـون 
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المسلم المنسجم مع الهدف اوسع حقوقا  كما يكون اكثر تحمال  للمسؤوليات في الدولـة 

 المسلمة.

ان اإلسالم يعمل على وضع تمييزات كبرى في دولته بـين المسـلم   وهذا ال يعني

وغير المسلم وانما يقيم توازنا  بين الحقـوق والمسـؤوليات ـ كمـا هـو مبـين فـي مـتن 

 الفقه اإلسالمي.

رابعا : وال نجدنا هنا بحاجة لتوضيح موقف اإلسالم من التقدم العلمي واحتضـانه 

أنــه صــنع ـ رغــم االنحــراف فــي تطبيقــه ـ  للعلمــا  فــي مختلــف المجــاالت. ويكفيــه

الحضارة العلمية الناصعة في عصر كانت أوربا تغط فيه فـي سـبات قاتـل، والواقـع 

أنه ال يمكن تقديم رقم واحد يوضح وقـوف اإلسـالم أمـام أي تقـدم إنسـاني فـي حـين 

د يمكن تقديم االرقام الكثيرة على تنمية اإلسـالم لـروح التقـدم اإلنسـاني والبحـث. وقـ

فــرض اإلســالم ـ كفايــة ـ العمــل علــى كــون المجتمــع اإلســالمي دائمــا  فــي طليعــة 

المجتمعــات. نعــم كــان التقــدم العلمــي فــي اإلســالم إنســانيا  أي منســجما  مــع التقــدم 

 االخالقي ال معارضا  له. وهذا له مجاله الرحب من الحديث.

 وعليه:
وانمــا حمــل لوا هــا ، يفــإن العلمانيــة تفقــد أي مســّوغ لهــا فــي االطــار اإلســالم

االستعمار وأعانه بعض المسيحيين والمسلمين المتفرنجين، ورفعوا لـوا  االصـالح، 

ونجحوا في ما قاموا به على اختالف في درجات النجاح. ولكـن النتيجـة لـم تكـن إالّ 

 ،وفقدان االُمة جل خصائصـها االيجابيـة  ،وربط مسيرة األمة بعجلة الغرب  ،التخلف

 فيها بمختلف األلوان.وتحكم الطغاة  

إننا نجلب نظر هؤال  المفتـونين بأنمـاط التقـدم المـادي الـذي دخـل المنطقـة بعـد 

دخول نابليون مثال  الى مصر، نجلب نظرهم الى ما فقدته األمة من أسـاليب تربويـة 

واحساس بالوحدة، وتربية تقرأ الحياة باسم هللا في كـل شـي  ليجـدوا ان مـا خسـرنا  

 (1) لنا عليه.يفوق كل ما حص
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 اإلسالم والسيادة في الدولة:

اتضح من البحوث السابقة ان اإلسالم يعتبر نفسـه هـو المسـؤول األول واألخيـر 

عن نظام الحكم في االُمة المسلمة، ولذا ال يبقى أي شـك فـي ان السـيادة فـي تصـور 

رر منطقيـة اإلسالم و تعالى باعتبار  المولى الحقيقي، وبهذا االعتبار نستطيع أن نقـ

 الحكم اإلسالمي ووجدانيته.

ولذا فلسنا مع الدكتور عبد الحميـد متـولي فـي رد  العنيـف علـى طـرح )مشـكلة 

السيادة( في البحوث اإلسالمية مـدعيا  انهـا نظريـة نشـأت فـي ظـروف فرنسـية وأن 

الظروف التي دعت لطرح المشكلة هـي ظـروف اوربيـة محضـة وقـد زالـت فعـال ، 

ا  المسـلمين لـم يبحثوهـا، وان بحثهـا الحـديث يولـد اضـرارا  منهـا: ومؤكدا  أن العلم

نسبة بعض االخطا  الى بعـض الخلفـا  والعلمـا  ومنهـا ادعـا  الثيوقراطيـة للنظـام 

اإلسالمي مع ان الثيوقراطية في نظر علما  الغرب تعتبـر الشـكل المعـروف للدولـة 

فـي بعـض صـورها )نظريـة في حياة البشرية فـي حالتهـا البدائيـة، كمـا انهـا تعنـي  

التفويض االلهي( التي استند إليها السالطين لتسوي  استبدادهم. واخيـرا  يقـول: )ممـا 

تقدم يتبيّن ان اإلسالم فـي غيـر حاجـة الـى اثـارة تلـك المسـألة، أو المشـكلة التـي ال 

تؤدي اثارتها الى حـل مشـكلة مـن مشـكالته، وانمـا تـؤدي الـى خلـق مشـكلة جديـدة 

 .(1)ا في غنى(اإلسالم عنه

والواقع: إننا لم نتفهم كيف عادت هذ  المسألة امرا  غير ذي بال؟ وكيـف لـم تكـن 

مطروحة لـدى المسـلمين رغـم انهـم جميعـا  اسـتدلوا علـى صـحة مـا يقولـون بـدليل 

شرعي يثبت في نظرهم ان هللا منح السيادة لهذا الشخا مباشرة أو لمن يصـل إلـى 

وط معينـة ولـو كـان ذلـك عـن طريـق انتخـاب هذا المنصب عن طريق معين وبشر

 االُمة أو أهل الحل والعقد.

 
 .ربية(م  كتمبه )العولمة والتنمية الع

 .۱65ص    :( مبمدئ نظمم الحكم۱)
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ولعـل  .(1)إننا اذا عزلنا الحاكم عن هذ  المسألة لم يكن يملك فرض أي حكـم عـام 

وضوح كون السيادة في اإلسالم و هو الذي صور للدكتور المذكور ان المسلمين لم 

 يعرفوا هذا المبدأ.

تصور ( فليسـت إالّ اخطـا  فـي البحـث أو النسـبة   اما ما ذكر  من األخطار )في

وكشـفا  لفضــائح كــان ينبغــي ان تكشــف، كمــا فــي مجــال عمــل بعــض حكــام الســو  

والمتملقين لهم، وسيتَبيّن ان النظام اإلسالمي يختلف تمام االختالف عن الثيوقراطيـة 

 الغربية وقد اشار الى ذلك المودودي في كتابه عن الدستور االسالمي.

لم يكن هناك إالّ نزاع صوري بـين مـن جعـل حـق السـيادة و ـ مـن السـنة ـ نعم  

كالمودودي، ومن جعلها حقا  لالُمة ـ كالخفيف ـ فان هذا االخير أيضا  انما يتصـورها 

وشخخاورهم مل حقا  لالمة باعطا  هللا هذا الحق لها اذ يستدل علـى مبـدأ الشـورى بمثـل: 
ض ان المولى هنا في مقام التشريع ال اإلخبـار عـن مع فر  وامرهم شورأ بيخخنهم  االمر

حق مسبق لالُمة بل حتى لو كان يخبر فانما يخبر عن جعل الهي مسـبق لهـذا الحـق 

 لالُمة.

وعلى أي حال فاالتفاق اإلسالمي حاصل على أن حق السيادة و ال غير ، وانمـا 

 يبحث عّمن اعطا  هللا هذا الحق.

 عض القادة العلمانيين فهو امر غريب حقا .خامسا : اما ما ذكر من قبل ب

 ذلك اننا اذا استندنا الى هذا المنطق تجاهلنا:

أوال : كل التعاليم اإلسـالمية الداعيـة الـى الحكـم اإلسـالمي، واقامـة نظـام الحيـاة 

 االجتماعية على أساس ديني...

ومن حي  كم مبا أنزل هللا ك ولئك هم الكاكرون (2). 
ا أنزل هللا ك ولئك هم الفاسقونومن حي  كم مب  (3). 

 
 ( أل  ةرض حكم مم على اآلخري  خالف األصل وال يمك  ذلك إال بمقتضى سيمدة مشروعة.۱)

 .44  :( الممئدة2)

 .47  :( الممئدة3)
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ومن حي  كم مبا أنزل هللا ك ولئك هم الظاملون  (1). 
 وتناقضنا مع ايماننا:

  موي كيما شمَثَر بينهمكال وربك ال يؤمنون ح   ك (2). 
ومثـل هـذا  ،ن اسرائيل لم تقم على منطق سوى السيف والقوة واالعتدا إوثانيا : ف

سـرائيل تقـوم إها الحق في القيام باعتبـار انـه يشـكل الـدليل التـالي:  ل يكاد يعطيالتقوّ 

 على أساس الدين الواحد.

 سرائيل تقوم على حق.إوفـكرة كون الدين أساسا  للحياة هي فكرة صائبة، ف

 في حين ان الواقع في المسألة االسرائيلية:

رية وليســت ســوى قاعــدة اســتعما ،ـ إنهــا ال تــؤمن بــأي ديــن حتــى اليهوديــة 1

 استكبارية زرعها الكفر ليفجر المنطقة اإلسالمية ويسوقها الى اهدافه الرخيصة.

ـ انها لم تستند في قيامها الى مثل هذا المنطق، استنادا  حقيقيا ، بحيث يفسح لهـا   2

 المجال في القيام وانما كانت ذريعة سبقتها القوة والغصب.

ن وحتى اليوم فالبـد أن يـدعو ـ إن فلسطين هي أرض إسالمية منذ مئات السني  3

هذا المنطق )منطق قيام الحكم على أسـاس دينـي( الـى قيـام حكومـة إسـالمية فيهـا، 

خصوصا  اذا علمنا ان اكثر يهودها قـد جـا وا مـن أمـاكن أخـرى وان اكثـر اهاليهـا 

 دوا في البالد.رّ الحقيقيين قد شُ 

فهـل هـذا ،  يقـا  خاطئـا  وثالثا : اذا كان هناك من يستغل مبـدأ صـحيحا  ويطبقـه تطب

يعني أن نرفع أيدينا عن المبدأ الصـحيح؟ فمـثال  إذا كـان مـن ادعـوا )المهدويـة( فـي 

التاريخ اناسا  منحرفين فهل هذا يعني ان نرفع ايدينا عـن االيمـان بفكـرة )المهدويـة( 

التي كثـرت الروايـات وتـواترت علـى صـحتها ال لشـي  إالّ ألن بعـض األشـخاا 

االستغالل؟ أو فلنقل إن كان هناك انبيا  مزيفون فهل هذا يلزمنا بعدم استغلوها غاية  

 االيمان بمبدأ النبوة مطلقا ؟ 

 
 .45  :( الممئدة۱)

 .65  :( النسمء2)
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 نموذج متطرف من كتابات العلمانيين

في ختام حديثنا عن العلمانية رأينا أن نقدم نموذجا  واحـدا  مـن كتابـات العلمـانيين 

ال يتنـافى والحقـائق   العرب وهـو نمـوذج يطفـح باإللحـاد رغـم ادعـا  صـاحبه بانـه

الدينية. وهو ينـافح ويكـافح فـي سـبيل تأصـيل الفكـرة العلمانيـة وبنائهـا علـى اسـس 

حتـى لـو ـ  فلسفية مدعيا  ان المنطق العقلي يرفض ان يكون الـدين والحقـائق الدينيـة  

اساسا  للنظام االجتماعي. فـي حـين اليمـانع مـن قيـام العقـل   ـ  فيها  قبلناها ولم نناقش

أو قيــام الماركســية أو الرأســمالية مــثال  ببنــا  مثــل هــذا النظــام.  النــاقا، اإلنســاني

 ،اهرظـالى مباحث كتاب )االسس الفلسفية للعلمانيـة( لعـادل    وسنبدأ حديثنا باالشارة 

ثم نعقب عليه باختصار مشيرين الى بعض نقاط الضعف التي يزخر فيها رغم كونه 

 الكتب العلمانية.    من انض 

ب يؤكد الكاتب على مبدأ )أسبقية العقل على الـنا( وينعـى علـى في مطلع الكتا

 اولئك الذين يلتمسون مبررا  للعلمانية من الدين ويرى انهم يقعون في تناقض.  

ويعلن ان العلمانية قد تراجعت أمام الدين في حياتنا، ويعلل ذلك: بأنها لم تقم فـي 

 زمت. سياق حركة نقدية شاملة لذلك نشأت هشة، وسرعان ما ه

ويؤكد انه يسعى لبيان قدرة اإلنسان بمفرد  لتحديـد موقفـه مـن الحيـاة بعيـدا  عـن 

الدين، وان العوامل المعرفية والميتااخالقية والميتاسياسية تؤكد ذلك. وانـه اليمكـن ـ 

عقال  ـ أن تكون المعارف االجتماعية مشتقة من المعرفة الدينية. وهذا يعني ان علينا 

صــوا القربنيــة والدينيــة التــي تــدل علــى العالقــة بــين المعــرفتين ل كــل النان نــؤوّ 

)الدينية واالجتماعية( لتعود العالقة عالقة تاريخية محضة ، لهـا مبرراتهـا التاريخيـة 

 ال مبرراتها المفهومية والمنطقية.  

وفي مطلع بحثه يفترض امكان المعرفة الدينية ـ وإن كان يشكك فيها في االصـل 

كان المعرفة االجتماعية ليدرس العالقة بينهما. وقبل ان يدرس هـذ  ـ كما يفترض ام

العالقـة يـرد علـى بعـض العلمــانيين واإلسـالميين َجْعلَهـم الظـروَف الغربيـة المنــاَخ 
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،   (1)المناسب لنشو  العلمانية، األمر الذي ال يسمح لها بالظهور في التربة اإلسالمية

وان جوهر العلمانيـة هـو رفـض وجـود اي  مذّكرا  بأن هناك معاصرة بينهما ال غير

مرجعيــة ـ مرجــع تشــريعي ســوى العقــل اإلنســاني، ومهمــا تصــورنا مــن مرجعيــة 

فانها تتنافى مع العلمانيـة، حتـى ولـو كانـت ـ  الوحي، نظام الكنيسة، دار االفتا  و...

 .  (2)بمستوى الهيمنة الروحية على االفراد

تي إالّ مـن العقـل اإلنسـاني، بعيـدا  عـن ويؤكد ان االلزام السياسي يجـب أن ال يـأ

ضـفا  الشـرعية علـى الدولـة مرفـوض الدين، وان اللجو  الى االعتبارات الدينيـة إل

 . (3) مبدئيا  

ويرى ان بعض الكتّاب اإلسالميين يقعـون فـي تنـاقض حينمـا يؤمنـون بــ)الدولة 

تضـى العقـل اإلسالمية( كما يؤمنون بأهمية )العقـل العملـي(، نعـم لـو ان شخصـا  اق

العملي لديه ان كل ما يقول به الدين في الحياة االجتماعية صحيح فال يمكن حرمانـه 

 . (4)  من لقب )العلمانية(

ويؤكد: ان العلمانية اللينة هي التي تدعو الى اقامة دولة ال دينية على اسـاس مـن 

يمكـن ان اعتبارات اجتماعية أو نفسية أو سياسية أو تاريخية، أو على اسـاس انهـا ال

تكون ديمقراطية اذا كانت دينية، ويصنف العلمانيين الذين يسـتندون الـى النصـوا 

الدينية الى هذ  )الليونة(. اما العلمانية الصلبة واالصيلة فهي تلـك التـي تقـيم تناقضـا  

فتؤكد ان المعرفة االجتماعية اليمكـن أن تجـد اساسـها االخيـر   ،عقليا  بين المفهومين

. وان المعرفـة القيميـة العلميـة تسـبق بطبيعـة الحـال المعرفـة (5)ينيـةفي المعرفـة الد

 ، وال يرى ذلك منافيا  لاليمان باو. (6)الدينية ويعتبر هذ  المقولة هي اطروحة الكتاب

 
 .43االُسس الفلسفية للعلممنية: ص( ۱)
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 وتقوم فكرته الفلسفية على قضيتين، هما: 

 لية االجتماعيـة يجـب انمالمعرفة الدينية يجب ان تكون ضرورية، والمعرفة الع

ــدائل المتنوعــة( واليمكــن ان تكــون القضــية الجــائزة  تكــون جــائزة )أي تحتمــل الب

 مستنتجة من القضية الضرورية عقال .  

ويــدخل هنــا فــي بحــث مطــول عــن وجــود هللا وصــفاته ســوا  صــفات الــذات أو 

صــفات الفعــل ـ دون أن يميــز بينهــا ـ مناقشــا  االطــالق فــي هــذ  الصــفات، فالقــدرة 

 لمستحيالت وال تشمل االمور غير العقالنية ايضا .  المطلقة ال تشمل ا

وربمــا دخــل فــي البحــث الفلســفي الموجــود عــن تقــدم الماهيــة علــى الوجــود أو 

 العكس. 

ويرى انهـا مكونـة مـن امـرين: علمـي واخالقـي   ،كما يبحث في المعرفة العملية

،  (1)قيـة معياري، لينتهي الى انه اليمكن اضفا  طابع الضرورة على االحكام االخال

وهذا يشمل حتى المبادئ االخالقية االساسية كمبدأ العدالـة والحريـة والمنفعـة، فهـي 

غير مطلقة، ألنها قد تتعـارض فيـتم تقييـدها. وهكـذا يصـل الـى مـا يسـميه بالمقولـة 

المنطقية االساسية وهي انه اليمكن اشتقاق الجائز من الضـروري، والقـربن اليمكـن 

، واليمكن اشتقاق معرفة معيارية من اي خطـاب   (2)جائزة  ان يعطينا معرفة علمية  

، متعرضا  بشـكل سـطحي جـدا  الـى قاعـدة )ال ضـرر وال ضـرار( و)قاعـدة (3)ديني

االمر بالمعروف والنهي عن المنكـر(، معتبـرا  القاعـدة االخيـرة تحصـيل حاصـل ال 

 يحتاج منا الى وحي. 

لتحسين والتقبـيح العقليـين ليؤيـد وعن العالقة بين االخالق والدين: يطرح مسألة ا

ويسـتنت  ان العقـل يسـبق  ،فكرة المعتزلة واالمامية القائلين بان الحسن والقبح ذاتيان

 الوحي بل يعتمد عليه الوحي.  

وفي ما يسميه باالطروحة االبستمولوجية الثانية يفترض ان اإلنسـان قـادر علـى 
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ــ ــات تمنع ــاك معوق ــة ولكــن هن ــة االجتماعي ــة تكــوين المعرف ه مــن اســتكمال المعرف

 االخالقية من قبيل:  

)األنانية والميول والعجز عن التنبؤ، والطبيعة الخاطئـة( ثـم يسـعى لبيـان امكـان 

غلبة اإلنسان على هذ  الموانع متسائال  لماذا نقبـل ان تقـف هـذ  عقبـة امـام المعرفـة 

 العملية دون ان تمنع من تكون المعرفة الدينية؟  

عن موجبات طاعة هللا ويحصرها في كونه حاكما  وكونـه وفي نا بخر يتحدث  

ليؤكد على أن هاتين الحيثيتين ال تؤديـان الـى االلتـزام المطلـق بعـد ان كانـت ،  مالكا  

ــة ــارات عقالئي ــاك اعتب ــارات  ،هن ــو )االعتب ــائي ه ــل المرجــع النه ــى جع ــي ال لينته

 : ويطرح في مسألة االلزام الديني شبهات من قبيل ،  (1)  العقالئية(

أوال  ـ الدين انما يعرفنا واجباتنا االولية ال واجباتنا بالفعل وهي مقيـدة بـالظروف 

 الزمانية والمكانية.  

ثانيا  ـ إن واسطتنا في االطاعة هي النصـوا وهـي ال تنفـع اال اذا تطابقـت مـع 

 االعتبارات العقالئية.  

رجوعنـا ثالثا  ـ إن رجوعنا الى هللا عن طريق هـذ  النصـوا هـو اصـعب مـن  

 مباشرة الى هذ  االعتبارات، لتعرضها للتحريف.  

وهو في الواقع يعمل جاهدا  علـى نفـي مرجعيـة الـوحي والعـودة الـى مـا يسـميه 

 باالعتبارات العقالئية في عملية التشريع كلها. 

ويطرح هنا ما يمكن أن يطرحه المؤمنون من افتراضات ليناقشها وهي: اذا كان 

ذا كانت النبوة ثابتة واذا كان الوحي يعني الطريقة المباشـرة النا قطعي الثبوت، وا

ويركـز فـي المناقشـة   ،(2)فأمر هللا معروف والشك فيـه  ،للمعرفة  ـ  غير االستدالليةـ  

على عملية )الوحي( ويحاول ان يحللها مثيرا  شبهة توهم النبـي للـوحي وهـي شـبهة 

وله ولكنها تشكك في المـّدعى قديمة معروفة تحاول أن تبقي على صدق النبي فيما يق

 من جهة ان هناك فرقا  بين االحساس بااللم وما يبدو انه احساس بااللم.  
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ومن هنا فهو يؤكد ان الوحي ليس من مقولة الحدس وال من مقولة الحس لينتهـي 

الن معطـى   ،وهـذا يعنـي فقـدان أثـر العصـمة  ،الى انه )تجربـة داخليـة( لـدى النبـي

ثم ان الذي يميز عمليـة   ،ين معطى هللا والنوازع الداخلية للنبيالوحي يمثل تمازجا  ب

 الوحي ودقتها هو العقل.  

ثم يؤكد انه لما لم تكن هناك مقولة للتمييز بين االنبيا  الصادقين والكاذبين سـوى 

 العقل فالمرجع اذن العقل.  

 اإلسالم والعلمانية:

ويعمـل  ،ريخي ال غيـروفي هذا الفصل يعمل على جعل العالقة مجرد تقـارن تـا

 في هذا الفصل ايضا  على مناقشة ما يطرحه من قضايا من قبيل:  

 مرا  بذلك.  بإالّ أن يكون  نهـ إن هللا يامر بتنظيم الحياة السياسية وال يمك 1

 ـ إن هللا يأمر بالنظام رغم اختالف الظروف الزمانية والمكانية.  2

 دولة اإلسالمية.  ـ إن المسلم هو وحد  المأمور بإقامة ال 3

 ـ إن اإلنسان عاجز عن تنظيم حياته بمفرد . 4

ثـم يبـدأ   ،وهي قضايا يطرحها نيابة عـن القـائلين باطروحـة الصـحوة اإلسـالمية

 بااليراد عليها بايرادات من قبيل: 

فلـو لـم يعانـد اهـل مكـة ولـم  ،ت الرسول الى التقنينأـ إن الظروف هي التي جرّ 

ة لكان هنـاك احتمـال بخـر. )وهـي قضـية يرددهـا علمـانيون يهاجر النبي الى المدين

 بخرون من قبيل الدكتور سروش(. 

ولــو كــان يــالزم الدولــة لمــا وجــدنا  ،ب ـ إن اإلســالم صــفة عامــة لكــل االديــان

 المسيحية مثال  ترفض الفكرة:  

 ج ـ االشارة الى قاعدة ان الجائز ال ينت  من الضروري.  

وال يـأمر هللا بالمسـتحيل، وهنـا   ،الظـروف مسـتحيل  د ـ إن ثبات النظام مع تغير

 .(1)يهاجم القائلين بمسألة خلود النظام هجوما  مرا  
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كما يهاجم فكرة )الاجتهاد مع النا( وفكرة )ان النصوا المطلقة يجـب العمـل 

 .  (1)بها وفق اطالقها( ثم يعمل على التشكيك في النصوا القربنية

ا واطالق مضمونه وهو القاعدة، ثم يطرح ويفرق بشكل غريب بين اطالق الن

فكرة )واجبات الوهلة االولى( ولعله يقصد بها فكرة الواجبات بالعنوان االولـي التـي 

 يمكن ان تتغير بطرو العنوان الثانوي.  

 ويـحاول طرح فكرة )تحريـم لحم الخنزير لضرر ( فاذا زال الضرر حل ذلك.  

 طالق االحكام االلهية.  إلويعتبر االيمان بالمصالح المرسلة نقضا  

ويعمل على التفريق االعتباطي بين القواعد العامة كحرمة شهادة الزور وحرمـة 

 فيرى امكان ثبات االولى دون الثانية.    ،رث االنثىإو  واالخرى كجلد الزانية  ،القتل

، واخيرا  يطرح فكرة )الطبيعة الكونية لإلسالم( مستبعدا  كل مايرا  انه يعارضـها

ان اإلســالم جــا  بتوجيهــات عامــة  ،فيد مــن كــالم بعــض الكتــاب اإلســالميينويســت

اال أنـه يسـتدرك علـى ذلـك   ،(2)ن مرادهم هو االيمـان بالمبـادئ المعياريـةأ  ؛وكليات

 ايضا  باعتبار:  

ــات  - 1 ــه المؤسس ــى ب ــي وال تبن ــت ذات مضــمون سياس ــادئ ليس ــذ  المب إن ه

 االجتماعية.  

عقل ال بالوحي الننا اذا اردنا ان نجعلها كونية كـان ـ إن العمل بها هو عمل بال  2

ن اإلسـالم هـو )إعلينا ان نجردها من خصوصياتها اإلسالمية فهي تتنـافى مـع مبـدأ 

 واال كان علينا ان نؤمن بالنسبية االخالقية.    (وحد  المكلف باقامة الدولة اإلسالمية،

كينونتــه االخالقيــة  واخيــرا  يطــرح فكــرة ان اســتقاللية اإلنســان فــي تعقلــه وفــي

تتعـارض مـع فكــرة الدولـة الدينيـة لينتهــي الـى غرضـه االصــلي مـن الكتـاب وهــو 

 االعتماد على العقل المجرد من الدين في صياغة الحياة.

 مناقشة سريعة:
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 واذا كان لنا ان نالحظ على الكاتب بشكل موجز قلنا:  

يفقـد ـ لمـي المنطقـي يبـدو فيـه مـن اتبـاع للمـنه  الع  رغـم مـاـ  ان الكتاب    اوالً:

 وخصوصا  عند محاولته المغالطة.   ،الكثير من المصداقية المنطقية

 ؛فإن اهم ما يعتمد عليه هو قوله: ان القضية الضـرورية التنـت  القضـية الجـائزة 

جاعال  اياها قضية منطقية صدقت مقدماتها فالبّد ان تصدق نتائجها بنفس المسـتوى. 

من القضية الضرورية )القضية الدينية العقائدية( وهـي فانه يريد    ،وليس االمر كذلك

وال  اما القضية العـملية االجتماعية فلها حـلول عديــدة   ،قضية ضرورية قطعية حتما  

 الزام بالحل الواحـد. ونالحظ هنا: 

إن االيمان باو ووحدانيتـه وصـفاته اليسـتلزم مطلقـا  االيمـان بوحـدة النظـام   -  1

فمـن الجـائز منطقيـا  ان هللا تعـالى   ،  رغـم اخـتالف الظـروفاالجتماعي بكل ابعـاد

يخير اإلنسان بين حلول متعددة لمشكلته االجتماعيـة والفقهـا  كلهـم يطرحـون فكـرة 

الواجب التخييري، وفكرة القاعدة التي تتعدد مصاديقها التنفيذيـة، بـل مـن الجـائز أن 

ة ليمالهـا بتشـريعاته المتغيـرة يبيح هللا لإلنسان أن يعمل فكر  وعقله في منطقة معين

وهو ما عبر عنه المرحوم الشهيد الصدر بمنطقة الفـراغ التشـريعي أو مـا يمكـن أن 

يسمى بالمنطقة الوالئية أو منطقة المباحات ـ كما اشرنا لذلك في بحـث مسـتقل ـ وال 

وبهذا ينهار اساس استدالله الفلسفي في   ،يتنافى كل ذلك مع ضرورية القضية الدينية

فليست القضـية هـي مـن الشـكل االول المنطقـي ليقـال ان ضـرورية   ،مجمل الكتاب

 المقدمات تنت  ضرورية النتائ .  

ـ إن القضــية االجتماعيــة قــد تكــون ضــرورية وذلــك فيمــا إذا كانــت المشــكلة  2

مشكلة ثابتة التغير فيها وكان حلهـا ثابتـا  التغيـر فيـه فلـيس امامنـا اال الحـل الثابـت 

 ثابتة وهو مايمكن ان نطلق عليه بمنطق الكاتب اسم القضية الضرورية.  للمشكلة ال

فالمشكالت اإلنسانية التي تعود الى الفطرة وهي ما نعتقد انه العنصر الثابت فـي 

حياة اإلنسان هي مشكالت ثابتة، وسبل عالجها قد تكون ثابتة التغيـر فيهـا، كمـا ان 

ا اذن هـو العـالج الثابـت الـذي اليتغيـر الحقائق الفيزيائية هـي حقـائق ثابتـة فعالجهـ

 بتغير الظروف واالماكن ويمكن ان نضرب لهذ  امثلة من قبيل:  
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أـ وجوب الصـالة وبـاقي انمـاط العبـادات الشـباع حاجـة اإلنسـان الثابتـة للتـدين 

 واالرتباط بالمطلق.  

 ب ـ النهي عن قتل اإلنسان كما أشار هو اليه.

   جـ ـ النهي عن كل انماط الظلم.

 د ـ النهي عن الخمر النها مضرة دائما  باإلنسان من وجو  شتى.  

هـ ـ النهي عن اكل لحم الخنزير لعالقته السلبية بالحياة اإلنسانية )والنعلم نحـن ابعـاد هـذ  

 العالقة(.  

 و ـ النهي عن الغرر والغش في المعاملة. 

 وغير ذلك.  

معرفـة العقليـة والعمليـة هذا وقد صادر الكاتب على المطلـوب حـين ادعـى ان ال

الكاملة ممكنة. ولكننا ندعي ان المعرفة االجتماعية الكاملة غيـر ممكنـة النهـا تعنـي 

معرفة العقل بكل الوسائل الموصلة الى تلك الغايات وهي غير ممكنـة للعقـل فكيـف 

 نفترض ابتدا   إمكان هذ  المعرفة العملية؟  

الدين عن الحياة، من خالل افتـراض ان الهدف الذي يرمي اليه هو فصل    امنيمً:

 ان العقل والمبادئ المعيارية تتقدم رتبة على الوحي فهي كافية لتنظيم شؤون الحياة:  

عــن هشــام بــن الحكــم قــال: قــال لــي  (1)ونحــن نعلــم ان العقــل هــو نبــي البــاطن

ابوالحسن موسى بن جعفر عليهما السالم: ) … يا هشام ان و على النـاس حجتـين: 

 ،هرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل واألنبيـا  واألئمـة )علـيهم السـالم(حجة ظا

ـ وبه تـتم المعرفـة الدينيـة سـوا  كـان عقـال  نظريـا  اي   (2)  وأما الباطنة فالعقول... (

المبادئ االولية الضرورية كاستحالة التناقض ومبدأ العليـة أو كـان عقـال  عمليـا  كمـا 

 . في مسألة اطاعة الخالق تعالى

ولكــن المشــكلة تكمــن فــي ان العقــل لوحــد  اليقــدر علــى معرفــة كــل العالقــات 
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اإلنسانية فيما بينها اوال ، والعالقات اإلنسانية بالطبيعة ثانيا ، والعالقات بين الماضـي 

 ،والحاضر والمسـتقبل، والعدالـة الدقيقـة فـي االشـباع المتـوازن للحاجـات اإلنسـانية

ى الكمــال اإلنســاني )الــذي تعبــر عنــه النصــوا وبالتــالي كــل الســبل للوصــول الــ

 اإلسالمية بالتقرب من هللا( ولذا يحتاج اإلنسان الى الدين وتعاليمه وذلك:  

 أـ لكي ينمي العقل نفسه ويهديه الى االسلوب التكاملي االفضل.  

ب ـ لكي يوضح له ما ابهم عليه من عالقات وما ينبغي ان يصنعه لمواجهـة كـل 

. المواقف االخالقية التفصيلية التي قد يمكن ان يعلم اصـولها اجمـاال  المواقف. ومنها  

 والحقيقة ان السير الطبيعي الذي يصور  الدين يتم على النحو التالي:  

)الذات اإلنسانية المنطوية تدرك ـ عبر العقل ـ الحقائق الدينية لتصل مـن خاللهـا 

 امل(. الى الخطة الحياتية الكاملة التي تسير بها نحو التك

 وهللا بفضله وكونـه الخيـر  ،فالعقل بمبادئه يقود اإلنسان الى هللا وضرورة طاعته

يرسـم لإلنسـان كـل معـالم حياتـه الفرديـة ـ  بمقتضى علمه وقدرتـه ولطفـه  ـ  المطلق  

 واالجتماعية التشريعية وكل الحلول االنجح لمشكالته ليسير هذا نحو الغاية.  

الذي يرشد  الـى خـالق الكـون، ورسـول هللا هـو وبتعبير بخر: العقل نبي الباطن  

 عقل الخارج اإلنساني الذي يبلغه الخطة االلهية للحياة.  

فأين التناقض؟ ولماذا نعتبر اسبقية العقل تعني ان العقل هو كل شي  في الحيـاة؟ 

وهل يمكن أن نعتبر السراج الكاشف عن المنظار كاشفا  عن كل العوالم التي يكشـف 

، فال حاجة اذن للمنظار ونكتفي نحن بالسـراج؟ وبهـذا ينهـار االسـاس عنها المنظار

وهـو داللـة اسـبقية العقـل علـى  ،الثاني الذي سعى لـه الكاتـب واكـد  مئـات المـرات

 الوحي والنبوة على استقاللية اإلنسان في كل حياته. 

أن االوامــر االلهيــة قــد تكــون اوامــر ارشــادية لحكــم العقــل الــذي قــد يغفــل عنــه 

نســان نتيجــة طغيــان النــوازع الحســية عليــه، ولكنهــا التعنــي التكــرر والمرجعيــة اإل

بل تعني االنسجام بين الدين والفطرة اإلنسانية وتبيين مكنونات هـذ  الفطـرة   ،العقلية

 التي قد يعمى عنها اإلنسان.  
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كما اننا قد نعبر ان االرادة االلهية بمقتضى عدلها ولطفها تنسجم مع االعتبـارات 

فهي مطلقة اليحدها شي ، ولكنهـا   ،ولكن هذا اليعني تقييد االرادة المطلقة  ،يةئقالالع

وال يعنـي  ،بمقتضى العدل واللطف التأمر اإلنسان اال بما يصلحه ويحقق لـه تكاملـه

هذا المرجعية العقلية بقدر ما يعني االنسجام مع الفطرة والواقع اإلنسـاني. باالضـافة 

 ،بكثير مما يجهله اإلنسـان بعقلـه مـن المصـالح وااللطـاف  الى ان هذ  االرادة تتعلق

فاليمكن االستغنا  عنها مطلقا  واعتبار االوامر الدينية امرا  مكررا . فالمغالطة تكمـن 

في جعل العقل اإلنساني مدركا  لكل الغايات والمبـادئ والعالقـات الواقعيـة واسـاليب 

 مجهوالت في الحياة.  وما اكثر ال  ،وهي قضية معلومة البطالن  ،العالج

إننا نؤمن كالكاتب بأن الحسـن والقـبح ذاتيـين لالشـيا  والنوافـق علـى مقولـة ان 

تواجـه مشـكالت ـ  كما قال الكاتب  ـ  الن هذ  المقولة    ،الحسن بت من تحسين الشارع

عديدة طرحها باسهاب ليسجل انتصار  دون ان يذكر الفكـرة القائلـة بالحسـن الـذاتي 

حسنة حتى لو لـم يوجـد المكلـف نفسـه.. وانمـا الـذي ننعـا  علـى   لالشيا  فهي تكون

الكاتب ان العقل العملي يدرك حسن بعض القضـايا العامـة مـن قبيـل ادراكـه لحسـن 

العدالة مطلقا  فهي معيار دائمي اليمكن خلطه مع بعض المعـايير التـي تمتلـك حسـنا  

لحسن طاعة المـولى الخـالق   ، وكذلك ادراكه(كالمنفعة والحرية)اوليا  للوهلة االولى  

الحاكم المالك وهي مفاتيح تنقلنا الى عـالم العلـم االلهـي والطاعـة و، حيـث تنكشـف 

امام العقل نفسـه بفـاق الحسـن بتفاصـيلها ليسـجل عجـز  امـام هللا تعـالى ويركـع لـه 

 ويسجد.

بغــض النظــر عــن العالقــة بــين المعــرفتين، لنفــرض ان المعرفــة العمليــة  املاررمً:

ن هناك مسألة الطاعة و اآلمر بالنظم االجتماعية المختلفة التـي النسـتطيع فإ  ،ممكنة

انكارها، فنحن اذ نعرف هللا تعالى بكل صفاته ونعرف اإلسالم بأبعاد ، ال يمكننـا ان 

نعصي هللا تعالى بعصيان أوامر  بعـد أن كانـت النصـوا ثابتـة والنبـوة معصـومة 

 وهللا تعالى هو اآلمر. 

 هنا يطرح الكثير من القضايا لنفي هذ  العالقة:   ان الكاتب
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ـ يدعي ان بعض الكتّاب قد رفضوا وجـود نظـم إسـالمية للحيـاة أو ذكـروا ان   1

 هناك مبادئ عامة كلية الغير. 

ـ يدعي ان هللا اعطى اإلنسان القدرة على المعرفة الكاملة بالمعـايير االخالقيـة   2

ع مسألة اقامة المجتمع على اسـاس مـن التعـاليم التي يعرف هللا بها، وهذا الينسجم م

 اإلسالمية، الن ذلك اليبقي مجاال  إلعمال العقل والعمل باستقالليته.  

ـ يعمــل بشــتى االســاليب علــى التشــكيك فــي ثبــوت النصــوا، وفــي اطــالق  3

النصوا وفي سالمة الوحي من الخداع والوهم، ثم يؤكد انها لو تمت فانمـا تعطينـا 

 ول وهلة( والذي نسعى اليه هو واجباتنا الفعلية.  واجباتنا )ال

لكيتـه لإلنسـان أن اـ يعـمل علـى االشـكال فـي مسـألة اقــتضا  حاكميـة هللا وم  4

 جب عليه طاعة الحاكم المالك.  وت

 ونالحظ على هذا االسلوب:

ـ ان االمر الثاني قد تمت االجابة عليه، واكدنا ان قدرة العقل علـى معرفـة هللا   1

اطاعته التستلزم مطلقا  قدرته علـى المعرفـة العمليـة بكـل الغايـات اإلنسـانية   ولزوم 

والوسائل التي تحققها. على ان الشارع المقدس يبقي للعقل مجـاالت واسـعة لالبـداع 

بــل مجــاالت لالبــداع التشــريعي فــي الجانــب المتغيــر مــن حيــاة  ،واالبتكــار العلمــي

يقي للحكم الشرعي. فال يؤدي اذن القـول اإلنسان، وكذلك في انتخاب االسلوب التطب

وانما لسد عجز  في   ،باقامة الحياة على اساس من شريعة هللا لتعطيل العقل اإلنساني

المعلومات وتقويـة نشـاطه الفعـال فـي المجـاالت اإلنسـانية. ومـا ذكـر  الكاتـب مـن 

اف ولكـن يجـب ان يضـ ،المعوقات في اطروحته االبستمولوجية الثانية حقيقـة قائمـة

اليها جهل اإلنسان بـاكثر المعلومـات والعالقـات الدخيلـة فـي شـكل النظـام، بـل هـو 

 يجهل ذاته نفسها، فكيف يمكنه التغلب على هذ  النقائا؟  

والغريب انه يقول اذا كانت هذ  معوقات عــن المعــرفة العمليـــة فلمـاذا التعيـق 

ن مقتضـيات الفطـرة بميولهـا المعرفة الدينية؟ متغافال  عن ان المعرفة الدينية هـي مـ

ونزوعها نحو التدين، ونزوعها نحو الكمال، وإمكاناتها العقلية الكلية تكفي للوصـول 
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وهـذا شـي  يختلـف عـن معرفـة كـل ابعـاد النظـام االجتمـاعي والتشـريعي   ،الى هللا

 لإلنسان.  

ـ امــا النقــاش فــي االمــر االول فهــو صــغروي، فــنحن نــدعي ان الــنظم التــي  2

وتمتلـك كـل   ،مـل المشـكالت الحياتيـةلمجسالم هي نظم متكاملة وشـاملة  طرحها اإل

ــام( ــات )النظـــــــــــــــــــــــــــــ ــي ؛مقومـــــــــــــــــــــــــــــ  فهـــــــــــــــــــــــــــــ

ابعـد مــن ان تكــون مجــرد تعليمــات كليــة ومبـادئ عامــة. وقــد رأينــا الكاتــب نفســه  

 اليكتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 بهذ  الحجة التي منحها هؤال  لـه وانمـا يعمـل علـى انتـزاع الخصيصـة اإلسـالمية 

ــده  ــايير وتجري ــذ  المع ــة له ـــ )الكوني ــميه ب ــع مايس ــجم م ــن خصوصــياتها لتنس ا م

ــة  ـــير الكلي ــى مــع طــرح المعاي ــة اإلســالمية التنســـجم حت اإلســالمية( وكــأن الكوني

 بخصوصياتها اإلسالمية.  

هـل   :ان التعامل المنطقي يقتضي ان ننـاقش القضـية علـى المسـتوى اإلنسـاني فنقـول 

ني العام بغض النظر عـن االختالفـات تستطيع هذ  المبادئ ان تطبق على المستوى اإلنسا

العرقية أو اللغوية أو المكانية أو الزمانية ام ال؟ بدال  من ان نفترض ضرورة تطبيقهـا مـع 

 حذف صفتها اإلسالمية.  

الن الفطرة هي   ،وهي واحدة في الجميع  ،انها معايير تنسجم مع الفطرة اإلنسانية

 الشاخا اإلنساني االول. 

ن رجوعنا الى االعتبارات العقالئية هي أسهل مـن الرجـوع والغريب انه يدعي ا

الى النصوا. وقد اشـرنا مـن قبـل الـى ان االعتبـارات العقالئيـة مبـتالة بمعوقـات 

 كثيرة تجعل المعرفة العلمية الكاملة شبه مستحيلة بل مستحيلة فعال . 

 ـ أما مسألة الوسيلة الى هللا تعالى واوامر  فنالحظ فيها:   3

 ،لكاتب اغفل االمور المعلومـة لـدى المسـلمين أو مانسـميه ببـديهيات الفقـهأـ إن ا

النهـا معلومـة  ،وكذلك ما تجمع عليه االمـة اإلسـالمية. فاليبقـى اي مجـال للتشـكيك

فــي و ،)والحجيــة ثابتــة للعلــم(، وكــذلك اغفــل النصــوا المتــواترة المعلومــة ايضــا  

واترة فقـد ركـز عليهـا مشـككا  امـا النصـوا غيـر المتـ  ؛طليعتها النصوا القربنية

وطارحا  فكـرة التحريـف، ومشـككا  فـي الداللـة والظهـور. اال أن علـم اصـول الفقـه 
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فلـيس لنـا ان نشـكك فـي حجيـة  ،اإلسالمي قد حل هذ  المشكالت وفقا  السسه المتينة

خبر الواحد بعد أن كانت سيرة العقال  الممضاة شرعا  على العمل به، ولـيس لنـا ان 

ورا  مطلقا  بشكل اعتباطي اال ان تقـوم قرينـة متصـلة أو منفصـلة علـى ذلـك نقيد ظه

 حسب القواعد المعروفة التي المجال للحديث عنها هنا. 

 كما انه ليس لنا ان نخترع من انفسنا مالكات معينة لالحكام، وانما نتبع فـي ذلـك

تنسـجم مـع ما يصرح به الشرع العظيم فضال  عن ان نقوم بانتخـاب احكـام معينـة ال

 اذواقنا العطائها صفة مؤقتة وتفقد بذلك خلودها.  

فقد يقصـد انهـا واجبـات   ،ب ـ ان ما يسميه بـ )واجبات الوهلة االولى( امر مبهم 

ل اي واجبات بدوية سرعان ما تفقد وجوبهـا، وهـو امرسـخيف المحصّـ  ،ول وهلةأل

ات التي تأتي فـي حـد اي الواجب  ،له، وقد يقصد بها ما نسميه نحن بالواجبات االولية

ذاتها على المكلفين )مالم يعارضها عنوان ثانوي( كوجوب الصالة، وحرمة الخمـر، 

واذا جا ت هناك عناوين ثانوية كالحرج واالضطرار والتزاحم مع الواجبات االهـم، 

قــدمت هــذ  العنــاوين الثانويــة وصــارت واجبــات فعليــة، فهــذ  ايضــا  لهــا قواعــدها 

مرونة الشريعة. وكذلك يتقدم االمر الصادر من ولي االمـر الرصينة وهي تعبر عن  

وهو االمر الحكومي على العناوين االولية المباحة ـ في تفصيل يذكر في محله ـ فـال 

 يشكل هذا الجانب اية مشكلة تشريعية.  

ج ـ واالغرب من كل ذلك ما يصرح به من ان اطـالق الـنا اليسـتلزم اطـالق 

 النا اال كاشف عن مضمونه ومعرف له.  القاعدة المتضمنة فيه، وما

د ـ وااليمان بالمصالح المرسلة اليعبـر عـن نقـض لنظـام االحكـام االلهيـة وانمـا 

حيث يلجأ ولي االمر الى ما تقتضيه المصـالح فـي اطـار   ،يعبر عن مرونة تشريعية

المقاصد الشـرعية وفـي اطـار المؤشـرات التـي يمنحـه الشـارع اياهـا، يلجـأ لعـالج 

ت المتغيرة باصدار  االحكام المصلحية ونحن هنا النؤمن برجـوع الفقيـه الـى الحاال

 ذلك إال إذا قطع بوجود المصلحة التي أمر الشارع بها وعدم وجود ما يعارضها. 

هـ ـ اما فكرة )االجتهاد في قبال النا( فهي فكرة غريبة عن اإلسالم وال معنـى 

المعصـوم، انـه بـذلك يـنقض ايمانـه  ألن يعمل اإلنسان رأيه في قبـال الـنا االلهـي
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 بالنا الديني وعصمته ويقع بالتالي في تناقض في ايمانه.  

فكـرة أيضـا  و ـ اما التشكيك في عمليـة الـوحي فهـو امـر مرفـوض تمامـا  وهـي 

غربية على الـروح اإلسـالمية. ان الـوحي حضـور قطعـي لـدى النبـي وهـو بـدور  

ل علينخخا بعخخض األ اويخخل ألخخخذان منخخه ابليمخخني ولخخو تقخخو يوصــله الــى االمــة دونمــا اي تصــرف 
اما فكـرة التجربـة الداخليـة فقـد انطلقـت فـي الغـرب وتـأثر بهـا   .(1)ولقطعنا منخه الخوتني

وهـي امـور لـو شـككنا فيهـا   بعض المفكرين المسلمين ممن التضلع لهـم فـي العلـم.

أو علـى شككنا في كل النبوة، والمفروض اننا اطمأننـا بعصـمة الرسـول امـا مطلقـا   

 االقل في مجال التبلي  )كما هو رأي بعض المسلمين(.  

ز ـ وقد ذكر اننا النستطيع التعامل مع النصوا اال اذا تطابقت مـع االعتبـارات 

فال نـدري مـاذا يقصـد بهـا. فـان قصـد ان الـنا قـد يخـالف فـي ظهـور    ،العقالئية

وحينئـذ يجـب   (2)اسختوأالخرمحن علخى العخر     معلومة قطعية عقلية من قبيل قوله تعـالى:

تأويله فهو امر صحيح ولكنه العالقة له بالجانب التشريعي اوال ، وتقل موارد  ثانيـا  

 وليس في المجاالت التشريعية ثالثا .  ،  

وان قصد ان النا قد يخالف ما تستحسنه ظنوننـا واذواقنـا واعتباراتنـا العرفيـة 

بـالمعقوالت التـي ذكرهـا هـو وفـي فال قيمة لهذ  االستحسانات بعد ان كانت مبـتالة  

طليعتها الجهل اإلنساني بالحقائق.. نعم لو بلغت هذ  االعتبارات حدا  واسعا  وامتـدت 

امتدادا  تاريخيا  الى عصر النا وشكلت قرينـة عرفيـة عليـه، ولـم يكـن هنـاك ردع 

ولكن ذلك ال يـؤدي الـى   ،شرعي لها امكن القول بأنها قد تقيد ظهور النا واطالقه

 ا يريد  الكاتب من جعل االعتبارات العقالئية مرجعا  للنصوا.  م

وهكذا نجد هذ  الشبهات تتساقط الواحدة بعد االخرى ويبقـى السـبيل الـى معرفـة 

 اوامر ّللّا تعالى سليما  بوجه عام.  

اما ادعا  ان الرجوع الى االعتبارات العقالئية اسهل من الرجوع الى النصوا 

 
 .46ر   44( الحمقة:  ۱)

 .5  :( طه2)
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وأنّى لهذ  االعتبارات المبتالة بضعفها ان توصلنا ـ عبـر   ،خيففقد قلنا انه غريب س

 وقد اشرنا لهذا من قبل.   ؛التجربة االجتماعية ـ الى المعرفة العملية المطلوبة

والحقيقة ان من يدرك الفرق بين التجربة الطبيعية والتجربـة االجتماعيـة يالحـظ 

 (1)ملة الدقيقة.عجز اإلنسان عن الوصول الى المعرفة االجتماعية الشا
ح ـ وحول مسألة االلزام االلهـي يـرى الكاتـب ان صـفة القـدرة االلهيـة ال تكفـي 

لاللزام بطاعة اوامر ّللّا حتى ولو كانت ارادته خيرة دائما  اال ان تقـود اإلنسـان الـى 

 ذلك اعتباراته العقالئية.

ة للعالم، وفكـرة ومن هنا فما الذي يقودنا لاللزام؟ يطرح هنا فكرة الحاكمية االلهي

الخالقية والمنعمية، وفكرة المالكية االلهية للعـالم ويناقشـها بانهـا جميعـا  تتحـرك فـي 

 فالتشكيك اذن ينصب على عنصر االلزام االلهي.   ،اطار االعتبارات

والحقيقة ان كل تلك االفكار تعود الى فكرة اعلى منها هـي فكـرة المولويـة. فـاّ  

واإلنسان بالتعبير الديني هو العبـد المحـض لهـذا   ،ي لإلنسانتعالى هو المولى الحقيق

المــولى الحقيقــي ويكمــن ســير  التكــاملي فــي عبوديتــه التكامليــة، ولــذا اطلــق علــى 

 االعمال التي تنظم مظاهر هذ  العالقة اسم )العبادات(.  

وينطلق االلزام في مقام المولوية من حكم العقل القطعي االلزامي )وهو مـن اهـم 

ــاوامر  المعلومــة اال ــي والعمــل ب ــزوم طاعــة المــولى الحقيق ــة( بل ــارات العقالئي عتب

واستحقاق الثواب والعقاب على اساس من هذ  الطاعة، وقد ذهب بعض العلما  الـى 

ان احتمال ارادة المولى الحقيقي ـ ايضا  ـ ملزم للطاعة لدى العقل، وال يحتاج االمـر 

هـي. يقـول الشـهيد الصـدر متحـدثا  عـن ان الى التحقق قطعا  مـن صـدور االمـر االل

 البحث عن الحجية هو بحث عن حدود المولوية:  

)إن المولوية الذاتية الثابتة و سبحانه وتعالى ال تختا بالتكاليف المقطوعـة بـل 

 .(2)تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتماال (

 
 ( مقدمة كتمب ةلسفتنم.۱)

 .336الحلقة الاملاة، ص    :( دروس ةي علم األصول2)
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 ً الن  ،اك نظـام خالـد: مما يردد  الكتاب كثيـرا  مسـألة اسـتحالة ان يكـون هنـرابعم

الظروف الزمانية المكانية متغيرة. فحتى لو جا  االمـر االلهـي بـذلك فهـو مسـتحيل 

 ومخالف للمعايير العقالئية فيجب رفضه أو تأويله.

ويكفي ان نشير الى ان الكتّاب اإلسـالميين اجـابوا   ،شكال معروف وقديم وهذا اإل

 عليه في بحوث مفصلة وخالصة الرد عليه هو:

امـا  ؛وانما بعضها ثابت واآلخر متغيـر ،لجوانب اإلنسانية ليست كلها متغيرة إن ا

ومنهـا الثوابـت   ،الجانب الثابت فيشـمل مـثال  الجوانـب الفطريـة الثابتـة فـي اإلنسـان

 ومنها الحقائق الفيزياوية الكونية الثابتة ايضا .  ،االخالقية التي يؤكد عليها الكاتب

 .وعالج هذ  الجوانب يبقى ثابتا  

اما الجوانب المتغيرة فيجب مواجهتها بعناصر مرنة )هـي بـدورها الكلـي تشـكل 

 قواعد ثابتة( ولإلسالم تخطيطه الواسع في هذا المجال يشمل:  

 أ ـ االيمان بتقسيم االحكام الى اولية وثانوية وحكومية.

ــي ملئهــا مــع مالحظــة  ــين دور الحــاكم ف ــين المجــاالت المتطــورة وتعي ب ـ تعي

 لظروف الزمانية والمكانية.اختالف ا

ج ـ اعطا  بعض القواعد الثابتة التي تتغير مصاديقها بتغيـر الظـروف مـن قبيـل 

قاعدة )منع االسراف( و)اعداد القوة( و)ضرورة العمل على رفع المستوى المعاشي 

 لالفراد للوصول بهم الى حد الغنى( وامثال ذلك.

 ف في اطر معينة ثابتة.د ـ فتح باب االجتهاد الستيعاب مختلف الظرو

وبهذا نؤمن ان فكرة استحالة خلود النظام وهي من االفكار االساسية فـي الكتـاب 

 للتفصيل هنا مجال. ليس  و  ،فكرة باطلة

 ً : هذا وهناك مجاالت كثيرة للنقد نعرض عنها ولكن نشـير الـى انـه يسـتند خممسم

ويعتبـر   ،ياة االجتماعيةالى النصوا المسيحية المحرفة ليؤكد انها ال تتدخل في الح

ذلك نقضا  على تدخل اإلسالم في هذ  الحياة باعتبار ان اإلسـالم يشـمل كـل االديـان 

فلماذا نجد هذا االمر في المسيحية وال نجد  في اإلسالم؟ والحقيقة هي ان   ،التوحيدية

وحتـى   ،فطبيعـة الـدين ذلـك  ،االديان كلها تتدخل فـي الحيـاة االجتماعيـة وتصـوغها



 135 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

حية المحرفة نجدها تنظم الحياة وان لـم تصلنا كل النـصوا الدالـة علـى ذلـك المسي

 اال ان بعـض نصوصـها يؤكد ذلك.

وكذلك نشير الى ان فكرة تأثير الظروف على دعوة الرسول )ا( وانهـا دفعتـه 

للفكرة العالمية أو )الفكرة االجتماعية( وامثال ذلك، هذ  الفكرة تتناقض مـع مـا بمنـا 

 مـن نبـوة النبـي )ا( وقدسـية الـوحي، والغريـب ان نجـد بعـض المـدعين به سـلفا  

لإلسالم يستجيبون لمثل هذ  التشكيكات من قبيل )الـدكتور سـروش فـي إيـران( فـي 

ــى فكــرة )االمــر  ــه المعــروف عــن )الصــراطات المســتقيمة(. وكــذلك نشــير ال مقال

ان الفهـم  مؤكـدين ،بالمعروف والنهي عـن المنكـر( التـي اعتبرهـا تحصـيل حاصـل

شـراف علـى عمليـة العام لها يختلف تماما  عما فهمه هـو. فهـذا النظـام هـو نظـام اإل

تطبيق الشـريعة اإلسـالمية ومقاصـدها علـى الصـعيد الفـردي واالجتمـاعي وليسـت 

ال ان يفسر المعروف إكن ان يوصف بانه تحصيل حاصل  مالرقابة االجتماعية مما ي

كـال،   ،لديه )علينا االلتزام بمـا علينـا االلتـزام بـه(  بالمعايير االخالقية وتكون الجملة

 فالقاعدة هي إلزام االفراد والجماعات بواجباتها الدينية وليست كما يتصور.
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«3 » 
 حقوق اإلنسان 

 والدستور اإلسالمي اإليراني بين االعالنين اإلسالمي والعالمي 

 وبحثنا هذا سيقع ـ بعونه تعالى ـ في ثالثة اقسام:

 االول: حقوق اإلنسان وتطور مفهومها ـ القسم  

 ـ القسم الثاني: مقارنة بين االعالنين العالمي واإلسالمي لحقوق اإلنسان

 ـ القسم الثالث: حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق

 حقوق اإلنسان وتطور مفهومها

لكي نتجنّب اإلبهام في الحديث، البّد أن تتّضـح تعـاريف كـّل مصـطلح نطرحـه، 

لمعنى يتعّمق أكثر عندما نتحّدث بلغة قانونية، وبتأكيد أكثر عندما نريـد لـه أن وهذا ا

 يطبّق على المستوى العالمي.

 العالقة بين المسألتين الفلسفيّة واالجتماعيّة:

ه يجـد  والغريب حقّا  لمن يستعرض مفـاهيم اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان أنـّ

 لحقيقة القصد فيها.  استعماال لكثير من المصطلحات دون توضيح

 فما هو الحق؟ ومن هو اإلنسان الذي نتحّدث عنه؟ 

 وما هي الحيثيّة الذاتيّة لإلنسان؟ 

ة، والتساوي، والعالقات الوّدية، والـروح وما المقصود بالعائلة اإلنسانية، واالُخوّ 

 اإلنسانيّة، وأمثال ذلك؟ 

لعالمي اُريد لـه أن يطـرح ويتجلّى لنا اإلبهام أكثر عندما نالحظ أّن هذا اإلعالن ا

بمنأى عن المسألة العقائديّة، أو فلنعبّر عنها )بالمسألة الفلسـفيّة( أي موضـوع تحديـد 

وذلـك تـأثّرا  باالتجـا  الرأسـمالي الـذي يطـرح ؛  الموقف من الكون والحياة واإلنسان

فـي حـين أننـا المسألة الفلسفيّة، مّدعيا  أن ال عالقـة بينهمـا، أفكار  االجتماعية بعيدا  عن  
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 نعتقد بكل تأكيد أّن العالقة بينهما منطقيّة.

وعندما نراجع نّا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان نجـد  يتناسـى هـذ  المسـألة 

 تماما  على الرغم من أنّه يتحّدث عن المصطلحات التي أشرنا إليها.

 وسنعود إن شا  هللا تعالى إلى هذا الموضوع في محلّه الخاا.

حال فينبغي أن نعرف أوال ما هو الحق؟ وما هو اإلنسان؟ حتـى نسـير وعلى أّي 

 بشكل منطقي لمعرفة ما حدث من تطّور في مجال حقوق اإلنسان.

 الحـّق:

وعندما نعود إلى جذور هذا المصطلح نجـد  يعنـي الثبـوت الـذي اليقبـل التغييـر 

 حين االستعمال في األقل.

تغييـر فيـه جـّل وعـال، والخبـر المطـابق فاو تعالى هو الحق، واليمكن تصّور ال

للواقع حق حين اإلخبار، والمعنى لتصّور التغييـر فـي الحقيقـة هـذ  رغـم اّدعـا ات 

 )النسبيين( الواهية، وهذا معنى واقعي المعنى لالعتبار الذهني أو التشريعي فيه.

ولكن على هذا الغرار انتُزع مفهوم اعتباري وثبوت اعتباري واُطلـق عليـه هـذا 

 اللفظ، واستعمل في مجال العالقات االجتماعية والسلوك الفردي كحّق الحريّة.

 فالحقوق االجتماعية على هذا البّد وأن تتوفر على عنصرين:

 األول: نشوؤها من حالة واقعيّة )تركيب تكويني، مصلحة واقعيّة(.

 الثاني: توافق واعتبار شرعي أو عرفي لها كي تنتظم الحياة االجتماعية.

ربّمــا أمكــن أن يقــال: إّن العنصــر األول بنفســه كــاف فــي ثبــوت الحــّق، إالّ أّن و

االنعكاس االجتماعي يتطلّب بطبيعة الحال العنصـر الثـاني. فـالحّق إذن حاجـة ثابتـة 

 بشكل طبيعي وأّكدها وحّولها االعتبار إلى حالة قانونيّة.

 اإلنسان:

د مـادي بحـت تصـوغه الطبيعـة أما اإلنسان فإننا النستطيع أن ننظر إليه كموجو

وتشّكله البيئة االجتماعيّة بكل ما فيه. فكـل مـا يتضـّمنه المعنـى اإلنسـاني إْن هـو إالّ 
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دها  االنعكاســات االجتماعيــة كمــا يقــول )دوركهــايم( أو الصــياغة العقديــة كمــا يؤكــّ

)فرويد( أو المحصول االجتماعي كما يصور  )ماركس( أو الوجودات الذهنيـة كمـا 

 عن )باركلي( أو ما الى ذلك من تصّورات مادية.ينقل  

إّن مثل هذا الموجود اليمكن الحديث عن حقوقه، وهل هناك مجـال للحـديث عـن 

 حقوق الحديد والخشب والما ؟ 

إذن علينــا قبــل كــل شــي  أن نتصــّور اإلنســان موجــودا  متميــزا  عــن غيــر  مــن 

ة معينـة تتطلّـ  ب بـذاتها وفـي حـّد نفسـها األشيا  يتمتّع بمخزون خـاا ودوافـع ذاتيـّ

مسيرة وظروفا  معينة، وتنشد مراحل تكاملية على أساس من مخّطط مسبق، وحينئـذ 

 يمكن تصّور بعض )الثبوتات( = )الحقوق( لمثل هذا الموجود.

وبتعبير مختصر علينا أن نؤمن بنظرية )الفطرة اإلنسانيّة( أوال، ثّم نتحـّدث عـن 

والكرامة،  والتسـاوي والـروح اإلنسـانيّة وأمثـال   حقوق اإلنسان، والعدالة والحرية،

 ذلك.

نـؤمن بـالفطرة بمعناهـا اإلسـالمي  وإالّ فما معنى الحديث عن هذ  المفاهيم إذا لم 

 السامي الشامل لإلدراكات البديهيّة، والتوجيهات العملية الخلقية، والدوافع التكاملية؟ 

لم يعـد  ان إذا تجاوز  )فيجب إذن أن يكون هناك خط فطري وإطار خاا باإلنس

اغتـراب اإلنسـان »إنسانا ، حتى تكون هناك تربية، وحتى يصدق التعبير المعـروف  

 .(1)(«عن ذاته

وعليــه: فاإلنســان الــذي يمكــن أن نتصــّور لــه حقوقــا  هــو الموجــود الــذي يمتلــك 

ب ـ فـي الواقـع ـ مسـيرة  بطبيعته عناصر فطرية تولد معه وتبقـى معـه، وهـي تتطلـّ

 خرج عنها خرج عن )الصفة اإلنسانيّة(.  معيّنة إذا

قون ُم الفاسخخِّ ُهْم ُاولئخخَِّك هخخُ ُاولئخخَِّك َكاألنعخخامِّ بخَخْل (2) َوال َتكونخخوا َكالخخ ذيَن َنسخخوا هللا ك ْنسخخاُهْم أنْخُفسخخَ
 .(3)ُهْم أَضل  

 
 للكمتب.  التوحيد  ( ةي الطريق الى۱)

 .۱9  :( الحشر2)

 .۱79  :( األعراف3)
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 وإذا عومل معاملة تخالف فطرته كانت تلك الممارسة ممارسة ال إنسانيّة.

أفقـدهم حقـوقهم خرجـوا عـن حـالتهم اإلنسـانية وفرعون حين استضعف قومـه و

قنيوعادوا فاسقين   ُْم كانوا  َخْوماً كاسِّ  .(1)كاْسَتَفف   َخْوَمُه ك طاُعوُه إِن 
ــة، وأي  ــه الطبيعي ــالي حقوق ــي وبالت ــه الطبيع ــون لإلنســان وزن إذن يجــب أن يك

 استخفاف بها يعد ممارسة ال إنسانيّة.

ألّي الئحة أو إعالن منطقي أن يتحدث عن   هذا هو اإلنسان كما نعرفه، واليمكن

 حقوقه إن لم يقبل هذا التعريف.

 حقوق اليعرفها الفكر المادي مطلقا  

على ضو  ما تقّدم نعرف أّن حقوق اإلنسان هي الحاالت الطبيعيّة التي يحتاجهـا 

 اإلنسان بطبيعته وفطرته لكي يطوي مسير تكامله الفطري.

وق اإلنسان تتجاوز كّل ما قيل وطرح من حقـوق وعلى هذا األساس نعتقد أّن حق

ر عنهــا  د والتــديّنبـــإلــى اُمــور اُخــرى نســتطيع أن نعبــّ حــق الرعايــة )و ()حّق التعبــّ

 ، وأمثال ذلك.(حق الوصول الى الدين القيّم )، بل و(الخلقية

وهذا الحق هو مبنى البحـث الـديني المهـم فـي مجـال الحاجـة الـى األنبيـا ، وأّن 

إلنسان، وأّن هللا تعالى هـو منبـع اللطـف والرحمـة، ممـا يـؤّدي للقـول الدين لطف با

بوجوب بعثة األنبيا  وجوبا  لطفيا . ولن نطيل الحديث في هذا المجال بل نتركـه الـى 

 مظانّه.

ولكن من المناسب التعرض الى بعض الحاالت الطبيعيـة التـي يحتاجهـا اإلنسـان 

ــة، ويم ــه لكــي يطــوي مســيرته التكاملي ــة، بطبيعت كــن ان نلخصــها بالحاجــات المادي

 والحاجات العقلية، والحاجات االخالقية، والحاجات التشريعية الحضارية:

 أ ـ الحاجات المادية:

وتشمل االحتياجات الطبيعية للتغذية واألمن واللباس والتـأمين الصـحي والمـأوى 

يتطلبـه وكل ما يبقـي اإلنسـان فـردا  نشـطا  حيـا  فـي المجتمـع، كمـا تتضـمن كـل مـا 

 
 .54  :( الزخرف۱)
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اإلنسان من إشباع للحاجات الجنسـية والميـول التناسـلية ورعايـة الطفولـة واالُمومـة 

 وامثال ذلك مما يبقي النسل البشري حيا  فعاال .

 ب ـ الحاجات العقلية المعنوية:

ل الحـر فـي الكـون،  وتتضمن الحاجة الى الحرية الفكرية والتنميـة العقليـة والتأمـّ

تصـور األشـيا ، كـل ذلـك حاجـة إنسـانية  قوية المنطق فيوتنمية الحس الفلسفي، وت

 أصيلة اليمكن ان تنكر.

 ج  ـ الحاجات االخالقية:

وهي اتجاهات وميول طبيعيـة فـي الوجـود اإلنسـاني تتطلـب اشـباعات مناسـبة، 

فالحاجة الى التربية الواقعية، وتوفير الجو المناسب لنمو الحس الجمـالي واالخالقـي 

م والصفا  الفطري وتوفير جو الرحمة والعطف، وبالتالي توفير ونفي كل ما الينسج

كل ما هو إنساني انما يعبر عن حاجة فطرية أصيلة، ومن هـذ  النزعـات االخالقيـة 

 بال ريب نزعته نحو التدين تجا  خالقه الوحيد.

 د ـ الحاجة التشريعية الحضارية:

تشكيل من تشـريع عملـي وتعنى حاجة اإلنسان لتشكيل المجتمع وما يتطلبه هذا ال

مؤقت أو حضاري مستمر، وبالتالي حاجته للوصول الى أدق السبل لتحقيـق النزعـة 

 الفطرية نحو السعادة، وهذا يتطلب إشباع حاجته التشريعية بأفضل السبل.

 مالكات تشخيا الحقوق اإلنسانيّة:

طرحت أو ربّما تطـرح فـي هـذا المجـال معـايير ومالكـات مـن قبيـل: )العـرف 

لعقــال ، القــانون والــدين، المصــلحة والمفســدة، اللــذة واأللــم، العواطــف والعقــل، وا

 مقتضيات العدالة، وما الى ذلك(.

وهذ  االُمور إّما أن تكـون مصـادر للحـق أو تكـون مـن الكواشـف عنـه، أو مـن 

اللوازم له، أو غير ذلك. وعلى أي حال، فيجب قبـل تعيـين المـالك لتشـخيا كـون 

 إنسانيّا  أو عدمه، أن نالحظ األمرين التاليين:هذا األمر حقّا   

 أوال: ما أشرنا إليه من معنى الحق ومعنى اإلنسان، ونوازعه وحاجاته األصيلة.
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ثانيا : أن نرجـع الـى مقيـاس يتـوفّر لـدى اإلنسـان بغـّض النظـر عـن تلّونـه باألشـكال 

مقتضـى طبيعـة كـون والطبائع االجتماعية، وإالّ لفقدنا صفة التعمـيم والشـمول التـي هـي  

 الحق إنسانيّا  محضا .

فمـا هــو إذن هــذا المقيــاس الــذي يكشــف عــن الحاجــة الطبيعيــة الثابتــة للموجــود 

 اإلنساني المتكامل على طريق الفطرة؟ 

إننا النجد أمامنا إالّ الوجدان المتوفّر عند كل إنسان بذاته، وذلك بمعنا  األعّم من 

 الوجدان الفكري والوجدان األخالقي.

 بل إننا حتى لو اقتصرنا على الوجدان األخالقي المتوفّر فـي أّي إنسـان اسـتطعنا

أن نكتشف اُصول الحقوق اإلنسانيّة إجماال بالريب. وال بأس بعد ذلـك مـن حصـول 

 المصاديق والتطبيقات، وسـنرى أّن الوجـدان نفسـه يقودنـا إلـى وسـيلة االختالف في

الصـورة التفصـيليّة لهـذ  الحقـوق. وإذا   للوثوق بصحة المصاديق هـذ ، ممـا يمنحنـا

عدونا الوجدان فإننا لن نجد أمامنا معيارا  ال لمعرفة الحقـوق فحسـب بـل ألي إيمـان 

 معرفة إنسانيّة، وحينئذ نتصّور اإلنسان حبيس ذاته علـى الصـورة التـي أرادهـا  بأيّة

فهـو  إنسـانيّةله )باركلي(. إّن اإلنسان بال وجـدان )بـالمعنى األعـّم( يفقـد أي صـبغة 

 الخشب بعينه وال حقوق للخشب.

ولكن ما هو الوجدان نفسـه؟ ربمـا النسـتطيع أن نعـّرف الوجـدان، ال لخفائـه بـل 

لوضوحه، إنّه الحقيقة التي نتعامل معها والنسـتطيع أن نسـتدّل عليهـا إالّ بهـا، ومـن 

 أنكر الوجدان وحكمه فلن نقدر على إقناعه مطلقا .

نقطع به من أحكام عقلية تشّكل اُسسا  لمعرفتنا كلّها، وبـه   فبالوجدان نصل الى ما

أيضا  نصل الى ما نؤمن به جميعا  من حسن في األفعال وقبح فيها، لتبنى عليهـا كـل 

 البنى األخالقية واالجتماعية.

وربّما انطلق هؤال  الذين كتبوا اإلعالن العـالمي مـن منطلقـات وجدانيـة فطريـة 

هــم فصــلوا قضــية الحقــوق عــن قضــية اإليمــان بالوجــدان دون أن يشــعروا، رغــم أنّ 

ومقتضياته، فالوجدان هو الذي يؤّكد حسن العدل وقـبح الظلـم، والوجـدان هـو الـذي 

يؤّكد التسـاوي بـين  ييؤّكد حق الحياة وحق الحرية وحق الكرامة اإلنسانية، وهو الذ

 نسية وغيرها.االجناس باعتبارها اإلنساني، وهكذا حقوق االُمومة، والحقوق الج
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 أّما كيفيّة الوصول إلى المصاديق التفصيليّة للحقوق فالنجد لها إالّ سبيلين:

األول: االســتقرا  الكامــل للســلوكات اإلنســانيّة وطــرح كــّل الطــوارئ واكتشــاف 

المشتركات رغم اختالف الظروف، وهو مقياس ناقا، ربّما اليمكن تحقّقه كعمليـة 

 صول ـ لو أمكن تطبيقه ـ إلى نتائ  كثيرة.واقعية، كما ربّما اليمكن الو

الثاني: الـدين باعتبـار الوجـدان دلـيال علـى اُسسـه التصـّورية مـن خـالل القـدرة 

العقليـة التــي تقــود اإلنســان الــى اكتشــاف ســّر هــذا النظــام الكــوني الرائــع والوجــود 

اللطيـف المطلق الكامل الذي خلق هذا الكون. هذا الوجود الغني بذاته والعلـيم الحـّي  

حوا للبشــريّة الصــورة التفصــيليّة  وهــو بمقتضــى لطفــه يرســل أنبيــا   بالــدين ليوضــّ

 لحقوقها الفردية واالجتماعية ويكشفوا المنه  األفضل للسير على طريق التكامل.

فإّما اإليمان بالدين، أو االكتفا  بتلك الصورة اإلجمالية الناقصة التي هي بدورها 

يكـن مـن المنطقـي لـه أن  طرة اإلنسانية، فإذا أنكرها أحد لم وليدة اإليمان بنظرية الف

 يتحّدث عن حق وخلق إنساني، كما مّر بنا سابقا .

 اللمحات اإلنسانيّة الحقوقيّة عبر التاريخ:

ويمكننا أن نجـزم بحـق بـأن الوجـدان اإلنسـاني أوال، ثـّم العامـل الـديني الواسـع 

أثرهما على مسيرة الحقـوق اإلنسـانيّة وحتـى األبعاد في التأثير التاريخي ثانيا ، تركا  

 على مستوى األساطير. يقول العالّمة الجعفري في كتابه القيم بهذا الصدد:

)من البديهي أّن هدف إصالح العالقات اإلنسانيّة... يشـّكل احترامـا  عمليـا  لبيـان 

.. وعلـى مواد الحقوق العالمية لإلنسان في ذهن األفراد المتقـدمين فكريـا  باسـتمرار.

هذا األساس نشاهد بعض العبارات والمواد المختلفـة باعتبارهـا أخالقـا  أو حقوقـا  أو 

 .(1)عناصر ثقافية بين الشعوب واألقوام المختلفة(

ويقول جورج ساباين: )وبشكل عام فإن اليونان في القـرن الخـامس قبـل المـيالد 

وضـاع اإلنسـان وأحوالـه قالوا بأن حقوق الطبيعة خالدة وغير متغيرة، في حين أن أ

متغيرة، فإذا استطعنا اكتشاف هذا القانون الثابت وغير المتغير وحققنا االنسجام بينه 

 
 .۱6  :( الحقوق اإلسالمية العملمية۱)
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وبين الحياة اإلنسانية، فإن الحياة البشرية سوف تصبح إلى حد ما منطقية وعقالنيـة، 

 وسوف تقّل الشرور والمفاسد، فمرتبة الكمال اإلنساني هي أن تتبع القانون الطبيعـي

الثابت. ويمكن تلخيا هدف هذ  الفلسفة في الجملة التالية: البحـث عـن الثبـات بـين 

 .(1)المتغيرات، والوحدة بين المتنوعات(

وإذا ما تتبعنا برا  الفالسفة والمؤّرخين والشعرا  عبر التاريخ لمحنا الكثيـر مـن 

 العبارات المعبّرة عن هذا التأثير الوجداني العميم.

م( يؤكد أن الحقوق التقوم علـى أسـاس   106ـ    43لفيلسوف )هذا هو سيسرون ا

 التصــور والظــن، بــل إن العدالــة الطبيعيــة الثابتــة والالزمــة تقــوم علــى أســاس مــن

 (2)الوجدان اإلنساني.

وهنا نذكر بأن مؤّرخي الحقوق وتطّورها يعبرون المرحلة اإلسالمية في خطـوة 

االعالن الفرنسي العالمي لحقـوق  طويلة حتى يبلغوا القرن الثامن عشر، حيث صدر

 3م والـذي عـاد جـز ا  مـن الدسـتور الفرنسـي فـي 1789اغسطس    28اإلنسان في  

م، غافلين أو متغافلين عن أن اإلسالم باشراقه علـى العـالم قـّدم أروع 1791سبتمبر  

ة  الئحة تفصـيلية لحقـوق اإلنسـان مـن خـالل تعليمـات القـربن الكـريم والسـنّة النبويـّ

وهـو مـا شـكل لحـد اآلن أساسـا  قانونيـا  لكـل أنمـاط الممارسـات اإلنسـانية   الشريفة،

للمسلمين عبر التاريخ. أما االعالن اإلسالمي الذي صدر مؤّخرا  فما هو إالّ محاولـة 

 جيّدة لكتابة هذ  الحقوق المعلنة بالشكل المتعارف اليوم.

 قوق إنسانية ثابتة:وإالّ فإن اآليات التالية مثال هي إعالن قانوني تاريخي لح

ْد َكر ْمنخخا بخَخد آَدم ر واُنْثخخى َوَجَعْلنخخاُكْم شخخُعوابً َو َبائخخَِّل (3) .َولَقخخَ ْن ذَكخخَ   أيُّهخخا النخخ اُس إان  َخَلْقنخخاُكْم مخخِّ
اد مل اأَلرضِّ كَ (4)  .لَِّتعارَكوا إن  أْكَرَمُكْم عِّْنَد هللا أْتقاُكم ا  َختخَخَل َمْن  َخَتَل نَخْفسخخاً بِّغخَخريِّ نَفخخس أو َكسخخَ ك منخخ 

ا أْحيا الن اَس ََجيعاً   .(5)الن اَس ََجيعاً َوَمْن أْحياَها كك من 

 
 .77، ص۱ج  :( تمريخ الفلسفة السيمسية۱)

 .67  :( جورج دل وكيو ةي تمريخ ةلسفة الحقوق2)

 .70  :( اإلسراء3)

 .۱3  :( الحجرات4)

 .32  :( الممئدة5)
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وغير ذلـك، من النصــوا الشريفــة الــواردة عـن الرسـول االكـرم )صـلى هللا 

عليه وبله( وأهـل بيـته الطاهرين مـما ترك أثر  في مـجال الفكـر اإلسـالمي صـورا  

 (1)رائعــة.

أن ندرس سير الفكر الحقوقي المتـأخر فـإن االعـالن الفرنسـي ـ إالّ أننا إذا أردنا  

رغم استفادته مـن االعـالن الحقـوقي االنجليـزي الصـادر فـي نفـس العـام، وإعـالن 

مســتعمرة أميركيــة الصــادر قبلــه بثالثــة عشــر عامــا  ـ قــد  ة االســتقالل لــثالث عشــر

فـي مادتـه االولـى  استطاع أن يقّدم الئحة متقّدمة جّدا  في هذا المضمار، حيث طـرح

حق الحرية والمساواة، وفي الثانية حّق الحرية والملكية، واألمن والدفاع ضد الظلم، 

وفي الثالثة منح الشعب حقوقه في الحاكمية، وفي الرابعة أّكد الحرية الشخصية غير 

المعتدية على حريات اآلخرين، وفي الخامسة منح القانون حـق منـع الضـرر، وفـي 

د  د  حــق االشـتراكالسادسـة أكــّ فــي صــياغة القـانون لكــل االفــراد، وفـي الســابعة أكــّ

المساواة أمام القانون وحيازة الوظائف، وفي الثامنة قّرر أن ال عقوبة دونما قـانون، 

وفي التاسعة أّكد فكرة: المتّهم بري  حتى تثبـت إدانتـه، وفـي العاشـرة طـرح حّريـة 

، وفي الثانية عشرة قـّرر فكـرة ضـمان العقيدة، وفي الحادية عشرة قّرر حرية البيان

الحقوق بتشكيل قـوة مسـلحة، وفـي الثالثـة عشـرة أجـاز أخـذ الضـرائب لتـأمين هـذا 

التشكيل، وفي الرابعـة عشـرة أعطـى للنـاس حـق االشـراف علـى الضـرائب، وفـي 

الخامسة عشرة أعطى المجتمع حق االشراف على الموظفين، وفـي السادسـة عشـرة 

ي التقبل حقوق اإلنسان وانفصـال القـوى الحاكمـة عـن بعضـها اعتبر المجتمعات الت

مجتمعات ال دستور لها، وأخيرا  قـّرر فـي المـادة السـابعة عشـرة عـدم جـواز سـلب 

 الملكية إالّ للمصلحة العامة.

 وهكذا جا  هذا االعالن المهم ليشكل قانونا  تقتبسه الدول االُخرى شيئا  فشيئا .

الموافقة في االمم المتحدة على االعـالن العـالمي   واستمّرت التحوالت حتى تّمت

ع   1948ديسمبر    10لحقوق اإلنسان في   م بعد انتها  الحرب العالمية الثانيـة، إذ وقـّ

عضــوا ، وامتنعــت عــن التصــويت األقطــار الشــيوعية )روســيا، روســيا  48عليهــا 

 
 ي  علي ب  الحسي  )ع(.( تراجع رسملة الحقوق لإلممم زي  العمبد۱)
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ــا الجن ــدا( وأفريقيـ ــالفيا وبولنـ ــلوفاكيا، يوغسـ ــا، تشيكوسـ ــا ، اوكرانيـ ــة البيضـ وبيـ

 والسعودية. وطبعا  كانت الدوافع لدى هذ  االقطار مختلفة.

 نا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ا كــان التعــّرف علــى الحيثيــة الذاتيــة لكــل أعضــا  العائلــة البشــرية والحقــوق  لمــّ

 المتساوية وعدم إمكان إسقاطها يشكل أساسا  للحرية والعدالة والسالم في العالم،

عدم االعتراف بـالحقوق اإلنسـانية وتحقيرهـا قـد بل إلـى وقـوع وانطالقا  من أن  

وبدؤ عالم يتحرر فيه أفـراد  ؛أعمال وحشية، مما أّدى بالروح اإلنسانية إلى العصيان

 اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 أســمى مــن أّي قيــد علــى التعبيــر والعقيــدة وأّي خــوف مــن الفقــر والحرمــان وذلــك

 اآلمال البشرية،

األساس يجب أن تصان عبر تنفيذ القــانون لئــالّ ما كانت الحقوق اإلنسانية في ول

 ط،ارها بخر عـالج ضـد الظلم والضغيضـطر اإلنسان للنـهضة باعتب

 وباعتبار أنه وبطبيعة الحال يجب تشجيع العالقات الوّدية بين الشعوب،

االساسـية  ولما كانت شعوب االمم المتحدة قد أعلنـت مـن جديـد إيمانهـا بـالحقوق

 لإلنسان،

ام والقيمة الفردية لإلنسان، وتسـاوي حقـوق الرجـل والمـرأة فـي االعـالن، والمق

وصّممت بعزم راسخ على دعم التقدم االجتماعي، وإيجاد وضـع حيـاتي أفضـل فـي 

 بيئة أكثر حرية،

دت بتـأمين االحتـرام العـالمي والرعايـة الواقعيـة  ولما كانـت كـل الـدول قـد تعهـّ

 تعاون مع منظمة االمم المتحدة،لحقوق اإلنسان والحريات االساسية بال

كــل  بالنســبة لهـذ  الحقــوق والحريـات يمتلــك ن حســن التفـاهم المشــتركإوحيـث 

 االهمية في التنفيذ الكامل لهذا االلتزام،

فإن الجمعية العامة تعتبر هذا االعالن لحقوق اإلنسان هـدفا  سـاميا  مشـتركا  لكـل 

ن المجتمـع هـذا االعـالن بعـين الناس وكل الشـعوب، ليأخـذ كـل االفـراد وكـل أركـا
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االعتبار دائما ، ويجاهدوا في سبيل توسيع احترام هذ  الحقوق والحريـات مـن خـالل 

التعليم والتربية، ويؤّمنوا االعتراف والتنفيذ الواقعي والحياتي لها عبر كل االسـاليب 

ار التدريجية الوطنية والدولية، سوا  بين نفس الشعوب العضوة أو بين شعوب االقط

 التي تقع تحت نفوذها:

: يولد كل أبنا  البشـر أحـرارا  وهـم متسـاوون مـن حيـث الكرامـة والحقـوق، 1م 

 والكل يملكون عقال ووجدانا ، وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح االُخّوة.

 :2م 

أ: لكــل إنســان الحــق ـ دونمــا تمييــز خصوصــا  مــن حيــث القوميــة أو اللــون، أو 

مـن حيـث  و الدين أو االعتقاد السياسي أو أية عقيدة اُخرى، وكـذلكالجنس أو اللغة أ

ع بكـل  -الجنسية والوضع االجتماعي والثروة والوالدة أو أية موقعية اُخرى في التمتـّ

 الحقوق والحريات المذكورة في هذا االعالن.

ب ـ باالضافة لما سبق فإنـه لـن يـتّم أّي تمـايز يبتنـي علـى الوضـع السياسـي أو 

ري أو القضائي أو الدولي للبلـد أو االرض التـي ينتسـب إليهـا الشـخا، سـوا  االدا

حكمـا  ذاتيـا  أو كانـت حاكميتـه  أكان هـذا البلـد مسـتقال أو تحـت الحمايـة أو ال يملـك

 محدودة بشكل من االشكال.

 : لكل أحد حق الحياة، والحرية واألمن الشخصي.3م 

 را  العبيد ممنوع.: ال يمكن استعباد أحد، والتعامل ببيع وش4م 

: ال يمكــن تعــذيب أي أحــد أو معاقبتــه أو معاملتــه معاملــة ظالمــة أو مخالفــة 5م 

 لإلنسانية وللشؤون البشرية أو محقّرة له.

: لكل أحد الحق في التمتّع أمام القانون بالشخصية الحقوقية لـه فـي كـل مكـان 6م 

 باعتبار  إنسانا .

حـق دونمـا تمييـز وبالتسـاوي أن يتمتّعـوا : الكل متساوون أمام القانون ولهم ال7م 

ع بالحمايـة القانونيـة فـي قبـال أي  بحماية القانون. ولكـّل  الحـق بالتسـاوي فـي التمتـّ

 لتحقيق هذا التمييز. تمييز ينقض هذا االعالن، وضد أي تحريك

: لكل أحد الحق في اللجو  الفعّال إلى المحاكم الوطنية في قبال تلـك االعمـال 8م 
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فيها االعتـدا  علـى الحقـوق االساسـية التـي يقّررهـا الدسـتور أو أي قـانون التي يتم  

 بخر.

 : اليمكن توقيف أحد دونما سبب أو حبسه.9م 

وبالتساوي الكامـل ـ أن يرفـع دعـوا  إلـى محكمـة مسـتقلّة ـ : لكل أحد الحق 10م 

محايدة وبشكل منصف وعلني، ولمثل هـذ  المحكمـة الحـق فـي اتخـاذ القـرار حـول 

 والتزاماته أو أي اتهام جزائي يتوّجه إليه. حقوقه

 :11م 

ة تـؤّمن فيهـا كـل  أـ كل متهم بري  حتى يثبت تقصير  قانونـا  وفـي دعـوى عامـّ

 الضمانات الالزمة للدفاع.

ب ـ ال يمكن الحكم علـى أي أحـد بارتكـاب أو عـدم ارتكـاب عمـل ال يعـّد حـين 

مـا ، ومـن هنـا فإنـه ال يسـتحق الممارسة ـ بموجب الحقوق الوطنيـة أو الدوليـة ـ جر

 جزا   أكبر من ذلك الذي كان يستحقه أثنا  ارتكاب العمل.

: يجب أن ال تتعّرض الحياة الشخصية، والشـؤون العائليـة، ومحـل االقامـة، 12م 

أو المكاتبات ألي تدخل، وال يتعرض شرفه وسـمعته ألي هجـوم، ولكـل أحـد الحـق 

 ل هذ  األنماط من التدّخل والهجوم.  في التمتّع بحماية القانون في قبال مث

 :13م 

 أـ لكل أحد الحق في التردد داخل أي قطر واختيار محل إقامته.

 ب ـ لكل أحد الحق في ترك أي قطرـ ومن ذلك قطر  ـ أو العودة إليه.

 :14م 

أــ لكـل أحـد الحـق فـي البحـث عــن مـأوى لـه للخـالا مـن المتابعـة والتعــذيب 

 ر االخرى.واألذى، واللجو  الى االقطا

ب ـ اليمكن االستفادة من هذا الحق في الموارد التي تكـون المتابعـة فيهـا مبتنيـة 

على أساس من جريمة عامـة أو غيـر سياسـية أو سـلوك مخـالف الُصـول ومقاصـد 

 االمم المتحدة.  

 :15م  

 أـ لكل أحد الحق في التمتّع بجنسيّته.  
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 من حق تغيير جنسيّته.  ب ـ اليمكن أن يسلب حق التمتّع بالجنسية أو يحرم 

 :16م 

أـ لكل رجل وامرأة بالغين الحق في الزواج وتشكيل العائلة دونمـا تحديـد عرقـي 

أو قومي أو من حيث الجنسية أو الـدين، ولكـل منهمـا فـي الشـؤون الزوجيـة حقـوق 

 مساوية طوال مدة الزواج وأثنا  فسخه.  

 أة والرجل.  ب ـ يجب أن يتم الزواج برضا كامل وبحرية من قبل المر

ع بحمايـة المجتمـع  ج ـ العائلة ركن طبيعي وأساس للمجتمع ولها الحق فـي التمتـّ

 والدولة.  

 :17م 

 أـ لكل شخا حق التملّك مفردا  أو بشكل جماعي. 

 ب ـ ال يمكن حرمان أي أحد دونما سبب من حق الملكية.  

ع بحريـة الفكـر، والوجـدان والـدين. وهـ18م  ذا الحـق : لكل أحد الحـق فـي التمتـّ

يشمل حّرية تغيير الـدين أو العقيـدة، وكـذلك يتضـّمن حّريـة بيـان العقيـدة وااليمـان، 

ع بهـذ  الحقـوق  وكذلك يشمل التعليمات الدينيـة وإقامـة المراسـم الدينيـة. ولكـّلٍّ التمتـّ

 منفردا  أو مشتركا  مع اآلخرين بشكل خاا أو عام.  

والحـق المـذكور يقتضـي أن ال : لكل أحد الحق فـي حريـة العقيـدة والبيـان، 19م 

يعــيش فــي قلــق نتيجــة اعتقاداتــه، وأن يكــون حــّرا  فــي الحصــول علــى المعلومــات 

 واالفكار وأخذها ونشرها بكل الوسائل الممكنة ودون أية مالحظات جغرافية.  

 :20م 

 أـ لكل أحد الحق في تشكيل االجتماعات والجمعيات السلمية بكل حرية.

 على االشتراك في أي اجتماع.    ب ـ اليمكن إجبار اي أحد

 :21م 

أـ لكل أحد الحق في المشاركة في االدارة العامة لقطر ، سـوا  بشـكل مباشـر أو 

 بواسطة مندوبين ينتخبهم بكل حرية.  

 ب ـ لكل أحد الحق ـ مع وحدة الظروف ـ في الحصول على الوظائف العامة. 
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اإلرادة يجـب أن تبـرز  ج  ـ ارادة الشعب هي أساس ومنشأ قدرة الحكومة، وهذ  

من خالل االنتخابات التي تجري على أساس شريف وبشـكل دوري. ويجـب أن تـتّم 

االنتخابات بشكل عمومي مع مراعاة لمبدأ المساواة وباآلرا  المخفيـة أو نظيـر ذلـك 

 بحيث يتم تأمين حريّة اآلرا .  

وهو مجاز : لكل إنسان باعتبار  عضوا  في المجتمع حق األمن االجتماعي،  22م 

في الحصول بواسطة المساعي الوطنية أو التعاون الدولي على الحقـوق االقتصـادية 

واالجتماعيــة والثقافيــة التــي يقتضــيها مقامــه وحّريــة تكاملــه الشخصــي، وذلــك مــع 

 مراعاة للتشكيالت الداخلية ومصادر كل قطر. 

 :23م 

رط لعمله ظروفـا  أـ لكل أحد حق العمل، وله أن يختار عمله بكل حرية، وان يشت

 منصفة ومقبولة، وأن يطلب الحماية مقابل العطالة.

 ب ـ للكل الحق دونما تمييز في المطالبة بأجر مساو لقا  األعمال المساوية.  

ج  ـ لكل إنسان يعمل بأجر منصف ومقبول، الحق في تأمين حياته وحياة عائلتـه 

اللــزوم ـ بكــل نــوع مــن بشــكل ينســجم والشــؤون اإلنســانية وأن يكملهــا ـ فــي حالــة 

 الوسائل االخرى للحماية االجتماعية.  

د ـ لكل إنسان الحـق فـي مجـال الـدفاع عـن مصـالحه فـي أن يشـّكل اتحـادا  مـع 

 اآلخرين واالشتراك في النقابات واالتحادات الموجودة.

ع بتحديــد 24م  : لكــل أحــد حــق االســتراحة واالســتجمام، ولــه بالخصــوا التمتــّ

 ستمتاع باإلجازات مع دفع رواتب تجاهها. ساعات العمل، واال

 :25م 

ه لـه ولعائلتـه، مـن حيـث  أـ لكل أحد الحق في تأمين مستوى معيشي سـالم ومرفـّ

األكل والسكن والمراقبة الطبية والخدمات االجتماعية الالزمة. وكذلك لـه الحـق فـي 

ل التمتّع بظروف شريفة لحياته في حالة العطالة والمرض ونقا االعضـا  والت رمـّ

والشيخوخة، وكل الموارد االُخرى التي يفقـد اإلنسـان معهـا ـ ألسـباب خارجـة عـن 

 اَرادته ـ وسائل تأمين معاشه. 
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ع بالمســـاعدة والمراقبـــة الخاصـــة،  ب ـ لالُّمهـــات واالطفـــال الحـــق فـــي التمتـــّ

ـ الحـق فـي التمتـع جميعـا  بنـوع مـن الحمايـة  ـ الذين يولدون بزواج أم ال ولالطفال

 اعية.  االجتم

 :26م 

أـــ لكــل أحــد الحــق فــي التّمتــع بحــق التعلــيم والتربيــة، ويجــب أن يكــون التعلــيم 

ق بالتعليمـات االبتدائيـة واألساسـية ـ مجانيـا ،  والتربية ـ في األقل إلى الحد الذي يتعلـّ

والتعليم االبتدائي يجب أن يكون إجباريـا، وتعلـيم الحـرف يجـب تعميمـه، وأن يفـتح 

ظروف متساوية تماما  أمـام الجميـع ليمكـنهم االسـتفادة منـه بمقتضـى التعليم العالي ب

 استعداداتهم.  

ب ـ التعليم والتربية يجب أن يوّجه بحيث يوصـل الشخصـية اإلنسـانية ألي أحـد 

إلى الحد االكمل من النمو، ويقّوي من احترام الحقـوق والحريـات اإلنسـانية. التعلـيم 

تفــاهم والتضــحية واحتــرام العقائــد المخالفــة والتربيــة يجــب أن يســّهل مبــدأ حســن ال

والمحبّة بين كل الشعوب والمجتمعات القوميـة أو الدينيـة، وكـذلك توسـعة نشـاطات 

 االمم المتحدة في سبيل حفظ السالم.  

 جـ ـ لالب واألم األولوية على اآلخرين في اختيار نوع التعليم والتربية البنائهما.  

 :27م 

ع أـ لكل أحد الحق فـي االشـ ة فـي الحيـاة الثقافيـة االجتماعيـة، والتمتـّ تراك بحريـّ

 بالفنون، واالسهام في التقّدم العلمي وثمار .  

ب ـ لكل أحد الحق في حماية المنافع المعنوية والمادية ألعماله العلميـة والثقافيـة 

 والفنية.

: لكــل أحــد الحــق فــي تــأمين النظــام الــذي يحقــق مــن الوجهــة االجتماعيــة 28م 

 ة الحقوق والحريات المذكورة في هذا االعالن ويطبقه في حياته.  والدولي

 :29م 

 أـ كل فرد مسؤول في قبال المجتمع الذي ييّسر نمو شخصيته بشكل حّر وكامل.

ب ـ كل فرد في مجال الحقوق والتمتّع بالحريات التحّد  االّ الحدود التـي يضـعها 
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ــ ات اآلخــرين واالعت ــّ ــراف بحري ــأمين االعت ــانون لت ــة الق ــالي رعاي ــا، وبالت راف به

المقتضيات االخالقية الصحيحة، والنظام العام والرفا  االجتماعي الشـامل فـي اطـار 

 مجتمع ديمقراطي.  

ج  ـ اليمكن تنفيذ هذ  الحقوق والحريات في اي مـورد يخـالف مقاصـد ومبـادئ 

 االمم المتحدة.  

 حقـا  لحكومـة  : اليمكن تفسير أي من مقّررات هذا االعـالن بشـكل يتضـّمن30م 

أو مجموعة أو فرد يستطيع بموجبه أن يسلب الحقوق والحريّات المتضّمنة فـي هـذا 

 االعالن أو يغيّرها.
*    *    * 

 (1)نا اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان
 
 ُُعوابً َو َبائخخَِّل لَِّتعخخارَك َد هللا   أي ها الن اُس إان  َخَلْقناُكْم مِّْن ذََكر َواُنْثى وَجَعْلناُكْم شخخُ َرَمُكْم عِّنخخْ وا إن  أكخخْ
 . )قربن كريم(.أتْخَقاُكم

إّن الدول األعضا  في منّظمة المؤتمر اإلسالمي، إيمانا  منهـا بـاو رّب العـالمين 

خالق كّل شي ، وواهـب كـّل الـنعم، الـذي خلـق اإلنسـان فـي أحسـن تقـويم وكّرمـه 

ّملـه أمانـة التكـاليف وجعله في األرض خليفة، ووّكل إليـه عمارتهـا وإصـالحها، وح

 اإللهيّة وسّخر له ما في السموات وما في األرض جميعا ،

وتصديقا  برسالة محّمد )صلى هللا عليه وبله( الذي أرسله هللا بالهدى وديـن الحـّق 

رحمة للعالمين ومحّررا  للمستعبدين ومحّطما  للطواغيت والمستكبرين، والـذي أعلـن 

وألغـى الفـوارق ـ  فضـل ألحـد علـى أحـد إالّ بـالتقوى  فـالـ  المساواة بين البشر كافّة  

 
م حيرث قررر المرؤتمر اإلسرالمي العمشرر لروزراء الخمرجيرة ۱979( بدأت ةكرة هذا االعال  رسميمً عرمم  ۱)

تشكيل لجنة مشمورة م  المتخصصي  اإلسالميي  العداد الئحة بحقوق اإلنسم  ةي اإلسرالم وقرد احيلرت 

جنرة قمنونيرة، وعررض الرنص المعردل علرى على المؤتمر الحمدي عشر والذي قمم بدوره بمحملتهم على ل

مؤتمر القمة الاملث ةأحمله الى لجنة أخرى. وواةق المؤتمر الرابع عشرر للخمرجيرة علرى المقدمرة وأول 

 ۱989ممدة ةيه، واحمل بمقي المواد على لجنة املارة وهكرذا الرى ا  عقرد اجتمرمع طهررا  ةري ديسرمبر 

 ت المواةقة عليهم ةي المؤتمر التمسع عشر ةي القمهرة.برئمسة المؤلف وأعد الصيغة النهمئية التي تم
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 .خلقهم هللا من نفس واحدة والكراهيّة بين الناس، الذين  

 وانطالقا  من عقيدة التوحيد الخالا التي قـام عليهـا بنـا  اإلسـالم، والتـي دعـت

مـن  يعبدوا إالّ هللا وال يشركوا به شيئا  وال يتّخذ بعضهم بعضـا  أربابـا    البشر كافّة أال

دون هللا، والتي وضعت األساس الحقيقي لحرية البشر المسؤولة وكـرامتهم الخالـدة، 

من المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والنسـل، ومـا امتـازت بـه 

مــن الشــمول والوســطيّة فــي كــّل مواقفهــا وأحكامهــا، فمزجــت بــين الــروح والمــاّدة 

 وأخذت بين العقل والقلب،

ة وتأكيدا  للد ة اإلسـالميّة التـي جعلهـا هللا خيـر اُمـّ ور الحضاري والتـاريخي لالُمـّ

أورثت البشريّة حضارة عالميّة متوازية ربطت الـدنيا بـاآلخرة، وجمعـت بـين العلـم 

ة اليــوم لهدايــة البشــريّة الحــائرة بــين  واإليمــان، ومــا يرجــى أن تقــوم بــه هــذ  االُمــّ

 لول لمشكالت الحضارة الماديّة المزمنة،التيّارات والمذاهب المتنافسة، وتقديم الح

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلّقة بحقوق اإلنسان التي تهدف إلى حمايته من 

االستغالل واالضطهاد، و تهدف إلى تأكيد حريّته وحقوقه فـي الحيـاة الكريمـة التـي 

 تتّفق مع الشريعة اإلسالميّة،

ج العلـم المـادي شـأوا  بعيـدا  التـزال وثقة منها بأّن البشرية التي بلغـت فـي مـدار

ة الــى ســند إيمــاني لحضــارتها وإلــى وازع ذاتــي يحــرس  وســتبقى فــي حاجــة ماســّ

 حقوقها،

ة فــي اإلســالم جــز  مــن ديــن ات العامــّ  وإيمانــا  بــأّن الحقــوق األساســيّة والحريــّ

ا ، أو خرقهـا أو تجاه  ـ  المسلمين ـ لهـا اليملك أحدع بشكل مبدئي تعطيلها كلّيـا  أو جزئيـّ

في أحكام إلهيّة تكليفيّة أنزل هللا بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتّم بهـا مـا جـا ت 

همالها أو العدول عنها منكرا  في إبه الرساالت السماويّة، وأصبحت رعايتها عبادة و

 الدين، وكّل إنسان مسؤول عنها بمفرد ، واالُّمة مسؤولة عنها بالتضامن.

 نّظمة المؤتمر اإلسالمي تأسيسا  على ذلك تعلن مايلي:  إّن الدول األعضا  في م

 الماّدة االُولى:

ة و والبنـّوة آلدم، جميـع  أـ البشر جميعـا  اُسـرة واحـدة جمعـت بيـنهم العبوديـّ



 153 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

النّاس متساوون في أصل التكليف والمسؤوليّة، دون تمييز بينهم بسـبب العـرق 

ي أو االنتمـا  السياسـي أو الوضـع أو اللون أو اللّغة أو الجنس أو المعتقـد الـدين

االجتماعي أو غير ذلك من االعتبـارات، وإّن العقيـدة الصـحيحة هـي الضـمان 

 لنمّو هذ  الكرامة على طريق تكامل اإلنسان.

ه ال فضـَل  ب ـ إّن الخلق كلّهم عيال هللا، وإن أحـبّهم إليـه أنفعهـم لعيالـه، وإنـّ

 الصالح.ألحد منهم على اآلخر إالّ بالتقوى والعمل 

 الماّدة الثانية:

أ ـ الحيــاة هبــة هللا وهــي مكفولــة لكــّل إنســان، وعلــى األفــراد والمجتمعــات 

والدول حماية هـذا الحـق مـن كـّل اعتـدا  عليـه، وال يجـوز إزهـاق روح دون 

 مقتض شرعي. 

 ب ـ يحرم اللجو  إلى وسائل تقضي بفنا  الينبوع البشري.  

 لبشريّة إلى ما شا  هللا واجب شرعي. ج ـ المحافظة على استمرار الحياة ا

د ـ يجب أن تصان حرمة جنازة اإلنسان وأن ال تنتهـك، كمـا يحـرم تشـريحه 

 إالّ بمجّوز شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك.  

 الماّدة الثالثة:

ــل مــن ال  ــّوة أو المنازعــات المســلّحة ال يجــوز قت ــة اســتعمال الق أ ـ فــي حال

مرأة والطفل، وللجريح والمـريض الحـّق فـي مشاركة لهم في القتال كالشيخ وال

ويجـوز   ،أن يداوى ولالسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحـرم التمثيـل بـالقتلى

 تبادل األسرى واجتماع األسر التي فّرقتها ظروف القتال.  

ب ـ ال يجــوز قطــع الشــجر أو إتــالف الــزرع والضــرع أو تخريــب المبــاني 

 أو غير ذلك.  والمنش ت المدنيّة للعدو بقصف أو نسف  

 الماّدة الرابعة:

لكل إنسان حرمته والحفـاظ علـى سـمعته فـي حياتـه وبعـد موتـه، وعلـى الدولـة 
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 والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. 

 الماّدة الخامسة:

أـ االُسرة هي األساس في بنـا  المجتمـع، والـزواج أسـاس تكوينهـا وللرجـال 

بهــذا الحــّق قيــود منشــؤها والنســا  الحــّق فــي الــزواج وال تحــول دون تمــتّعهم 

 العرق أو اللون أو الجنسيّة.

ب ـ على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمـام الـزواج وتيسـير سـبله وحمايـة 

 االُسرة ورعايتها.

 الماّدة السادسة:

 أـ المرأة مساوية للرجل في الكرامة اإلنسانيّة، ولها من الحقوق مثل ما عليهـا

ة المسـتقلّة وحـّق االحتفـاظ من الواجبات، ولها شخصيّتها   المدنيّة وذّمتهـا الماليـّ

 باسمها ونسبها.

 ب ـ على الرجل عب  اإلنفاق على االُسرة ومسؤوليّة رعايتها.

 الماّدة السابعة:

 أـ لكّل طفل منذ والدتـه حـقي علـى األبـوين والمجتمـع والدولـة فـي الحضـانة

ة، ك ة والعلميـة واألدبيـّ مـا تجـب حمايـة الجنـين واالُّم والتربية والرعايـة الماديـّ

 وإعطاؤهما عناية خاّصة.  

ــدون  ــي يري ــة الت ــوع التربي ــار ن ــي اختي ــم، الحــّق ف ــن بحكمه ــا  وم ب ـ لآلب

ة  ألوالدهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم و مستقبلهم فـي ضـو  القـيم األخالقيـّ

 واألحكام الشرعيّة.  

م وفقـا  ألحكـام ج ـ لالبوين على األبنا  حقوقهمـا ولالقـارب حـقع علـى ذويهـ

 الشريعة.  

 الماّدة الثامنة:

ــه أو  ع بأهليّتــه الشــرعيّة مــن حيــث اإللتــزام، وإذا فقــدت أهليّت لكــّل إنســان التمتــّ

 انتقصت قام وليّه مقامه. 

 الماّدة التاسعة:
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أ ـ طلب العلم فريضة والتعليم واجب علـى المجتمـع والدولـة، وعليهـا تـأمين 

ق مصــلحة المجتمــع، ويتــيح لإلنســان  سـبله ووســائله وضــمان تنّوعــه بمــا يحقــّ

 معرفة دين اإلسالم وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشريّة.  

ب ـ من حّق كّل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة مـن االُسـرة 

والمدرسة والجامعة وأجهـزة اإلعـالم وغيرهـا أن تعمـل علـى تربيـة اإلنسـان 

لـة ومتوازنـة وتعـّزز إيمانـه بـاو واحترامـه للحقـوق دينّيا  ودنيويّا  تربيـة متكام

 والواجبات وحمايتها. 

 الماّدة العاشرة:

ه ال تجـوز ممارسـة أي  لّما كان على اإلنسان أن يتبع اإلسالم دين الفطرة فإنـّ

ــون  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اإلكرا  عليه كما ال يجوز استغالل فقر  أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلـى 

 د.  دين بخر أو إلى اإللحا

 الماّدة الحادية عشرة:

ه أو يقهـر  أو يسـتغلّه وال  أـ يولد اإلنسان حّرا  وليس ألحد أن يسـتعبد  أو يذلـّ

 عبوديّة لغير هللا تعالى. 

ب ـ االستعمار بشتّى أنواعه باعتبار  من أسوأ أنواع االستعباد محّرم تحريما  

وفـي تقريـر المصـير، مؤّكدا ، وللشعوب التي تعانيه الحّق الكامل للتحـّرر منـه  

وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كـّل أشـكال 

ــاظ بشخصــيّتها  ــي االحتف ــع الشــعوب الحــّق ف االســتعمار أو االحــتالل، ولجمي

 المستقلّة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعيّة.

 الماّدة الثانية عشرة:

بحريّة التنقّل، واختيار محّل إقامتـه داخـل لكّل إنسان الحّق في إطار الشريعة  

بالد  أو خارجها، وله إذا اضُطهد حّق اللجو  إلى بلد بخـر، وعلـى البلـد الـذي 

لجأ اليه أن يجير  حتّى يبلغه مأمنه مالم يكن سبب اللجو  اقتـراف جريمـة فـي 
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 نظر الشرع.  

 الماّدة الثالثة عشرة:

ة اختيـار العمل حق تكفله الدولة والمجتمـع لكـّل قـا در عليـه، ولإلنسـان حريـّ

ه فـي  العمل الالئق به، مّما تتحقّق به مصلحته و مصلحة المجتمع، وللعامل حقـّ

األمن والسالمة وفي الضمانات االجتماعية االُخرى كافّة، وال يجوز تكليفه بما 

ال يطيقه، أو إكراهه، أو استغالله، أو اإلضرار به، وله ـ دون تمييز بين الذكر 

نثــى ـ أن يتقاضــى أجــرا  عــادال  مقابــل عملــه دون تــأخير، ولــه اإلجــازات واالُ 

والعالوات والترقيات التي يستحقّها، وهـو مطالـب بـاإلخالا واإلتقـان، و إذا 

اختلف العّمال و أصـحاب العمـل فعلـى الدولـة أن تتـدّخل لفـّض النـزاع ورفـع 

 الظلم وإقرار الحّق واإللزام بالعدل دون تحيّز.  

 الرابعة عشرة:  الماّدة 

لإلنسان الحّق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضـرار بـالنفس 

 أو بالغير، والربا ممنوع مؤّكدا . 

 الماّدة الخامسة عشرة:

ة بمـا  ع بحقـوق الملكيـّ أـ لكّل إنسان الحّق في التملّك بالطرق الشرعيّة، والتمتـّ

ة، إالّ ال يضــّر بــه أو بغيــر  مــن األفــراد أو المجتمــع، و ال يجــوز نــزع الملكيــّ

 لضرورات المنفعة العاّمة ومقابل تعويض فوري وعادل.

 ب ـ تحرم مصادرة األموال وحجزها إالّ بمقتض شرعي.

 الماّدة السادسة عشرة:

لكّل إنسان الحّق فـي االنتفـاع بثمـرات إنتاجـه العملـي أو األدبـي أو الفنـي أو 

ة الناشـئة عنـه، علـى أن التقني، وله الحّق في حمايـة مصـالحه األد ة والماليـّ بيـّ

 يكون هذا اإلنتاج غير مناف ألحكام الشريعة.  

 الماّدة السابعة عشرة:
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أـ لكّل إنسان الحّق أن يعيش في بيئة نظيفـة مـن المفاسـد واألوبئـة األخالقيـة 

 تمّكنه من بنا  ذاته معنويّا ، وعلى المجتمع والدولة أن يوفّرا له هذا الحق.  

ة ب ـ لكــّل  إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــّق الرعايــة الصــحيّة واالجتماعيــّ

 بتهيئة جميع المرافق العاّمة التي يحتاج إليها في حدود اإلمكانات المتاحة.  

ج ـ تكفل الدولة لكّل إنسان حقّه في عيش كريم يحقّق لـه تمـام كفايتـه وكفايـة 

لعـالج وسـائر من يعولـه، ويشـمل ذلـك المأكـل والملـبس والمسـكن والتعلـيم وا

 الحاجات األساسيّة.  

 الماّدة الثامنة عشرة:

أ ـ لكـّل إنسـان الحـّق فــي أن يعـيش بمنـا  علـى نفســه ودينـه وأهلـه وعرضــه 

 وماله. 

ة فـي مسـكنه واُسـرته  ب ـ لإلنسان الحّق في االستقالل بشؤون حياته الخاصـّ

إلـى سـمعته،  وماله واتّصاالته، وال يجوز التجّسس أو الرقابة عليـه أو اإلسـا ة 

 وتجب حمايته من كل تدّخل تعّسفي.  

ج ـ للمسكن حرمته في كّل حال وال يجوز دخوله بغير إذن أهلـه أو بصـورة 

 غير مشروعة، وال يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه. 

 الماّدة التاسعة عشرة:

 أ ـ النّاس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.  

  اللجو  إلى القضا  مكفول للجميع.  ب ـ حقّ 

 جـ  ـ المسؤولية في أساسها شخصيّة.  

 د ـ ال جريمة وال عقوبة إالّ بموجب أحكام الشريعة.  

هـ ـ المتّهم بري  حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤّمن فيها كـّل الضـمانات 

 الكفيلة بالدفاع عنه. 

 الماّدة العشرون:
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و تقييـد حريّتـه أو نفيـه أو عقابـه بغيـر موجـب اليجوز القبض علـى إنسـان أ

ــرعي،  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال يجــوز تعريضــه للتعــذيب البــدني أو النفســي أو ألي نــوع مــن المعــامالت 

المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامـة اإلنسـانيّة، كمـا اليجـوز إخضـاع أي فـرد 

ة إالّ برضـا ، وبشـرط عـدم تعـّرض صـّحته وحياتـه  للتجارب الطبيّة أو العلميـّ

للخطــر، كمــا ال يجــوز ســّن القــوانين االســتثنائيّة التــي تخــّول ذلــك للســلطات 

 التنفيذيّة.  

 الماّدة الحادية والعشرون:

 أخذُ اإلنسان رهينة محّرم بأّي شكل من األشكال وألّي هدف من األهداف.  

 الماّدة الثانية والعشرون:

ة عــن رأيــه بشــكل ال  -أ  يتعــارض مــعلكــّل إنســان الحــّق فــي التعبيــر بحريــّ

 الشرعيّة. المبادئ

لكّل إنسان الحّق في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكـر وفقـا  لضـوابط   -ب

 الشريعة اإلسالميّة.

ة للمجتمــع، ويحــرم اســتغالله وســو  اســتعماله  -ج  اإلعــالم ضــرورة حيويــّ

والتعّرض للمقّدسات وكرامة األنبيا  فيه، وممارسة كّل مـا مـن شـأنه اإلخـالل 

 يم أو إصابة المجتمع بالتفّكك أو االنحالل أو الضرر أو زعزعة االعتقاد.  بالق

ال تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكـّل مـا يـؤّدي إلـى التحـريض   -د

 على التمييز العنصري بأشكاله كافّة. 

 الماّدة الثالثة والعشرون:

دا  ضـمانا   أـ الوالية أمانة يحرم االستبداد فيهـا وسـو  اسـتغاللها تحريمـا  مؤكـّ

 للحقوق األساسيّة لإلنسان.  

لكّل إنسان حّق االشتراك في إدارة الشؤون العاّمة لبالد  بصورة مباشـرة   -ب

ــا  ألحكــام  ة وفق د الوظــائف العامــّ ــّ ــي تقل ــه الحــّق ف أو غيــر مباشــرة، كمــا أّن ل
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 الشريعة.  

 الماّدة الرابعة والعشرون:

 ة في هذا اإلعالن مقيّدة بأحكام الشريعة اإلسالميّة. كّل الحقوق والحريّات المقّرر

 الماّدة الخامسة والعشرون:

الشريعة اإلسـالميّة هـي المرجـع الوحيـد لتفسـير أو توضـيح أي مـادة مـن مـواد 

 اإلعالن.

*    *    * 
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 قائمة بأهم الحقوق التي يعلنها الدستور اإلسالمي في إيران

 

 :وهي كثيرة، نكتفي منها بما يلي

 :3م 

 ـ الحق االخالقي   1

 ـ الحق االعالمي  2

 ـ الحق في التربية والتعليم، والرياضة   3

 ـ حرية التحقيق   4

 ـ الحق في العمل ضد االستعمار   5

 ـ الحق في العمل ضد االستبداد   6

 ـ الحريات السياسية واالجتماعية   7

 ـ تقرير المصير   8

 ـ المساواة   9

 ـ حق النظام االداري   10

 ـ حق الدفاع   11

 ـ حق الرفاهية ومنع الحرمان  12

 ـ االكتفا  الذاتي   13

 ـ ضمان الحقوق القضائية للجميع نسا   ورجاال   14

 ـ ضمان تقويم االخوة اإلسالمية   15

 ـ التعهد بحماية المسلمين والمستضعفين   16

 : حق الشعب في االنتخاب  6م 

 : تشكيل مجالس الشورى  7م 

 الى المعروف والنهي عن المنكر، وهي مسؤولية جماعية : حق الدعوة  8م 

 : االستقالل والحرية ووحدة االراضي مترابطة  9م 
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 : االسرة وحدة اساسية والقوانين يجب أن تيسرها  10م 

 : المسلمون امة واحدة والوحدة اإلسالمية هدف  11م 

 : الحرية المذهبية  12م 

 : الحرية الدينية  13م 

 غير المسلمين  : التعامل الحسن مع 14م 

 : المساواة ونفي التمييز  19م 

 : الحماية متساوية 20م 

 : حقوق المرأة ـ التكاملية:  21م  

 حقوق االم في كل المراحل ـ محكمة االسرة ـ العاجزات ـ القيمومة  

 : الحماية المعنوية لالشخاا  22م 

 : الحماية الفكرية  23م 

 : الحماية الصحفية  24م 

 : حماية االتصاالت  25م 

 : حق تشكيل الجمعيات  26م 

 : حق االجتماعات والمسيرات  27م 

 : حق المهنة  28م 

 : حق الضمان االجتماعي  29م 

 : حق التربية والتعليم المجاني  30م 

 : حق المسكن  31م 

 : حماية اإلنسان من االعتقال  32م 

 : حماية اإلنسان من التبعيد  33م 

 : حق التحاكم  34م 

 : حق المحاماة  35م 

 اال بنا القانون  )تحكيم القانون( : ال جريمة36م 

 : اصالة البرا ة  37م 
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 : الحماية من التعذيب  38م 

 : حماية الكرامة اإلنسانية  39م 

 : حماية المصالح العامة 40م 

 : حق التجنس للمواطنين41م 

 : حق التجنس لالجانب42م 

 : الحقوق االقتصادية  43م 

 ـ الحاجات الرئيسية   1

 ـ ظروف العمل  2

 م  االقتصادي  ـ البرنا 3

 ـ حرية اختيار نوع العمل  4

 ـ منع االضرار بالغير   5

 ـ منع االسراف   6

 ـ االستفادة من مختلف العلوم   7

 ـ منع السيطرة االجنبية   8

 ـ زيادة االنتاج   9

 : حماية الملكية الفردية واالجتماعية والتعاونية  44م 

 : حماية االموال العامة 45م 

 الكسب المشروع    : حق امتالك نتيجة46م 

 : حق احترام الملكية الخاصة  47م 

 : المساواة في االنتفاع بمصادر الثروة  48م 

 : نفي الربا والرشوة والغصب...49م 

 : حق حماية البيئة  50م 

 : نفي الضرائب اال بقانون  51م 

 : حق اطالع الشعب على سير عمل النواب  69م 

 : يحق للمجلس ان يحقق في جميع الشؤون  76م 
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 حضر فرض االحكام العرفية اال في ظروف قاهرة   :79م 

 : حق النواب في ابدا  نظرهم  84م 

 : كذلك  86م 

 : االستيضاح  )طلب حجب الثقة عن المسؤولين(89م 

 : حق استماع المجلس الى شكاوى المواطنين  90م 

 : تشكيل مجالس شورى المدن والمحافظات  103م 

 قانون: يتساوى القائد مع كل االفراد امام ال107م 

: التأكيـــد علـــى ســـعادة اإلنســـان واالســـتقالل والحريـــة، ودعـــم نضـــال 154م 

 المستضعف

 : حق اللجو 155م 

 : المحلفون يحضرون جلسات محاكمة مسؤول المطبوعات168م 

 : التعويض عن االضرار بسبب المحاكمات171م 

 : حرية النشر واالعالم 175م 

*    *    * 
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 م، واإلعالن العالمي، مقارنة بين حقوق اإلنسان في اإلسال

 والدستور اإلسالمي اإليراني، والمبادئ التي بُنيت عليها 
 

 
 اإلسالمي اإليراني العملمي  اإلسالمي  الحقوق 

 ۱م ف أ ۱م المسمواة ةي أصل الكرامة اإلنسمنية  -۱
ةي المواد المتنوعة  

 39مال م

حق الفضل والكرامة المكتسب عبر العمل   -2
 التكمملي والعقمئدي

 ف أ    ۱م

 ف ب و

غير موجود  
مستقالٌ،  
 متضم 
 ةي المواد 

ةي المواد  
 المتنوعة 

حق المسمواة ةي التمتع بملحقوق اممم   -3
 الشرع والقمنو ، ونفي التمييز بشتى انواعه 

متضم   
 ةي المواد 

)ليس بهرذا  
 7النحو(   م

 48و 20و ۱9م
 وغيرهم  ۱07و

 3م 2م حق الحيمة  -4
ةي المواد  

  المتنوعة ومنهم: م
2۱ 

وحرمة االجهمض وإغالق الينبوع   -5
 البشري

 غير موجود  ف ب  2م 
(  ۱0بنحو آخر )م

وكذلك ةي  
 التفمصيل 

حق حرمة الجنمزة اإلنسمنية وبد    -6
 المتوةى 

  ف   2م 
 د 
 4و  م 

 متضمنة  غير موجود 

حق الحفمظ على األةراد البريئي  كملشيخ   -7
والمرأة والطفل اانمء النزاعمت، ومداواة  

ريح والحفمظ على االسرى وحرمة التمايل  الج
 بملقتلى 

 3م

  .غير موجود 
ذكر ةي مواايق  

تلت هذا  
االعال   

 كمعمهدة جنيف

متضمنة ةي مواد  
 متنوعة 

حق اإلنسمنية ةي عدم اتالف الزرع  -8
 وتخريب المبمني المدنية اانمء النزاعمت

 متضمنة  غير موجود  ف ب  3م 

 4م لموت حق السمعة والكرامة قبل وبعد ا -9
 ةي حيرمته 
ةقط    

 ( 22)م
 وغيرهم  ۱0م 

 2۱م  ۱6م  ف أ  5م  حق تشكيل االسرة بحرية ودونمم تمييز -۱0

حقوق المرأة ومسمواتهم للرجل ةي  -۱۱
 الكرامة ولهم شخصيهم المدنية وذمتهم المملية 

 ف أ   6م 

ومواد  
 اخرى

مواد مختلفة 
 ۱6م م  قبيل 

 2۱و  ۱0م 

ة ةي الحصول على  حق االسرة اإلنسمني -۱2
 االنفمق م  قبل الرجل 

 6م 
غير موجود  
 بهذا النحو 

 ۱0م 
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 2۱م  ف ب 25م  ف أ  7م  حق الطفل ةي الرعمية الممدية واألدبية  -۱3

 ف أ  7م  حق الجني  واالم  -۱4
ف ب   25م 

دو  ذكر  
 للجني  

 2۱م 

حق اآلبمء وم  بحكمهم ةي اختيمر نوع   -۱5
 التربية

 2۱م  ف ج 26م ف ب  7م 

حق األبوي  واألقمرب على األبنمء  -۱6
 وحقوق ذوي القرابة 

 متضم   2۱م  غير موجود  ف ج  7م 

 حق الجنسية  -۱7
غير 
 موجود 

 42و  4۱م  ۱5م 

حق التمتع بمألهلية الشرعية والقمنونية   -۱8
 م  حيث اإللزام وااللتزام

 8م 
ةي مواد  
 متفرقة 

ةي مواد متفرقة  
 م 46مال م 

 30و  3م  26م  ف أ  9م  التعليم ةي سبيل التكممل حق الفرد ةي  -۱9

 ف ب  9م  حق الفرد ةي التربية الدينية والدنيوية -20
 29م 
توى  س مب

 أدنى
 مواد متنوعة 

 ۱2م  غير موجود  ۱0م  حق اإلنسم  ةي اتبمع دي  الفطرة  -2۱

 حق الحرية  -22
ف  ۱۱م 

 أ
اليوجد   4م 

 بهذا الشكل 
 وغيرهم  3م 

قيود االستعممر    حق التحرر م  -23
 واالستقالل عنه 

ف  ۱۱م 
 أ

اليوجد بهذا  
 الشكل 

  9و۱6و3المواد 
 وغيرهم  54و 

حق الفرد ةي حرية التنقل وحرية  -24
 اللجوء 

 وغيرهم  3۱و55م ۱3م  ۱2م 

حق العمل واختيمر نوعه وسالمته بكل   -25
 حرية 

 43م 24و 23م ۱3م 

 ۱4م حق الكسب المشروع ومنع الربم  -26
هذا  اليوجد ب
 الشكل 

 49و 36م 

حق التملك وعدم جواز نزع الملكية وتحريم   -27
 المصمدرة

 47م ف ب  ۱7م ۱5م

 مشمول بمالطالق  27م ۱6م  حق االنتفمع بمالنتمج العلمي واألدبي -28

 3م 29م ۱7م حق الفرد ةي توةير بيئة اخالقية نظيفة -29

 29و3م 25م ف ب   ۱7م ةي الرعمية الصحية واالجتممعية  -30

حق الفرد ةي كفملة العيش الكريم بشتى  -3۱
 مجمالته 

ف  ۱7م
 ج

 29م  25م 

حق األم  الشخصي والديني والعمئلي   -32
 والعرضي والمملي 

ف  ۱8م 
 أ

 ۱2و 3م
 22و

 34و33و 32م
 38و 37و

حق االستقالل الشخصي ةي المسك   -33
 واالسرة والممل واالتصمالت 

ف  ۱8م
 ب

 ۱2م
 43و 25م

 وغيرهم 

 حق حرمة المسك   -34
ف  ۱8م

 ج
 3۱م ۱2م

 34م ۱0و  8م  ف ب   ۱9م حق اللجوء إلى القضمء  -35



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 166
حق التمتع بقمعدة أصملة البراءة م    -36

 الجريمة 
ف  ۱9م 

 هر 
 37م ۱۱م 

حق الحرية ةي التصرةمت والسلوك العمم   -37
ومنع تقييدهم ومنع التعذيب ومنع أي عمل  

ع اخذ  يهي  الشخصية اإلنسمنية مطلقم ومن
 إنسم  كرهينة 

 20م 
 2۱و

  9و  5م 
 ۱4و ۱۱و

 38و 37و 32م
 وغيرهم 

 حق حرية التعبير ع  الرأي -38
ف  22م 

 أ
 ۱9و ۱8م 

 27و
 23و6و 3م

حق الدعوة إلى الخير والنهي ع   -39
 المنكر 

ف  22م 
 ب

 8م  غير موجود 

 ، االخالل بملقيممنع إهمنة المقدسمت و -40
 وعدم 

 إامرة الكراهية 

 جر  ف   22م
 وف د 

 غير موجود 
متضم  ةي مواد  

 متعددة 

حق الفرد ةي اإلشتراك ةي صيمغة   -4۱
 القرار اإلداري والسيمسي وتقلد الوظمئف

 23م 
 ۱0و

 ف أ     2۱م
 ف ب و  
ر،   ف جو
 28م

مواد متعددة م   
 84و 69قبيل 

حق حرية الفكر والعقيدة وبيمنهم   -42
 ومممرسة المراسم الدينية. 

)مع  
 التفصيل( 

،    ۱8م 
 ۱9م

 23م 

حق األم  وعدم القلق نتيجة العقيدة   -43
 وبيمنهم 

)مع  
 التفصيل( 

 23م  ۱9م 

حق تشكيل اإلجتممعمت والجمعيمت  -44
 المسملمة 

 23م 
 )بملعموم(

 27و 26م  20م 

حق اإلنخراط ةي التشكيالت النقمبية  -45
 واالتحمدية 

 23م 
 ملعموم(ب)

 26م  ف د  23م 

 متضم   24م  ۱3م  لتمتع بمإلجمزة حق االستراحة وا  -46

د مـن جديـد علـى أن اإلعـالن العـالمي ـ مـع  على ضـو  مـا تقـّدم يجـب أن نؤكـّ

األسف ـ لم يربط مطلقا  بين المسألتين الواقعيّة واالجتماعية، فـي حـين أكـد االعـالن 

 اإلسالمي هذا الربط تماما ، ولذلك كان منطقيّا  مع ذاته وذات الحقوق المقّررة.

 االعالن العالمي يطرح االُسس التالية في مقدمته:    إنّ 

 ـ ضرورة معرفة الحيثيّة الذاتيّة لإلنسان لتحقيق الحريّة والعدالة والسالم.1

 ـ وقوع األعمال الوحشيّة نتيجة عدم االعتراف بالحقوق اإلنسانيّة.2

ة التعبيــر والعقيــدة وعــدم الخــوف مــن الفقــر 3 ـ ظهــور عــالم جديــد تســود  حريــّ

 عتبار ذلك أسمى بمال البشريّة.با

 ـ ضرورة صيانة الحقوق لئال يضطر اإلنسان للثورة ضد الظلم.4

 ـ ضرورة تشجيع العالقات الوديّة.5
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 ـ عزم الشعوب على دعم التقّدم االجتماعي.6

 ـ ضرورة تحقيق التفاهم المشترك.7

ذلك فكيـف ولكن ما هي الحيثيّة الذاتيّة لإلنسان؟ هـل هـي الفطـرة؟ وإذا كانـت كـ

نطرح هذا االعالن أمام عالم يعّ  باألفكار الماديّة المنكرة لنظريّة الفطرة؟ ومـا هـي 

المميزات للعمل الوحشي عن العمل اإلنساني؟ وهل يمكن الوصول إلـى معيـار عـام 

 واقعي إذا لم نؤمن بنظرية التكامل اإلنساني؟ 

ح أن هـذ  اآلمـال ة   وهل هناك دراسة لآلمال اإلنسانيّة توضـّ تنحصـر فـي الحريـّ

 التعبيرية والعقيدية والتخلّا من الخوف والفقر؟  

وهل صحيح أن األمل اإلنساني يكمن في تحّرر  في التعبير بما يشـا  واالعتقـاد 

 بما يشا  دونما أيّة ضوابط حتى لو استهزأ بمقّدسات اآلخرين مثال ؟ 

يقال: إّن اآلمـال اإلنسـانيّة خلط بين االُسس والبُنى الفوقيّة؟ إالّ أن ك  ثم أليس هنا  

 العاّمة يجب تحقيقها باعتبارها حاجات ضروريّة.

فإذا كان األمر كذلك، قلنا: أليس األمل اإلنساني في الوصول إلى معرفة المطلـق 

ى  الخالق، واالستناد إلى القّوة المطلقة، والعبوديّة للمالك الحّق أمال  إنسانيا  عاّما  يتجلـّ

 مل التاريخ اإلنساني؟ من خالل استعراض مج

الحـديث  ثّم أليس األمل اإلنساني العاّم يكمن في تحقيق نظـام خلقـي شـامل؟ فـأين

والعقائـدي،   عنه؟ بل أليس فسح المجال للتحـّرر الفـردي فـي كـل مجـال )السـلوكي،

واالقتصادي والسياسي( دونما تقييد بقيمة خلقيّة يؤّدي إلى فنا  قسم كبير مـن النظـام 

 الخلقي؟  

 كذا الحديث عن باقي االُسس المذكورة في مقدمة االعالن.وه

ة بـين االُسـس  وعلى اّي حال، فإّن الباحث ال يسـتطيع أن يـدرك العالقـة المنطقيـّ

والبُنى الفوقيّة، بل قد يلمح أهدافا  سياسيّة اُخرى من خالل تعبيرات أُخرى من قبيـل: 

عـالج(. و)ضـرورة تشـجيع   )لئالّ يضطر اإلنسان للنهضة والثـورة باعتبارهـا بخـر

العالقات الوديّة( وأمثالها ليدرك الهدف الذي يطرحه المشّككون في دوافـع االعـالن 

 العالمي على ضو  الظروف الّتي طرح فيها. 



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 168

حيث إنّه طرح بعد انتها  الحرب العالميّة الثانية وسـيطرة القـوى العظمـى علـى 

 العالم،

ــد ــّل ق ــا منتصــرة بأق ــا منه ــث خرجــت أميرك ــي األمــوال وحي ر مــن الخســارة ف

واألرواح، فــي حــين خرجــت األقطــار االوربيــة ضــعيفة منهكــة القــوى مــن جهــة، 

ة  ة ثوريـّ وراحت الشيوعيّة توسع من نفوذها بطرح فلسفة تاريخية تبتني عليها نظريـّ

 يسيل لها لعاب الجماهير المحرومة فيجذبها إليها من جهة ثانية،

ق فيـه الحلــم العـالمي إلـى نظـام ج وقّ وحيـث التّـ  ديـد تقـّل فيـه النّزاعـات، ويتحقـّ

 اإلنساني لقيام النظام األفضل.  

ا  تطـرح أميركـا فيـه  كل هذ  الظروف كانت تتطلّب فلسفة وشعارا  إنسـانيّا  عالميـّ

نفسها رائدة لحضارة إنسانيّة ومستقبل بشري رائع فتخـرج عـن انزوائهـا إلـى قيـادة 

ق فلسـفتها الرأسـماليّة ة   العالم، وتعمـّ ة، وتنـافس النظريـّ ة الفرديـّ القائمـة علـى الحريـّ

 الشيوعيّة بنظريّة إنسانيّة اُخرى يسيل لها لعاب المحرومين أيضا .  

على أن الشعوب المحرومة يجب أن تُعطى حقّا  شبه وهمي لتقول كلمتها، فكانت 

وبورمـا   الجمعيّة العاّمة لالُمم المتّحدة تعبيرا  عن التساوي في األصوات بين أمريكـا

ا بهمـا القـوى العظمـى المنتصـرة مـن خـالل مجلـس تمثال . أما القّوة والتسلّط فتخ

 األمن وحّق النقض )الفيتو(.  

 هكذا إذن يتصّور المشّككون في هذا االعالن الّدوافع الحقيقيّة.

إالّ أنّه على أي حال يمثّل بال ريب نقلة كبـرى علـى صـعيد االعتـراف الرسـمي 

نسان، األمر الذي ال يمكن إنكار ، رغم كل نقاط الّضعف فيه، كما بحقوق اإل  الدولي

 سيبدو لنا ـ إن شا هللا تعالى ـ في ما يلي من بحوث.  

 اإلعالن اإلسالمي اُسس 

فـي وعندما نـدرس المقدمـة الّتـي تبـيّن االُسـس الّتـي يقـوم عليهـا نظـام الحقـوق  

فـي مجـال الـربط بـين المسـألتين نجدها متقّدمة جدا  ومنطقيّة جّدا   اإلعالن اإلسالمي  
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ــينا ــة ـ  آلنفت ــة واالجتماعي ــّل ـ الواقعي ــا بســـهولة ك ـــنا أن نســتفيد منه ، حـــتّى ليمكن

 الحـقوق المذكورة في االعالن:  

 األساس األّول:

 هو االيمان باو تعالى وصفاته الكماليّة. 

كـرم، مـنح وإن )خلق كل شي ، هبة النعم كلّها، خلق اإلنسان في أحسن تقويم، ال

اإلنسان الخالفة، إيكال العمارة له، وضع أمانة التّكاليف على عاتقـه، تسـخير الكـون 

فـي وله( كلها تصّورات تشّكل اُسسا  لاليمان بحق اإلنسان في الحيـاة، فـي الكرامـة، 

في حمل التكليف، في االستفادة مـن الكـون. بـل يمكننـا أن نسـتفيد وإعمار األرض،  

 لمقطع.كّل الحقوق من هذا ا

 األساس الثاني:  

هو التصديق باإلسالم الهادي، اإلسالم ديـن الحـق، ديـن الّرحمـة للعـالمين، ديـن 

التحرير للمسـتعبدين، والتحطـيم للطواغيـت، ديـن المسـاواة إالّ بـالتقوى، ديـن إلغـا  

 الفوارق والكراهيّة بين الناس الذين خلقهم هللا من نفس واحدة.  

ة:   وللباحث أن يستنبط مـن هـذ   ة واالجتماعيـّ االسـس أيضـا  أهـم الحقـوق الفرديـّ

اغوت، حـّق  ة، حـق المقارعـة ضـد الطـّ )حق طلـب التّعـاون والّرحمـة، حـق الحريـّ

 المساواة(.  

 األساس الثالث:  

عقيــدة التوحيــد الخــالا: )العبــادة و وحــد  والتحــّرر مــن ســوا ، ممــا يســتدعي 

 الحريّة المسؤولة والكرامة(.

 األساس الرابع:  

تشريعات اإلسالم فـي المحافظـة علـى الـّدين والـنفس والعقـل والعـرض والمـال 

والنسل، ومالحظة خصائصها العاّمة من الشمول والوسطيّة والتّعامل الواقعي، وهو 

 أساس بنفسه أيضا  لمجمل الحقوق.  
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 األساس الخامس:  

ة أورثـت البشـريّ  ة حضـارة الدور الحضاري لالُّمة اإلسالميّة باعتبارها خيـر اُمـّ

 متوازنة تربط الدنيا باآلخرة وتجمع بين العلم واإليمان.

 األساس السادس:  

 االيمان بالمساهمة اإلنسانيّة في حماية حقوق اإلنسان.  

 األساس السابع:  

 االيمان بالحاجة الدائمة للبشريّة إلى السند اإليماني.  

 األساس الثامن:  

ّدين، فرعايتهـا عبـادة وإهمالهـا منكـر، االيمان بأّن الحقوق األساسيّة جز  من الـ

ة مسـؤولة عنهـا بالتضـامن، وهـو أسـاس  وكل إنسان مسـؤول عنهـا بمفـرد ، واالُمـّ

 نظري للمسؤولية الفرديّة واالجتماعيّة لتطبيق بنود االعالن. 

هذ  هي االُسس القويمة للحقوق يطرحها االعالن اإلسالمي بكّل براعة ويصـدق 

ونحن نعتقد أنّها تشّكل اُسسا  طبيعية لهذ  البُنى الفوقيّة. إالّ أنّنا   بها مع ذاته كما قلنا..

نرى أّن األمر مازال بحاجة إلى إعادة نظر، ولـذا نشـير إلـى بعـض النـواقا الّتـي 

 نرجو أن يتّم تكميلها، ومنها:

: ضرورة االشارة في األساس األّول إلى الصفات اإللهيّة الذاتية وهي: )العلم أو ال

ة فـي معرفـة هـذ  الحقـوق، خصوصـا  اذا والقد رة والحياة( فإن لهـا إيحا اتهـا المهمـّ

أشرنا إلى الطلب اإلسالمي للمسلم بأن يكون ربّانيّا  يتحلّى بالصفات اإللهيّة المناسـبة 

 له. 

ذا لــو تــّم نقــل األســاس الثالــث إلــى المرتبــة التاليــة لالســاس األّول فهــو اثنيخخاً  : حبــّ

 تي تتلو مرحلة الصفات وهي مرحلة التوحيد.  المرحلة الطبيعيّة ال

: وحينئذ فمن الطبيعي أن يلتحق األساس الرابع بالثالـث، كمـا تضـاف بعـض اثلثخخاً 

صفات الشريعة االُخـرى إليهـا ألنّهـا تتـرك أثرهـا االيجـابي فـي موضـوع الحقـوق 

اإلنســانية، وهــذ  الصــفات هــي مــن قبيــل: )الواقعيــة، الشــمول، الخلــود، المرونــة، 
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ترابط بين أجزا  الشريعة، وتصّورها للترابط والتّكامـل بـين أبنـا  البشـريّة وأبنـا  ال

 وأمثال ذلك(.    االُّمة اإلسالميّة،

ــشــارة : اإلرابعخخاً  لنظــام الحقــوقي اإلســالمي ضــروريّة فــي المقّدمــة وكــذلك ا ىإل

 وأهدافه.    ينظام األخالقمسألة الى  اإلشارة إل

ة الرسـالة، وذلـك دفعـا  : من المناسـب أن تطـرح فـي خامساً  المقّدمـة فكـرة عالميـّ

لشبهة ربّمـا تطـرح نفسـها، وملّخصـها: أّن هـذ  الحقـوق التصـلح ألن تطـرح علـى 

ة الفطــرة وصــفته  الصــعيد العــالمي، فــي حــين أن اإلســالم عنــدما ينطلــق مــن نظريــّ

ة، األمـر الـذي يمنحـه صـفة  الواقعيّة يالحـظ مسـألة االنسـجام مـع الحاجـات الفطريـّ

 ميّة، ألن الفطرة ال تختلف من إنسان آلخر. عال

 (1) مقدمة الدستور اإلسالمي اإليراني

 في هذ  المقدمة حديث عن االمور التالية:  

ـ إن الدستور يعبر عن الركائز الثقافيـة واالجتماعيـة والسياسـية واالقتصـادية   1

 للمجتمع اإليراني على اساس من تعاليم اإلسالم.  

س للثــورة اإلســالمية هــي عقائــديتها. وتســتعرض المقدمــة ـ إن الميــزة االســا 2

بعض الحـوادث التاريخيـة المـؤثرة والنهضـات السـابقة، وتعلـن ان فشـلها يمكـن أن 

يعزى الى ابتعادها عن المواقف االصيلة، االمر الذي حققه االمـام الخمينـي )رحمـه 

على اسـاس مـن   هللا( في هذ  النهضة، وكان طرح االمام لفكرة الحكومة اإلسالمية،

والية الفقيه، الدافع المتميز للشعب ليعلن ثورتـه ضـد نظـام الشـا  المتعسـف، وتتعبـأ 

كل طاقاته إلنجاح هذ  الثورة، ومنها فئة النسا  اللواتي قمن بـدور ملحـوظ فـي هـذا 

 السبيل.  

ـ كــان شــعار الثــورة ـ باختصــار ـ هــو )الحريــة، االســتقالل، الجمهوريــة  3

 اإلسالمية(.  

بعد نجاح الثورة اجري اسـتفتا  شـعبي، اعلـن الشـعب ـ مـن خاللـه ـ قـرار    ـ  4

 
 .م  هذا الكتمب 53راجع ص ( ۱)
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( ممـا يكشـف عـن مـدى %98ر2النهائي بتأسيس الجمهوريـة اإلسـالمية باكثريـة، )

 شعبية النظام.  

ـ ال تبتنى الحكومة اإلسالمية على الطبقية أو السلطة الفردية أو الجماعيـة بـل   5

لمجتمع )االسوة(، وخلق االرضـيات العقائديـة، هي تجسد كل تطلعات الشعب لبنا  ا

 وايجاد الظروف المناسبة لتربية اإلنسان.

ـ يسعى الدستور لضمان زوال كـل انـواع الدكتاتوريـة معتمـدا  علـى المراكـز   6

القائمة على اساس من التعاليم اإلسالمية المستمدة من )القربن( و)السنّة( ولـذا يجـب 

 لما  العدول، وبمشاركة من قبل كل افراد المجتمع.  أن يشرف على هذ  المسيرة الع

ـ واعتقادا  باستمرارية مبدأ االمامة يحقق الدستور مبـدأ قيـادة الفقيـه المعتـرف   7

 به من قبل االمة. 

ــانية  8 ــور المواهــب اإلنس ــيلة لظه ــرى ان االقتصــاد وســيلة ال هــدف، وس ـ وي

 ساو للجميع.  المختلفة من خالل تأمين االمكانات الالزمة بشكل مت

ـ للمــرأة مكانتهــا الخاصــة، واالســرة هــي اللبنــة االساســية للمجتمــع، ووحــدة  9

العقيدة أمر أساس فـي تشـكيلها والتحـرك اإلنسـاني فـي اطارهـا، والمـرأة إذ تتحمـل 

مسؤولية االمومـة وتربيـة اإلنسـان المـؤمن تعمـل أيضـا  علـى مشـاركة الرجـل فـي 

 ميادين الحياة العملية.

 بر بنا  القوات المسلحة للبالد على اساس العقيدة امرا  اساسيا .  ـ ويعت 10

ـ كما يعتبر المسألة القضائية امـرا  حيويـا  يجـب اقامتـه علـى اسـاس العدالـة   11

 اإلسالمية بعيدا  عن الظروف غير السليمة.  

عداد المجتمع اإلسالمي االصـيل بعيـدا  إـ وعلى السلطة التنفيذية العمل على    12

 بيروقراطية.  عن ال

 ـ وعلى وسائل االعالم نشر الثقافة اإلسالمية.  13

ــرن انتصــار  14 ــرن ق ــذا الق ــه ه ــون في ــل ان يك ــدعا  يأم ــة ب ــتم المقدم ـ وتخت

 المستضعفين على المستكبرين.  
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وبطبيعة الحال ال يمكن ان ننتظر من مقدمة الدسـتور أن تكـون كمقدمـة الالئحـة 

، ومـن هنـا، فهـي تتحـدث عـن مقـدمات الثـورة اإلسالمية، ذلك النها مقدمة دسـتور

اإلسالمية وشعاراتها، واهدافها. كما تتحدث عن شي  من خصائا الدستور العامة 

كااليمان باإلسالم عمومـا ، وباسـتمرار مبـدأ االمامـة، والمشـاركة الشـعبية، والقيـادة 

 العلمائية.  

قـوق اإلنسـان يـدخل ولكننا نالحظ ان اهم ما جا  في مقدمة الالئحة اإلسالمية لح

في الدستور، وله بنود اساسية حياتية اي انها تترك أثرها العملي المباشر فـي تنظـيم 

شــؤون المجتمــع، فــان المــادة الثانيــة مــن الدســتور تطــرح مســألة نظــام الجمهوريــة 

 اإلسالمية على اساس:  

 . ـ االيمان باو األحد وتفرد  بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم ألمر   1

 ـ االيمان بالوحي االلهي ودور  االساس في بيان القوانين.   2

 ـ االيمان بالمعاد ودور  الخالق في مسيرة اإلنسان التكاملية.   3

 ـ االيمان بعدالة هللا في الخلق والتشريع.   4

 االيمان بكرامة اإلنسان وقيمته الرفيعة وحريته المسؤولة.   - 5

 ا  في مقـدمة الالئحة اإلسالمية بال ريب.وهـذ  التصورات هي اوسـع مما ج

كما ان المادة الرابعـة تؤكـد ان المـوازين اإلسـالمية هـي اسـاس جميـع القـوانين 

والمقررات المدنية والجزائية والماليـة واالقتصـادية واالداريـة والثقافيـة والعسـكرية 

ولي الفقيـه والسياسية وغيرها، وتؤكد المادة الخامسة ان والية االمر تنحصـر بيـد الـ

 العادل المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على االدارة والتدبير.  

وتؤكد المادة السادسة والخمسـون ان السـيادة المطلقـة و تعـالى، وانـه مـنح هـذا 

 الحق لإلنسان على مصير  االجتماعي.  

 الحقوق اإلنسانية على اختالف أنواعها
 ي في اإلعالنين اإلسالمي والعالم 
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قبل كـّل شـي  ينبغـي أن نلقـي نظـرة خاطفـة علـى مجمـل الحقـوق الـواردة فـي 

 االعالنين ليمكننا المقارنة بينهما.

 وقبل معرفة هذا المجمل البّد أن نالحظ أن ترتيب المواد يختلف بـين االعالنـين،

ذكر حـّق فـي أكثـر مـن مـادة، إالّ أن المالحـظ أيضـا  ان الترتيـب فـي ه قـد يـُ  كما أنـّ

ر عـن االعال ة وترتيبـا  منـه فـي االعـالن العـالمي ممـا يعبـّ ن اإلسالمي أكثـر منطقيـّ

 تكامل في الصياغة اإلسالميّة.

ثّم إن هذ  الحقوق نفسها قد يمكن إرجاع بعضها إلى البعض اآلخر باعتبار نسبة 

ة لهـذا  ة خاصـّ العموم والخصوا بينها، ولكن إفرادها في مادة البّد أن يكون ألهميـّ

 ورة للتأكيد عليه.الحّق وضر

 موارد االتفاق بين االعالنين

 وإذا أردنا أن نلّخا أهم موارد االتفاق بين االعالنين أمكننا ذكر ما يلي:  

يتفق االعالنان على حقـوق الحيـاة المناسـبة، والحريـة، واألمـن ونفـي التعـذيب، 

 انة(.ونفي العقوبة غير العادلة، ونفي السلوك المنافي للشؤون الشخصيّة )اإله

كما يتفّقان على حّق تأمين البيئة الصحيّة المناسبة والتمتّع بالخدمات االجتماعيّة، 

والحياة الكريمة ومنع التوقيـف دون سـبب قـانوني، ومنـع تقييـد الحريـات، واإلبعـاد 

ة أو بشـكل يزيـد علـى الجريمـة، وضـمان الكرامـة  والنفي، ومنع العقوبة دونمـا علـّ

للموقع االجتماعي على مستوى الكرامة، وكـذلك حـق تـأمين   الذاتيّة، ومنع أي تأثير

 المناسب. المستوى المعيشي

ة،  وهكذا يتفقان أيضا  على مسألة تساوي الرجل والمرأة من حيث الكرامـة الذاتيـّ

ــأمين  وضــرورة تــأمين الشخصــيّة االجتماعيــة للمــرأة كالرجــل وكــذلك موضــوع ت

ه يجب أن يتّم الـزواج برضـا الطـرفين، وأّن الشخصية الماليّة االعتباريّة لها، كما أنّ 

العائلة ركن أساس للمجتمع، ولها الحّق في التمتّع بدعم الدولة والمجتمع، وضـرورة 

ا  ودوليـا  وحـّق  توفير األمن الـديني والمـالي والعرضـي والشخصـي والعـائلي وطنيـّ

ة: )المســـكن،  ت المـــال، والمراســـالوالعائلـــة، واالســـتقالل فـــي الشـــؤون الخاصـــّ

 واالتصاالت(.
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وكذلك نجدهما يتوافقان على مبدأ التعليم والتعلّم، وهدفهما وهو التكامل اإلنسـاني 

)على الرغم من اختالف معنى التّكامل( وترجيح رأي األبوين على غيرهما في هـذا 

 الموضوع.

ويعتبر االعالنان أن كل إنسان يولـد حـّرا  واليمكـن اسـتعباد ، وأن األفـراد متسـاوون 

ه يلـزم التعـاون من   حيث الحقوق، وأن لهم عقال ووجـدانا  )وهـذا لـيس أمـرا  حقوقيـا ( وأنـّ

 بروح االخّوة.

ة التفكيـر والعقيـدة والبيـان )إلـى الحـّد المعقـول( وأن لإلنسـان أن  ويؤّكدان حريـّ

ة  يتمتّع بانتاجه العلمي واألدبي والفني، وأّن لـه حـّق التمـذهب بأحـد األديـان، وحريـّ

ة، التفكير إل ع بالشخصـيّة القانونيـّ ى الحّد الـذي ال يضـّر بـه وبـاآلخرين، وحـّق التمتـّ

وحّق التنقّل من مكان آلخر، وحق اللجـو  شـريطة أن ال تكـون هنـاك جريمـة غيـر 

 سياسيّة.

ه ال  ة فـي اختيـار ، وأنـّ كما ينسجم االعالنان في االعتراف بحّق العمـل، والحريـّ

وحّق التمتّع بصورة مساوية في االجرة، وحـّق يمكن تحميل العامل أكثر مما يطيق،  

التمتّع بضـمان المسـتوى المتوسـط للمعيشـة عنـد العطالـة غيـر المتعمـدة والمـرض 

 ونقا األعضا  والترّمل والشيخوخة.  

ــه، وأن الجريمــة  ــّى تثبــت إدانت ويتّفقــان أيضــا  علــى أن كــّل شــخا بــري  حت

، وأّن الجزا  هو نفس ما قـّرر لـه شخصيّة، وأن لكل فرد حّق التمتّع بمحاكمة عادلة

 عند االرتكاب.  

ة فـي نفـس  وهكذا يتّفقان على حّق التملّك وضرورة نفـي أي حرمـان مـن الملكيـّ

 الوقت الذي يجب أن ال تضّر الملكيّة بالمجتمع.  

صـياغة   وكذلك يتفقان على منع االستبداد، وأّن لكّل أحد الحّق في االشـتراك فـي

ّدي للوظائف العاّمة، كما يجب تحقيق المساواة أمام القـانون، القرار السياسي، والتص

وإعطا  األفراد حّق التّقاضي لدى المحاكم المناسبة، وحّق تشكيل الجمعيّات الخيريّة 

 واالجتماعيّة.

ع بهـا،  وأخيرا  يؤّكدان معا  على أّن كّل إنسان مكلّف بحماية هذ  الحّريـات والتمتـّ

مل، وأّن كـّل فـرد يجـب أن ال يـزاحم حّريـات اآلخـرين، نحو التكا وأّن عليه السعي
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وأنّه ال يجوز استغالل هذا القانون لتحقيق مصالح فرديّة أو حكوميّة معيّنة. هذ  أهـّم 

 نقاط االتفاق لّخصناها لالختصار.  

 موارد االفتراق

 اما الموارد الّتي يختلفان فيها فيمكن تلخيصها بشكل نقاط:  

مي يفصـل ـ بحـّق ـ بـين أصـل الكرامـة )أو الكرامـة الّتـي ـ إن االعالن اإلسال1

يحصل عليها اإلنسان باعتبار انتمائه اإلنساني فقط( والكرامـة المكتسـبة التـي ينالهـا 

ة لـم  عبر سير  التكاملي المعنوي وعمله الصالح في خدمة الخلـق. وهـذ  نقطـة مهمـّ

قصـا  جـدا ، فـإّن أي وجـدان ولذلك نعتبر  في هذا المجال نا  ،يدركها االعالن العالمي

يدرك الفرق بين عالم كبير يخدم البشرية كابن سينا مثال، وفرد عـادي يعـيش لنفسـه 

 دون أن يترك أثرا  في الحياة.  

ـ التركيز ـ في اإلسالمي ـ على كـون الخلـق عيـال هللا تعـالى يوضـح األسـاس 2

الجانـب الحقــوقي المفهـومي الكامــل لهـذا التّســاوي فـي أصــل الكرامـة، وال يكتفــي ب

البحت. باالضافة إلى ربط الكرامة بمجموعها بالوجود الكريم المطلق، فالخلق كلّهـم 

عيـال علــى هللا تعــالى ونســبته إلــيهم واحـدة تمامــا ، إالّ أن بيــنهم تنافســا  فــي التقــّرب 

المعنوي إليه عبر البنا  النفسي بالعقيدة الواقعيّة والعمل الصـالح المـؤثر فـي تحقيـق 

 ى الخالفة.  مقتض

 أما االعالن العالمي فهو يفتقد هذا المستوى من الفهم تماما . 

ـ ونفس هذا المفهوم نلحظه في المادة الثانيـة مـن اإلسـالمي، فالحيـاة هبـة هللا ـ 3

ة رفيعـة جـّدا  ويجـب صـيانتها وكفالتهـا  من حيث المفهوم ـ وبالتالي فقيمتهـا الحقوقيـّ

   الهبة.  بأقصى ما يمكن حتى يتحقق هدف هذ

أّما ـ العالمي ـ فالنجد فيه مثل هذا السمّو، وإن كان يؤّكد على أن لإلنسـان عقـال 

ووجدانا ، وهي إشارة جيدة إالّ أنّها تكاد تقف عند حقيقة واضحة دون أن تعبرها إلى 

 مقتضياتها.  

ـ التركيز ـ في اإلسالمي ـ على حرمة إفنا  الينبوع البشري، إشارة حكيمة إلى 4

بة اإللهيّة السالفة ولزوم استمرار هـذا المـدد اإللهـي، فـي حـين لـم يشـر االعـالن اله
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العالمي لهذا المعنى، وال معنى للقول بأّن هناك عموما  في بعـض المـواد، فهـو أمـر 

 مبهم ال أثر له في المجاالت الحقوقيّة.

وحيـة وينبغي أن نشير إلى عبارة )استمرار الحياة إلى ماشـا  هللا( فهـي عبـارة م

ى صـاحب الحيـاة نفسـه، فتجـب  بلزوم المحافظة علـى الحيـاة مـن قبـل الجميـع، حتـّ

صيانتها ضـّد أّي تهديـد مهمـا كـان. والحقيقـة هـي أن اهتمـام النصـوا اإلسـالميّة 

ة واجتماعيــة مطروحــة فــي  ــّ بالحيــاة اإلنســانية ال يبلغــه أي مــذهب أو فكــرة عقائدي

 الساحة.  

ـ مـن إلـى حمايـة الجنـين فـي المـاّدة السـابعة  ـ يضاف إلى ذلك مسألة االشـارة 5

 وهي غير موجودة في االعالن العالمي.  اإلسالمي ـ  

علـى حرمـة الجنـازة اإلنسـانيّة ـ فـي اإلسـالمي ـ  ـ وبالتالي فإّن هناك تركيـزا   6

ولزوم عـدم انتهاكهـا وحرمـة تشـريحها العشـوائي اللّهـّم إالّ أن يكـون هنـاك مجـّوز 

 تقد  االعالن العالمي.  شرعي ـ وهذا أمر يف

مسألة أخالق النزاع والحرب الّتـي جـا  ـ من اإلسالمي ـ  ـ تطرح الماّدة الثالثة  7

اإلسالم بأروع ُمثُلها، بشكل ال مثيل له بنذاك. فالحياة مصونة إلى أقصى حّد ممكـن، 

ى بالكلـب  ى بعـد المـوت، فالتمثيـل حـرام حتـّ وحرمة الكرامة اإلنسانيّة محفوظة حتـّ

ة العق ور، واألسر له أحكامه األخالقيّة المؤّطرة بالرحمة، والـزرع والمنشـ ت المدنيـّ

 مصانة.  

وهذ  المادة النجد لها أثرا  في االعالن العالمي مما يشـكل أكبـر نقـا فيـه. وقـد 

 حاول العالم تدارك هذا النقا في اتفاقيات جنيف التالية.  

د علـى السـمعة اإلنسـانيّة، األمـر ـ من اإلسالمي ـ أيضـا  تؤكّـ   الرابعةـ والمادة  8

تمتّد بها إلى ما بعد الموت بمـا ـ في اإلسالمي ـ  الّذي يؤّكد  االعالن العالمي إالّ أنّها  

 يشمل حماية الجثمان والمدفن.

ــا  9 ــي البن ــيا  ف ــا  اساس ــة ركن ــون العائل دان ك ــّ ــا  يؤك ــين مع ــم أّن االعالن ـ ورغ

يتها تمامـا ، وأن لكـّل مـن الرجـل والمـرأة االجتماعي وأّن على المجتمع والدولة حما

رق أو اللـون أو  ذي يجـب أن ال تمنـع منـه عوائـق منشـؤها العـِّ الحّق فـي الـزواج الـّ
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الجنسيّة. إالّ أّن هناك فروقا  بين االعالنين في هـذا المجـال يمكـن أن نلّخصـها علـى 

 النحو التالي:  

في التشـكيل العـائلي، ولـم أـ االعالن اإلسالمي أشار إلى أّن الزواج هو االساس  

 يشر االعالن العالمي إلى هذ  الحقيقة.  

ب ـ اعطى االعالن العالمي حقوقا  مساوية لكّل مـن الرجـل والمـرأة ممـا يشـمل 

حتّى النفقة والمهر والطالق وأمثال ذلك، في حين فّصل االعالن اإلسالمي فـي هـذ  

واجبـات، وأّن لهـا شخصـيّتها األمور فأّكد بـأن للمـرأة حقوقـا  تعـادل مـا عليهـا مـن  

ة المسـتقلّة وحـّق االحتفـاظ باسـمها ونسـبها، وأن علـى الرجـل  المدنيّة وذمتهـا الماليـّ

 عب  االنفاق ومسؤوليّة الرعاية )وهو تعبير مناسب عن القوامة(.  

زالـة جـ ـ االشارة اإلسالمية إلـى الواجـب االجتمـاعي علـى المجتمـع والدولـة إل

 وتيسير سبله. وهو أمر ال نجد  في اإلعالن العالمي.  العوائق أمام الّزواج

د ـ ونشير هنا إلى وجود فارق بخر وهو عدم ذكر الّدين فـي االعـالن اإلسـالمي 

ز االعـالن العـالمي عليـه، والحقيقـة هـي أن الـّدين  كعائق يجب نفيـه، فـي حـين ركـّ

مان باالله الواحـد واالنسجام فيه إلى حّدٍّ ما، كوحدة دين الزوج والزوجة إلى حّد االي

وااليمان بالّرسالة أمر ضروري جّدا  لتحقيق االنسجام المطلوب، وإالّ انخرمـت كـّل 

 اآلمال المعلّقة على التشكيل العائلي الذي يراد له أن يكون األساس االجتماعي.

د حقـوق 10 ـ يختلف االعالن اإلسالمي عن نظيـر  العـالمي بـأّن اإلسـالمي يؤكـّ

 قارب. األبوين وحقوق األ

د وجوبهمــا علــى 11 ـ فــي مجــال التربيــة والتعلــيم نجــد االعــالن اإلســالمي يؤكــّ

المجتمع والدولة، وذلك بشكل مطلق ولكّل المراحل، أّما االعـالن العـالمي فيؤكـد أن 

التعليم االبتدائي يجب أن يكون مّجانيا  وإجباريّا ، ثّم يطـرح فكـرة الفـرا المتسـاوية 

 في المراحل االُخرى.  

ـ أهداف التربية في االعالن اإلسالمي تتلّخا في: )إيجاد التكامـل والتـوازن 12

 وتنمية الشخصية، وتعزيز االيمان باو، واالحترام للحقوق والواجبات وحمايتها(.

في حين يؤكد االعالن العالمي مسألة إيجاد الحّد األكمل من النمّو في الشخصيّة، 
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نسانية، وتسـهيل مبـدأ حسـن التفـاهم والتضـحية وتقوية احترام الحقوق والحريات اإل

بينهمـا  واحترام العقائد المخالفة، ونشر المحبـة والعمـل علـى حفـظ السـالم، والفـرق

 واضح.  

ة 13 ـ الماّدة العاشـرة فـي االعـالن اإلسـالمي تنسـجم تمامـا  مـع االُسـس العقائديـّ

ز ا الول واآلخـر لإلنسـان واإلنسانية، فهي تؤّكد أّن اإلسـالم ينسـجم تمامـا  مـع المميـّ

 )الفطرة( فهو دين اإلنسانية.

منع أي لون مـن االكـرا  واالسـتغالل إلبعـاد اإلنسـان وبالتالي فمن الطبيعي أن يُ 

 عن خّط الفطرة الّنه يعني تغريبه عن ذاته.

ــرا   ــع اإلك ــي تمن ــرة الت ــاّدة العاش ــي بالم ــالمي يكتف ــالن اإلس ــد االع ــذا نج وهك

ة فـي هـذا التغييـر، وذلـك ألّن لإلسـالم رأيـه واالستغالل، ويسكت عن مسأل ة الحريـّ

الكامل الواضح الّذي بيّنته هذ  الماّدة، فهو دين الفطرة، وما عدا  مـن أديـان أصـابها 

 التّحريف ففقدت مصداقيّتها الدينيّة الكاملة.

أّما االلحاد فهو في نظر اإلسالم خروج عن االطار اإلنساني ودخـول فـي العـالم 

 بل هو أضّل من هذا المستوى.الحيواني،  

ة تغييـر الـّدين والعقيـدة  د حريـّ وفي قبال هذا المعنـى نجـد االعـالن العـالمي يؤكـّ

مطلقا ، مّما يعبّر عن فـارق جـوهري فـي التصـّور بينهمـا، ولسـنا بصـدد االسـتدالل 

على صّحة الموقف اإلسالمي بقدر ما نحن بصدد التأكيد علـى أن االعـالن العـالمي 

 ألة الحقوقيّة عن المسألة الفلسفيّة كما قلنا، وهو أمر رفضنا  بشّدة.يفصل المس

ـ في قبال الماّدة الحادية عشرة من االعالن اإلسـالمي تطـرح المـاّدة الرابعـة 14

من االعالن العالمي نفسها، إالّ أّن الفرق شاسع بينهما، فالماّدة اإلسالمية تعلـن والدة 

ه االســتعباد والــذّل والقهــر واالســتغالل، وتعتبــر اإلنســان بطبيعتــه حــّرا ، وتنفــي عنــ

الحريّة نابعة من عبوديّته و تعالى وهي ال تعني ـ كما يتصّورها الجاهلون ـ تكريسا  

للذات اإللهيّة، فهو الغني المطلق جّل وعال، وإنّما تعني التحّرر من كّل تعلّق بسوا ، 

 والعمل وفق هدا  النه سبيل الفالح.

ة فإنمـا تـرفض االسـتعباد ونظـام الـرّق دونمـا بيـان لالُسـس أو   أّما الماّدة  العالميـّ

 توضيح للعالقة اإلنسانيّة باو تعالى.
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ا يمتـاز بـه االعـالن اإلسـالمي مسـألة نفـي االسـتعمار بشـتّى أنواعــه، 15 ـ وممـّ

دا ، ومــنح الشــعوب حــّق العمــل للتحــّرر وتقريــر المصــير،  وتحريمــه تحريمــا  مؤكــّ

لها على كّل الشـعوب االُخـرى، ثـّم التّأكيـد علـى الشخصـيّة المسـتقلّة وإيجاب الدعم  

 لجميع الشعوب.  

عـن ـ في حين ال يذكر االعالن العالمي هذا الموضـوع ممـا يكشـف ـ فـي األقـّل 

بل ربّما أراد أن يحذّر بعض الشـعوب لـئالّ   ،نقطة ضعف كبيرة في أهداف واضعيه

 الثالثة في مقّدمته.  تلجأ للثورة ضّد  كما يبدو من الفقرة  

ه لـم يـذكر حـّق التجـنّس بجنسـيّة 16 ـ ومما يمتاز به االعالن اإلسالمي ايضا  أنـّ

ألّن هذا من األمور الموضوعة، التي مّزقت حتّى االُمم الواحدة وتحّولت إلـى عـائق 

 كبير في سبيل توحيدها.

ن اإلسـالمي ـ وعلى الرغم من أن االعالنين بمنا بحقوق العمل إالّ أّن االعـال17

طلب من العامل بدور  أن يخلا ويتقن عمله، كما طلب من الدولة أن تتـدّخل بكـّل 

 نزاهة لحّل النزاع بين العامل ورّب العمل وإقرار الحّق دون تحيّز.

ـ تؤّكد الماّدة الرابعة عشرة في االعالن اإلسالمي على حـّق الكسـب، ولكنّهـا 18

الوصـف بوجـود أسـاليب مرفوضـة، وذكـرت تقيّد  بالمشروع، ممـا يـوحي بمفهـوم  

زت علـى منـع الّربـا منها: االحتكـار والغـش واإل ضـرار بـالنفس أو بـالغير كمـا ركـّ

 مؤّكدا .

 أّما االعالن العالمي فال نجد  يتعّرض لمثل هذ  االُمور.

ة، 19 ـ تؤّكد الماّدة الخامسة عشـرة ضـرورة مشـروعيّة السـبيل لحصـول الملكيـّ

ن التؤّدي الملكيّة إلى إيجاد ضرر بالشخا نفسه أو بغيـر ، وإذا وتؤّكد أيضا  على أ

ة  ة المتنّوعـة أدركنـا دقـّ تمّشينا مع اتّساع مفهوم الضرر ليشمل األضـرار االجتماعيـّ

التّعبير اإلسالمي ونفـور  مـن اسـتغالل الرأسـماليّة لهـذا الحـّق فـي اإلضـرار بحـق 

 الشعوب االُخرى وضرب اقتصادها ونهب خيراتها.

ا    أيضا  ـ ومما يمتاز به االعالن اإلسالمي  20 ة حقـّ هو اعتبـار  المسـألة األخالقيـّ

 إنسانيّا  مهّما ، فقّرر ذلك في المادة السابعة عشرة.
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وال يوجد نا يقابله في االعالن العـالمي وإن كـان قـد ذكـر فـي المـاّدة التاسـعة 

ة يمكــن أن تشــّكل حــدو ــّ ــة المقتضــيات األخالقي ــرد والعشــرين أن رعاي ع الف ــّ دا  لتمت

بالحريّات، ولكن مالحظة عبـارة )وفـي اطـار مجتمـع ديمقراطـي( فـي ختـام المـاّدة 

ة الرفيعـة،  تنبئنا أن المراد باألخالق هنـا هـو حّريـات اآلخـرين ال المعـاني األخالقيـّ

ة   وعلى أي حال فهي ال تقّرر ـ بالريب ـ حقّا  إنسانيّا  في الحصول علـى بيئـة أخالقيـّ

 ن اإلنسان من بنا  ذاته معنويا .نظيفة تمّكِّ 

ــي امتــاز بهــا االعــالن اإلســالمي أيضــا  موضــوع رفضــه 21 ـ مــن األمــور الّت

 إلخضاع أي فرد للتجارب الطبيّة أو العلميّة إالّ بشرطين: الرضا، وعدم الخطر.

ـ كمــا رفضــت المــاّدة العشــرون فكــرة ســّن القــوانين االســتثنائية الّتــي تجيــز 22

ــة، أو تعــريض اإلنســان  ــة للكرام ة والقاســية والمنافي ــّ ــامالت المذل ــذيب أو المع للتع

 تعريضه للتجارب وأمثال ذلك.

 وهي فكرة جديرة باالهتمام وال تركيز عليها في االعالن العالمي.

ة المطلقـة للتّعبيـر 23 ـ ربّما ظّن البعض أّن االعالن العالمي يمتاز بمنحـه الحريـّ

قصا ، فإنّه ال يمكـن السـماح ببيـان يتـرك أثـر  األخالقـي والبيان، إالّ أنّنا نعتبر ذلك ن

المخّرب ويشّو  الحقيقة ويهين مقّدسات اآلخـرين، فاإلهانـة للمقّدسـات هـي بالريـب 

أشّد كثيرا  من اإلهانة لالشـخاا. لـذلك فـإّن تقييـد  فـي االعـالن اإلسـالمي بعبـارة 

إلنسـانية وهــو مــا )بشـكل اليتعــارض مـع المبــادئ الشـرعيّة( هــو األقـرب للــروح ا

 صّرحت به الفقرة ـ ج ـ من الماّدة الثانية والعشرين.  

ـ ومما امتاز به االعالن اإلسالمي كذلك مسألة منح اإلنسان حّق الـّدعوة إلـى 24

ة تجـا  مـا يقـع مـن مخالفـات   ،الخير والنهي عن المنكر مّما يؤّكد المسـؤوليّة الفرديـّ

ما يرتفع بالمستوى االيجابي للمجتمـع مـن جهـة للبيئة األخالقيّة من جهة، وتجا  كّل  

 اخرى.

وقد كنّا )في مؤتمر وزرا  خارجيّة الدول اإلسالميّة بالقاهرة( نحبّذ عنـد مناقشـة 

هذ  الماّدة ذكر عنصر األمر بالمعروف، إالّ أّن البعض أصـّر علـى حـذفها ألسـباب 

 لم نقف عليها في نهاية األمر.
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الن اإلسالمي لحقيقة أّن والية األمر أمانة يحـرم ـ هناك إشارة رائعة في االع25

استغاللها، وهذا ما ال نجد له مقابال في االعالن العالمي، وإن كنّا نجد أّن الضـرورة 

ي تشـترطها الشـريعة اإلسـالمية فـي  ة التـّ كانت تقتضي أن يشار إلى الشـروط العامـّ

 ولي األمر. 

دـ ومن الفروق بين االعالنين ـ وهو فرق طبيع26  ي ـ أن االعالن اإلسالمي يقيـّ

كّل المواد بأحكام اإلسالم في حين يقيّد االعالن العالمي كّل الحّريات الفرديّة بحريـة 

 اآلخرين فقط.  

ـ ثّم إن االعالن اإلسالمي قـّرر أن الشـريعة اإلسـالميّة هـي المرجـع الوحيـد 27

 يذكر مرجعا  مشابها . لتفسير أو توضيح أيّة ماّدة في حين اّن االعالن العالمي لم  

ـ وأخيرا  نقـول: إّن هنـاك فروقـا  كثيـرة اُخـرى لـم نجـد مجـاال للتعـّرض لهـا 28

د أحيانـا  بالمسـؤوليّة.  ذكر تُقيـّ ة( عنـدما تـُ تفصيال في هذا البحث من قبيـل أّن )الحريـّ

فيقال )الحريّة المسؤولة( أو فـي الحـدود الشـرعيّة وذلـك لضـمان عـدم تحّولهـا إلـى 

 ام.  عنصر هدّ 

 موارد النقا في االعالن العالمي

 وعلى ضو  ما سبق يمكننا أن نلّخا موارد النقا في االعـالن العـالمي علـى

 النحو التالي:

 : فصله للمسألة الحقوقية االجتماعية عن المسألة الفلسفيّة.أوال

 : عدم وجود ترتّب منطقي بين المقّدمة والمواد الحقوقية.  اثنياً 

ل بين أصل الكرامة اإلنسانية والكرامة المكتسبة بـالتّقوى والعمـل : عدم الفصاثلثاً 

 الصالح.  

وحرمـة الجنـازة.   ،يـاة ق الح: عدم التعّرض لكّل جوانب الحقوق الحيويّة كحـرابعخخاً 

 ومسألة إفنا  الينبوع البشري.  

 : عدم التعّرض لمسألة أخالق النزاعات.  خامساً 

كموضـوع حقـوق الـزوجين  ،نه يلـزم التقييـد: ربما أطلق األمر أحيانا  مع أسادساً 
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 المتساوية دائما  في كّل مقتضيات الزواج، ومسألة تغيير الدين.  

 : عدم ذكر حقوق األبوين واألقارب. سابعاً 

 : عدم التعّرض لمسألة نفي االستعمار.  اثمناً 

 : عدم ذكر حق الفرد في توفير محيط أخالقي.  اتسعاً 

 ن مطلقا  وهو أمر مخّرب.  : السماح بحريّة البياعاشراً 

 هذا باالضافة للنقائا االُخرى.

 اإليرانيبين اإلعالن اإلسالمي والدستور  

بينهمــا مــن حيــث طبيعــة التعبيــر واســلوب اإلشــارة، كبيــرا   اال نكــاد نجــد فرقــ

ــا  ـ  ــد ـ تمام ــنحن نتصــور ان الدســتور يتقي ــا ف ــن هن ــاك.  وم ــا أو هن والوضــوح هن

 بعض األحيان.   باالعالن، بل يزيد عليه في

 وليتنا نشهد هذا األمر في باقي دساتير األمة اإلسالمية.

 حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق في الماضي والحاضر

ربما كان هذا الفصل بحثا  تبعيّا  باعتبـار  يتجـاوز القـانون إلـى التّطبيـق، إالّ أنّنـا 

ا  في ذلك االعـالن العـالمي نرا  بحثا  أساسيّا  معبرا  عن نقا في القانون نفسه، سو

 أو االعالن اإلسالمي ـ مع األسف ـ.

فال االعالنان احتاطا لنفسيهما بوضـع مـا يضــمن التّطبيـق، وال الـدول الموقّعـة 

 . ماألزمت نفسها بالعمل به

أّما االعالن العالمي فانّما تّمت الموافقة عليه باعتبـار  هـدفا  سـاميا  مشـتركا  بـين 

 نا  إلزاميّا .  البشريّة ال قانو

 وهنا تقول السيّدة روزفلت رئيسة لجنة حقوق اإلنسان:

)إّن االعالن ليس ميثاقا  أو اتفاقيّة دوليّة، وال يترك أي إلـزام قـانوني، وإنّمـا هـو 

بيان لمجموعة من الحقـوق المرتبطـة ارتباطـا وثيقـا  باإلنسـان والتـي يعتبـر تحقّقهـا 

كذا إذا  وبكّل بساطة يتحّول هذا االعالن بكّل مـا وه  (1)مطلوبا  على الصعيد العالمي(

 
 ( نقالً ع  كتمب تطورات األمم المتحدة للدكتور مقتدر.۱)
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 أحاطه إلى مجموعة خلقيّة قانونية ال أكثر. 

وعلى هذا النمط أيضا  جا  االعالن اإلسالمي ـ مع االسـف ـ فقـد بـدأ فـي أوائـل 

اقتراحه بعبارة كانت تحوي قدرا  مـن الضـمان فـي التطبيـق، حيـث جـا  فـي المـاّدة 

 وثيقة المقترحة التي اتّفق عليها في طهران هذا النا:  الثامنة والعشرين من ال

ــع  ــاذ جمي ــى اتخ ــالمي عل ــؤتمر اإلس ــة الم ــي منّظم ــدول األعضــا  ف ــل ال )تعم

 االجرا ات الالّزمة لتطبيق أحكام هذا االعالن(. 

ا   ولكن مؤتمر وزرا  الخارجيّة التّاسع عشر المنعقد في القاهرة الذي وافـق نهائيـّ

ة علـى حـذف هـذ  المـاّدة، وذلـك بعـد مناقشـة حـاّدة على االعـالن صـّوت ب األكثريـّ

واعتراض من بعض الدول اإلسالميّة )العلمانيّة( التي رفضت قبـول هـذا االعـالن، 

إالّ إذا توافق مع قوانينها المعمول بها.. وهذا هو التناقض الكبيـر، فاإلسـالم يـرفض 

 ضعيّة لهذ  البلدان!!  قبوله إالّ إذا اُختصر وُهذّب لينسجم مع القوانين الو

ووعد المؤتمر بإصدار قـرار ملـزم خـارج االعـالن ولـم يفعـل ذلـك ال فـي تلـك 

 وبقي االعالن حبرا  على ورق.   ،الدورة وال في الدورات التالية

ولم أجد لهذا االعالن أي أثر فعلي عاجل على مجمل أوضاع عالمنـا اإلسـالمي، 

 األمر الذي يؤسف له أشد األسف.

 ترك االعالن العالمي اثر ؟  ولكن هل 

 الريب في أنه وجد له صدى  كبيرا  في التطبيق في كثير من المجاالت.  

وا تطبيقـه،  إالّ أن النقا الكبير كان يكمن في دوافع الذين طرحـو  أو الـذين تولـّ

أو شا ت لهم قّوتهم مـن جهـة وشـعاراتهم المرفوعـة مـن جهـة أخـرى أن يطرحـوا 

 بنود ، وأعني بهم القوى الغربية الكبرى.   أنفسهم مدافعين عنه وعن

ويسـلبون شـعوبا    ،إنهم يفتكون باإلنسان بشـتّى انـواع الصـور ويهتكـون كرامتـه

 ثم يتبّجحون بحقوق اإلنسان والحرية وأمثالهما.  ،كاملة أعّز ما تملك

وعبر هذا المنطق تُعد دولة الكيان الصهيوني الغاصـبة لكـل حقـوق اإلنسـان فـي 

ة  ديمقراطية متطّورة، في حين توصف الدول االخرى التي ال تسير فـي فلسطين دول

 .(لحقوق اإلنسان  ديةعامالـ)ركاب الغرب ب
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إن الحديث في هذا المجال ذو شجون وخصوصا  إذا نظرنا الى مـا يسـّمى )بحـق 

النقض( الذي تتمتع به الدول الكبرى خارقة بذلك كل حقوق اإلنسان، ولكنه على أي 

 لبحث الى مجال بخر لست اآلن بصدد الدخول فيه. حال يحّول ا

 وهللا تعالى نسأل أن يوفقنا للعمل بأحكامه والقيام بكل ما فرضه من حقوق.

 الصة ــالخ 

ونظيرهـا  طرحنا ـ في بحثنا المقارن بين حقوق اإلنسان فـي االعـالن اإلسـالمي

لفلسـفية )الموقـف مـن في االعالن العالمي ـ مقّدمة أّكدنا فيهـا العالقـة بـين المسـألة ا

الحياة والوجود( والمسألة االجتماعية )الموقف من النظام االجتماعي( وشـرحنا أهـم 

ولّخصناها بــ  ثم بيّنا فيها مالكات تشخيا الحقوق اإلنسانية  ،المصطلحات في البين

)الوجدان الفطري( إجماال وبالدين الواقعي )تفصيال(، ثـم ذكرنـا لمحـة سـريعة عـن 

 ظرة الحقوقية عبر التاريخ.  تطّورات الن

ي االعالنـين )اإلسـالمي والعـالمي(  وفي المرحلة التاليـة مـن المقـال ذكرنـا نصـّ

التــي بُنيــت عليهــا فــي كــال  وقــّدمنا قائمــة للحقــوق، وتحــدثنا بعــد ذلــك عــن المبــادئ

 االعالنين.  

أما في المرحلة الثالثة من البحث فقد ذكرنا مـواطن االلتقـا  ومـواطن االخـتالف 

 بشي  من التفصيل.  

ثّم عقبنا بذكر موارد الـنقا فـي االعـالن العـالمي ثـم بعـض المالحظـات علـى 

 االعالن اإلسالمي.

ل  وختمنا البحث بذكر أكبر نقا في االعالنين وهو عدم اإللزام فيهما والذي يقلـّ

 من تأثيريهما خصوصا  مع مالحظة وضع الحكومات في عالمنا الحالي.

 
 المادة الرابعة 
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ب أ  تكرررو  المررروازي  اإلسرررالمية أسرررمس جميرررع يجررر 

القواني  والقرارات المدنية والجزائية والمملية واالقتصمدية 

واالدارية والاقمةيررة والعسرركرية والسيمسررية وغيرهررم، هررذه 

الممدة نمةذة على جميع مواد الدستور والقواني  والقرررارات 

ة االخرى اطالقمً وعموممً. ويتوّلى الفقهمء ةي مجلس صرريمن

 الدستور تشخيص ذلك.

 

 اإلسالم روح الدستور وأساسه

والواقع أننا إذا تتبعنا المسيرة الثورية للشعب اإليراني المسلم علـى مـدى أجيـال، 

وما حققته من إنجازات، وما رفعته مـن شـعارات، واستعرضـنا قيـادة هـذ  المسـيرة 

لشاهنشــاهي وخصوصــا  المســيرة الثوريــة العارمــة األخيــرة التــي عصــفت بالنظــام ا

 الطاغوتي،

إننا إذا فعلنا ذلك أدركنا بوضوح أن الهدف لم يكـن مطلقـا  سـوى إقامـة حكـم هللا 

على هذ  األرض المسلمة... وأن هذا الهدف الكبير كان يعبَّر عنه بتعبيرات مختلفة. 

ــود  ــت الوج ــي أنه ــالمية الت ــا اإلس ــي مراحــل ثورتن ــل وضــوح ف ى بك ــّ ه تجل ــّ إالّ ان

أعلنتها الجماهير صـريحة أنهـا تثـور لإلسـالم وتـنهض فـي سـبيل االستعماري، فقد  

القربن. وأعلنها قائد الثورة الكبير االمام الخميني أن الثورة ثورة إسالمية خالصـة ال 

تهدف الى مجرد أهداف اقتصادية أو سياسية أو محلية، وإنما تهـدف الـى خصـوا 

اإلسـالم المشـوَّ  مـن قبـل  إقامة حكـم القـربن الكـريم، وتطبيـق اإلسـالم األصـيل، ال

االســتعمار وعمالئــه الفكــريين والسياســيين. والواقــع إن اإلســالم إذا طبــق فــي كــل 

شـؤون الحيــاة، فـإن األهــداف االقتصــادية والسياسـية كلهــا سـتتحقق بأجمــل صــورة 

 وأروعها...
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وهكذا استطاع االيمان باإلسالم، والقيـادة اإلسـالمية الحكيمـة أن يحققـا المعجـزة 

حــا النظــام الشاهنشــاهي الطــاغوتي العميــل رغــم قوتــه الهائلــة وإســناد الــدول ويزي

العظمى جميعها له، ولكنها إرادة هللا المتجليـة فـي االرادة اإلسـالمية للشـعب المسـلم 

م، وال يقف أمام هذ  االرادة ـ بعون هللا ـ أحد    .(1)ولينمرن  هللا من ينمرهالمصّمِّ

تعبيرا  عن شوق الجماهير المسلمة اإليراني  سالمي  ومن هنا فقد جا  الدستور اإل

لتطبيــق اإلســالم تطبيقــا  كــامال ، وإصــرارها علــى صــوغ حياتهــا االجتماعيــة وفقــا  

  أيها الخخذين آمنخخوا اسخختمثيبوا هلل وللرسخخول إذا الكرمي  لتعليماته الحية، واستجابة لندا  القربن  
السارية في الدستور واالطـار اإلسـالمي ونظرا  للروح اإلسالمية   (2)دعاكخم ملا  يخخيكم

 االصيل له فقد صوتت أكثرية الشعب الساحقة لصالحه واصبح نافذ المفعول بنذاك.

 اإلسالم في كل مادة 

أراد هللا تعالى أن يستوعب اإلسالم كّل شؤون الحياة اإلنسانية، وينظمهـا التنظـيم 

وتبـاين الظـروف وذلـك   الكامل، ويحل لها كّل مشاكلها رغم اخـتالف هـذ  المشـاكل

بعــد أن منحــه كــل عناصــر المرونــة المطلوبــة فــي إشــباع الجوانــب المتغيــرة. أمــا 

 الجوانب الثابتة من حياة اإلنسانية فقد شرع لها التشريعات الواقعية الثابتة.

وعلى أي حال فقد استوعب اإلسالم كل النواحي اإلنسـانية حتـى سـلّم المحققـون 

ن واقعـة إالّ وو فيهـا حكـم( وقـد جـا ت بعـض النصـوا في اإلسالم بقاعدة )ما م

عـن علـي بـن ابـراهيم (3)الشريفة لتؤكد هذا الجانب بكّل وضوح. فقد ورد فـي كتـاب

أي الصــادق)عليه ـ عبـدهللا  عـن محمـد بـن عيســى عـن يـونس عـن حمــاد عـن أبـي

 أو سنة(. قال: سمعته يقول: )ما من شي  إالّ وفيه كتابـ    السالم(

توزع النصوا والقواعد اإلسالمية على الجوانب المختلفـة للحيـاة   على أن نفس

 اإلنسانية يكشف بكل وضوح عن هذا االستيعاب.

ومن هذا المنطلق فإنّا نجد الروح اإلسـالمية تسـري فـي مختلـف مـواد الدسـتور 

 
 .40  :( الحج۱)

 .27  :( األنفمل2)

 .۱6 :۱الكمةي  ( 3)
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 اإلسالمي، وهذا ما نجد  مثال  في استعراض إجمالي لبعض هذ  المواد وكما يلي:

ــ 1 ــد الم ــوري ـ تؤك ــام الجمه ــام النظ ــي أق ــعب اإليران ــى أن الش ــى عل ادة األول

 اإلسالمي على أساس من اعتقاد  الراسخ بحكم الحق والعدل القربني.

ـ وقد رأينا في الفصول الماضية كيف ارتبط الدستور اإلسالمي باأليديولوجيـة   2

 اإلسالمية عبر دراستنا للمادة الثانية.

كيف طبق الدستور في مادتـه الثالثـة كـل األهـداف ـ كما أننا رأينا في ما سبق   3

 التي توّخاها اإلسالم من الحكومة اإلسالمية.

ـ وبمطالعة سريعة للمادة الرابعة التي ذكرناها في مطلع هذا البحث نعرف أن   4

القانون والمقررات والموازين اإلسالمية مقدمـة علـى كـّلِّ عمـوم أو إطـالق فـي أّيِّ 

 قانون بخر.

لمادة الخامسـة تطبيـق مبـدأ إسـالمي أصـيل هـو مبـدأ العمـل بواليـة ـ قررت ا  5

( وحتـى 107الفقيه العادل الكف  كامتداد لمبدأ اإلمامة. وهذا ما تفصله المواد مـن )

 (.112المادة )

ـ أكدت المادتـان السادسـة والسـابعة علـى احتـرام برا  األمـة وتقيـيم وجودهـا   6

 ود المقررة له.وتطبيق مبدأ الشورى اإلسالمي في الحد

ـ وفـي المــادة الثامنــة قــررت مبــدأ الرقابـة االجتماعيــة المتبادلــة داعيــة لعمــل  7

 فالمؤمنون بعضهم أوليا  بعض.  ،الجميع باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ـ وفي المادة التاسعة يتجلّى لنا التّأكيد على الوحـدة واالسـتقالل مـن كـل تبعيـة   8

 مية.وهما من العناصر اإلسال

ـ أّما المادة العاشرة فقد تبنَّت ـ تبعا  للتعليمات اإلسـالمية ـ جعـل العائلـة وحـدة   9

 البنا  االجتماعية واقامتها على أساس خلقي إسالمي.

ـ وتؤكد المادة الحادية عشرة على أن المسلمين جميعا  أمـة واحـدة، وأّن هـذا   10

 مبدأ يجب أن يلحظ في كل عمل سياسي.

ادة الثانيــة عشــرة نجــد التصــريح بــأن اإلســالم هــو ديــن الدولــة ـ وفــي المــ 11

 الرسمي، مع التأكيد على احترام كّلِّ المذاهب اإلسالمية.

ــادة ) 12 ا الم ــّ ــادة )13ـ ام ــي 14( والم ــات اإلســالمية ف ــان التعليم ــا تطبق ( فهم
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 التعامل مع األقليات الدينية غير اإلسالمية.

لى تعلـيم اللغـة العربيـة بعـد دورة الّدراسـة ( نجد التأكيد ع16ـ وفي المادة )  13

 االبتدائية مباشرة ألنها لغة القربن والعلوم والمعارف اإلسالمية.

( نالحــظ جعــل التــاريخ الهجــري تاريخــا  رســميا  للدولــة 17ـ وفــي المــادة ) 14

 شمسيا  كان أو قمريّا .

 سالمية.( عبارة )هللا أكبر( في علم الجمهورية اإل18ـ وتسجل المادة ) 15

 ( كل تمايز عنصري أو تعصب قبلي بين أفراد الشعب.19ـ وتنفي المادة ) 16

( على ان الجميع رجاال  ونسا   يحميهم القانون ويتمتعون 20ـ وتؤكد المادة )  17

 بكل الحقوق اإلنسانية التي يقررها اإلسالم.

ات ( على الدولة ضمان حقـوق المـرأة فـي جميـع الجهـ21ـ وتوجب المادة )  18

 في إطار التعليمات اإلسالمية.

ال إكخخخراه مل الخخدين  خخد تبخخني ملبخخدأ  ( تطبيقا  رائعـا   24( و)23ـ ونجد في المادتين )  19
وكذلك في المواد التاليـة مـع مالحظـة عـدم أدا  الحريـة الممنوحـة   (1)الرشد من الغخخي  

 الى حالة الفوضى والت مر.

ضمان االجتماعي في اإلسـالم عبـر ( تحكي عن تطبيق مبدأ ال29ـ والمادة )  20

وضــعه كمبــدأ مســلَّم علــى عــاتق الدولــة وتعميمــه علــى المجــاالت المختلفــة ومنهــا 

(، واسـتثمار الحقـوق 33و  30كما قـررت ذلـك المادتـان )  ،مجاالت التربية والتعليم 

 ( وما بعدها.34واسترجاعها كما في المواد)

( فهـو يعمـل 55( وينتهـي بالمـادة )43ـ اّما الفصل الرابع الذي يبدأ بالمادة )  21

على إقامة نظام اقتصادي على أساس من المـذهب االقتصـادي اإلسـالمي ونظرياتـه 

في االنتاج المتزايد المسـتفيد مـن كـّلِّ تقـدم علمـي والمتناسـب مـع التوزيـع العـادل، 

والضمان االجتماعي األمثل. وهذا مـا سـوف نتعـرض لـه إن شـا  هللا فـي أحاديـث 

 مقبلة.

 
 .256 :( البقرة۱)
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( على أن الحاكمية المطلقة علـى الكـون واإلنسـان هـي و 56ـ تؤكد المادة )  22

تعالى وأنه تعالى هو الّذي استخلف اإلنسان واستعمر  في هذ  االرض، ثم تتعـرض 

 المواد التالية إلى كيفية إعمال هذ  الحاكمية الشعبية.

يقسـم ( نجد ممثل الشـعب فـي مجلـس الشـورى اإلسـالمي 67ـ وفي المادة )  23

علــى الحفــاظ علــى حــريم اإلســالم، ومعطيــات الثــورة اإلســالمية، وحراســة مبــاني 

 الجمهورية اإلسالمية.

( علـى أن مجلـس الشـورى اإلسـالمي ال يمكنـه أن يضـع 72ـ تؤكد المادة )  24

 قوانين تخالف اإلسالم.

( تشــكيل مجلـس حــراس الدســتور للقيـام بمهمــة حراســة 91ـ تقـرر المــادة ) 25

 سالم والدستور، ويكون المرجع الرئيس في هذا الجانب.أحكام اإل

ــادة ) 26 ــرر الم ــدينين 115ـ وتق ــين المت ــة ينتخــب مــن ب ــيس الجمهوري ( أن رئ

السياسيّين المتصفين بالتقوى وااليمـان بمبـاني الجمهوريـة اإلسـالمية، وهـو يقسـم ـ 

 ( ـ على الدفاع عن اإلسالم.121كما تقرر المادة )

( أن جـيش الجمهوريـة اإلسـالمية يجـب أن يكـون 144ة )ـ وجا  فـي المـاد  27

جيشا  إسالميا  عقائديا  وشعبيا  يضم األفراد األكفا  لتحقيـق أهـداف الثـورة اإلسـالمية 

 والتضحية في سبيلها.

( فهي تضع أسس السياسـة الخارجيـة وأهـدافها ومـن أهـم 152ـ أّما المادة )  28

( علـى 154ين، في حين تـنا المـادة )هذ  األهداف الدفاع عن حقوق جميع المسلم

أن الجمهورية اإلسالمية تجعل سعادة اإلنسان في المجموع البشري هـدفها الـرئيس، 

 وتعتبر االستقالل والحرية وحكم الحق والعدل من حقوق كل الناس في العالم.

 ( على أن يكون رئيس القوة القضائية مجتهدا  عادال .157ـ تؤكد المادة ) 29

( تدعو إلى حرية التبلي ، وإذاعـة المعلومـات فـي 175را  فان المادة )ـ وأخي  30

 وسائل االعالم ضمن االُطر والموازين اإلسالمية.

معلقـا  علـى فهمنـا لهـذ   –وفي الختام نذكر ان األستاذ العبدوني المغربي ارتـأى 
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بـل هـي أن كلمة )الموازين( في هذ  المادة ال تعني األحكام االسالمية فقـط   –المادة  

األحكام حينما يراد انزالها الى الواقع العملـي حيـث تـتم مالحظـة الحـاالت الطارئـة 

واألحكام الثانوية واألحكـام الوالئيـة التـي تصـدر لملـي  منطقـة المباحـات بـالمعنى 

   (1)  االعم وفقا  للمصالح.

 
 .229الصفحة    – 16العدد   –راجع مجلة األجتهاد والتجديد   (۱)
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 المادة الخامسة 

ل هللا تعررملى ةرجرره(  ةي زم  غيبررة اإلمررمم المهرردي )عجررّ

ة ةرري جمهوريررة إيرررا  تكررو  وال يررة األمررر وإمممررة األمررّ

اإلسالمية بيد الفقيه العمدل، المتقي، البصير بأمور العصر، 

وذلررك وةقررمً للمررمدة ، الشررجمع القررمدر علررى اإلدارة والترردبير

(۱07.) 

 وهنم بحوث:

 لعمل الحكوميا البحث االول: 

 ودور  في تحقيق مسؤوليات الدولة اإلسالمية  

 مقـدمة:

سالمية دور محوري في المسيرة االجتماعية التي خطط لها اإلسـالم للحكومة اإل

 في اطار نظريته االجتماعية العامة.

وقد حدد اإلسالم هذ  المسؤوليات التي نجد أنها تجاوزت كثيرا  ما كـان متعـارف 

 عليه في عصر انطالقة اإلسالم.

لصعيد المادي ومع عظم المسؤولية يتطلب األمر امكانات تنفيذية كبرى ال على ا

فحسب بل وعلى المستوى القانوني، فضال  عن الجـو العـاطفي المطلـوب لعمـل هـذا 

 المحور المهم.

وهذا البحـث يتكفـل االشـارة لهـذ  الجوانـب مـع تركيـز خـاا علـى االمكانـات 

القانونية للحاكم اإلسالمي ـ وهو الـرأس االعلـى للحكومـة اإلسـالمية ـ وبتعبيـر ادق 

لصــالحية القانونيــة التــي يملكهــا الحــاكم، وان كانــت االمكانــات يــتم التركيــز علــى ا

القانونية اعم من هذ  الصالحيات... ذلك اننا نعتبر انسجام طبيعة التشريع اإلسالمي 

بشكل دقيق مع االهداف المرجوة للحكومة اإلسالمية تمثل امكانا  قانونيا  تسـتفيد منـه 

 لمقولة ان شا  ّللّا تعالى.في تحقيق تلك االهداف. وسيأتي توضيح هذ  ا

ورغم أّن فقها نا ومفكرينا قد بذلوا جهدهم الكبير فـي هـذا المجـال إالّ اننـا نعتقـد 
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 أن المجال مازال مفتوحا  للبحث واستنباط النظرية اإلسالمية.

ويجب هنا ان نالحظ أّن الخلط بين واجبات الفقيه في عملية االسـتنباط وواجباتـه 

النزاعــات، وبــين واجبــات الحــاكم فــي مســألة ادارة دفــة  فــي عمليــة القضــا  وفــض

الحكم، وكذلك الخلط بين دور المصـلحة فـي اسـتنباط الموقـف الشـرعي الخالـد مـن 

القضايا والنوازل، ودورها في العملية االداريـة االجتماعيـة ومـا يتبعهـا مـن نـوازل 

ا ال يعـد موقفـا  وهو موقف غالبا  مـا يكـون تابعـا  للظـروف الزمانيـة والمكانيـة; ولـذ

ــف  ــة، والموق ــروف الطارئ ــن الظ ــردي م ــف الف ــين الموق ــط ب ــذا الخل ــدا ، وهك خال

االجتماعي منها; كل هذ  االنماط أّدت الى نوع من االبهام في النظرية، واالخـتالف 

 في النتائ ، االمر الذي يتطلب التنقيح والتنبيه.

وســعة افــق الفقيــه ونالحــظ أيضــا   أن تنــوع منافــذ الزمــان والمكــان إلــى ضــيق 

المستنبط، وكذلك دورهما في تغييـر الموضـوع، أو قيـود ، أو مصـاديقه، أو ظـرف 

تطبيق الحكم أو تحوله من حق خاا إلى حق عام أو غيـر ذلـك أّدى إلـى نـوع مـن 

تصور الميوعة ـ لدى البعض من غيـر المتعمقـين ـ ممـا يتنـافى مـع خلـود الشـريعة 

إلسـالمية هـي التـي تسـتوعب هـذ  األمـور دون ان في حـين اّن المرونـة ا،  وبقائها  

 يؤدي ذلك إلى الميوعة المرفوضة. 

وينبغي ان ال يغيب عن البال، ان الفقيه الذي يعمل على اكتشاف الحكم الشـرعي 

من القضايا يحتاج إلى امكانات علمية واسعة يذكرها علما  االصـول والفقـه، وهـي 

افة لضرورة معرفة الدور الذي يلعبـه هـذا نفسها ضرورية لعمل الحاكم الفقيه باالض

الحكم الجزئي االجتماعي في اطار الكل اإلسالمي المترابط، النه يُراد طرحـه علـى 

صعيد تطبيق مجمل االطروحة اإلسـالمية علـى المجتمـع، وهـي اطروحـة متكاملـة 

 مترابطة.

 لتـه فـانفإذا كان الفقيه يحاول استنباط الموقف المعين مع التركيز عليه وعلـى اد

 الحاكم يجب ان يلحـظ فـي نفـس الوقـت مناسـبات الموضـوع مـع سـائر المواضـيع،

ومدى التأثيرات التي سيتركها التطبيق على مجمل العملية االجتماعية. وال ادل على 

ــات  ــة تطبيــق الحــدود اإلســالمية علــى مجمــل العالق ــار عملي ذلــك مــن مالحظــة بث
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ـياسية، والدوليـة وغــيرها، وبالتـالي علـى االجتماعية والحقوقية، واالقتصادية، والس

 مجـمل التكامل االجتماعي المطلوب.

ــاب مفتوحــا  امــام الفقهــا   ــا  الب ــة لتصــور بق وهــذ  االشــارات ـ وغيرهــا ـ كافي

والمفكرين فـي هـذا المجـال... وقـد نملـك ان نقـول أن القسـط االكبـر مـن المباحـث 

بعـد ان اتجـه الكثيـر مـن بحوثنـا النظرية االجتماعية مـا زال مجهـوال  مـع االسـف،  

اتجاها  تقطيعيـا  تجزيئيـا  ولـم يعبـر المجـاالت المقطعيـة الـى مجـاالت التنظيـر التـي 

تستطيع ان تمنحنا الرؤية العامة لمعالمنا، وافتراقاتها عن معالم النظريات والمذاهب 

( أو الحياتية االخرى، لـئال نقـع كمـا وقـع الكثيـر مـن المفكـرين فـي وهـدة )االلتقـاط

)التهجين( أو )التركيب بين اإلسالم وغير ( مما انت  فـي ذهـنهم )إسـالما  رأسـماليا ( 

 أو )اشتراكية إسالمية( أو حتى )علمانية إسالمية(!!

 تنبيه مهم 

ويجب ان ننبه هنا إلى اننا نركز على موضـوع الحكـم الحكـومي الصـادر مـن الفقيـه 

فتـوا  فـي الموضـوع، فـالفتوى ال تتحمـل الحاكم شرعا  دون الفقيـه الـذي يحـاول اصـدار 

انتخابا  وتخييرا  وانمـا المطلـوب معرفـة الواقـع الشـرعي، امـا االنتخـاب واالختيـار فانمـا 

 يتصور على صعيدين:  

وهذا المعنى ال يتصور في من ،  انتخاب غير الفقيه للفتوى التي يعمل بها  االول:

علم ال يتكرر( فإذا تـم لـه االيمـان يقول بضرورة كون المقلَّد اعلم من غير  )ألن األ

 بحذف شرط االعلمية امكنه ان يتخير بين الفتاوى.

ــع  الاررمني: ــاوى المنســجمة م ــام والفت ــار االحك ــوم الحــاكم الشــرعي باختي ان يق

 المصلحة العامة وتعميمها على اآلخرين.  

 ميوهذا ما سـنبـيّنه ان شا  ّللّا تعالى في الفصل الرابع من هـذا البحـث، فمـا سـ

بـ )العمل( انما يتصور في هذا المجال ال غير، وهذا ما دعانـا للتركيـز علـى جانـب 

 الحكم الحكومي ال غير.

 وسيسير بحثنا على النمط التالي:

القسم االول: وسنتحدث فيه بشكل مقدمي عـن المصـطلحات التـي سـنركز عليهـا 

 سام.كالحكم الحكومي والحكم األولي والثانوي والعالقة بين هذ  االق

القسم الثاني: سنركز فيه على مشروعية الحكم الحكومي متعرضـين بـالطبع إلـى 
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 بعض تطبيقاته.  

القسم الثالث: وسيتم البحث فيـه عـن مسـؤوليات الحكومـة اإلسـالمية والمالكـات 

 التي تحدد لها عملية التنفيذ لهذ  المسؤوليات.  

تـي يملكهـا الحـاكم لتنفيـذ القسم الرابع: وسنركز فيه على االمكانـات التشـريعية ال

 مسؤولياته.

 القسم الخامس: ونتـعرض فيه إلى االمكانات االخرى التي تساعد  في ذلك.

 تقسيمات الحكم والفروق بينها:  القسم االول

ُعّرف الحكم بانه )االعتبار الشرعي المتعلق بافعال العباد تعلقـا  مباشـرا  أو غيـر 

 . ولعله اسلم التعاريف.(1)مباشر(

 د قسم الحكم إلى اقسام باعتبارات مختلفة.وق

، والذي يهمنا هو تقسيم الحكم إلى الحكم االولي والحكم الثـانوي والحكـم الـوالئي

دون إن ف الحكـم االولـي بانـه: الحكـم المجعـول للشـي  اوال  وبالـذات، اي وقد عـرّ 

ــظيُ   لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2)ما يطرأ عليه من العوارض األُخر

 :كما عّرف الحكم الثانوي بأنه

الحكم المجعول للشي  بلحاظ ما يطرأ عليـه مـن عنـاوين خاصـة تقتضـي تغييـر 

 .(3)حكمه األولي

وهذ  الحاالت الطارئـة هـي مـن قبيـل )الضـرر( و)العسـر والحـرج( و)العجـز( 

تزاحم الحكم عند تنفيذ  مع حكـم اهـم )و)االكرا ( و)الخوف( و)المرض( و)التقيّة( و

وغيـر ذلـك  (وقوعه مورد النذر والعهـد والقسـم )و  (وقوعه مقدمة لحكم بخر)و  (منه

من قبيل تحول الحكم الوجوبي الكفائي للصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة إلى 

 
 .55  :( أصول الفقه المقمر ۱)

 .73  فسه:نالمصدر  ( 2)

 .73  المصدر نفسه:( 3)



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 196

 الحكم التعييني الوجوبي إذا انحصر األمر بشخا واحد.

النه جا  لـذات الموضـوع بغـض النظـر   ،والحكم االولي: ثابت لموضوعه دائما  

انـه يشـترك فيـه العـالم والجاهـل النـه أيضـا  ثابـت لـذات   عن الطـوارئ عليـه، كمـا

 الموضوع رغم كون الجاهل معذورا .

فـي حــين ان الحكــم الثـانوي: ثابــت مــا ثبتــت الحالـة الطارئــة، ولخصــوا هــذا 

 الشخا الذي عرضت له.

ولذا نجد أن الحكم الثـانوي يعبـر عـن مرونـة تشـريعية، ذلـك ان المرونـة تعنـي 

 ضــاغطة بمقــدار مــا تحملــه مــن ضــغط، ثــم العــودة إلــى الحالــةاالســتجابة للحالــة ال

وهي هنا الحكم األولي، أن يُغيّر الحكم ـ    ىإل  ىـ عند ارتفاع العامل الذي أدالطبيعية  

وهذ  بنفسها قاعدة عامة يجب ان يلحظها الفرد عند اتباعه الحكم الثانوي، كما يجـب 

جاوزها إلى حالـة طارئـة بشـكل ان يلحظها الحاكم الشرعي في حكمه الوالئي فال يت

 دائم بل يتبع في ذلك مقتضيات المصلحة العامة ملتفتا  إلى كون الحالة استثنائية.

وانما نشير إلـى ان القـربن  ،ولسنا بصدد استقصا  العناوين الطارئة بشكل ثانوي

 الكريم يشير اليها. مثال  جا ت حالة )االضطرار( في اآليات التالية:  

كم امليتخخة والخخدم وحلخخم النزيخخر ومخخا اهخخل بخخه لغخخري اغ  كمخخن اضخخطر إلخخري اب  وال عخخاد امنخخا حخخرم علخخي
 .(1)كال إمث عليه إن اغ  إلفور رحيم

كمن اضطر مل خمممة إلري متمثانف  مث كإن اغ  إلفور رحيم(2). 
َل لكخخم مخخا حخخرم علخخيكم اال مخخا رِّرُُت اضخخط وما لكخخم ان ال لكلخخوا ممخخا ذكخخر اسخخم اغ  عليخخه و خخد َكمخخ 
 . وغيرها.(3)إليه

 وكذلك الحرج:

وما جعل عليكم مل الدين من حرج(4). 

 
 .۱73 :( البقرة۱)

 .3  :( الممئدة2)

 .۱۱9 :( األنعمم3)

 .78( الحج،  4)
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 وكذلك العناوين االخرى.

وهذا المعنى أيضا  جـا  فـي الروايـات الشـريفة ومنهـا حـديث الرفـع الـذي روي 

عن حريز عن أبي عبد ّللّا الصادق)عليه السالم( قـال: »بسند جامع لشرائط الصحة  

 لى هللا عليه وبله وسلم(: رفع عن أمتي تسعة: الخطـأ، والنسـيان،قال رسول ّللّا )ص

 ،وما ال يعلمـون، ومـا ال يطيقـون، ومـا اضـطروا إليـه، والحسـد  ،وما اكرهوا عليه

 .(1)«بشفة  اإلنسان  والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق  ،والطيرة 

 االحكام الحكومية

نية( ومنهـا )االحكـام القضـائية( وقـد وربما سميت باالحكام )الوالئية( أو )السلطا

فت بانها: )انشا  انفاذ من الحـاكم ـ ال منـه تعـالى ـ لحكـم شـرعي أو وضـعي أو ُعرّ 

 .(2)موضوعهما في شي  مخصوا(

وصاحب الجواهر هنا ـ رغم كونـه يتعـرض لتعريـف الحكـم القضـائي ـ يطـرح 

فـي ذيـل   بشـكل اعـم ليشـمل كـل حكـم يصـدر مـن الحـاكم الشـرعي ـ وهـو  المسألة

التعريف يشير إلى هذا التعميم. فإذا صدر الحكم فـي مقـام الخصـومة والترافـع كـان 

 حكما  حكوميا  قضائيا  واال كان حكما  عاما .

فه الشهيد االول بانه )انشا  اطالق أو الزام في المسائل االجتهادية وغيرها ويعرّ 

 .(3)لمعاش(مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح ا

 وهذا تعريف يختا باالمور القضائية.

وإذا شئنا ان نجاري اسلوب تعريف الحكم االولـي قلنـا ان الحكـم الحكـومي هـو: 

)االعتبار الصادر من الحاكم الشرعي بمقتضى صالحيته الشرعية والمتعلق بافعـال 

 ضعية.  العباد مباشرة أو بشكل غير مباشر( ليكون شامال  لالحكام التكليفية والو

وإذا اردنــا ان نخصصــه باالحكــام القضــائية اضــفنا إليــه عبــارة )فــي مقــام رفــع 

 التخاصم(.

 
 .عند أهل السنة  ، وذكرته الصحمح345 :  5( وسمئل الشيعة۱)

 .۱00  : 40( جواهر الكالم2)

 .320، ص  ۱ج  :( القواعد والفوائد3)
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 الفروق بين االحكام االولية واالحكام الوالئية

 وعلى ضو  ما سبق يمكن ان نحصر الفروق في مايلي: 

ان االحكام االولية هي احكام للشارع المقـدس، يـتم كشـفها مـن قبـل الفقيـه   أوالً:

في حين ان االحكام الوالئية هي احكام يصدرها الحـاكم الشـرعي بمقتضـى   ،ة مباشر

 صالحياته الشرعية.  

 ،ان االحكام االولية هي أحكام كلية غير مطبقة علـى مصـاديقها الخارجيـة  امنيمً:

فـي حـين ان االحكـام الوالئيـة تعبـر ؛  كقول الفقيه )الصالة واجبة( و)الما  طهـور(  

 (1)لموضوعات الخارجية.عن تطبيق حكم كلي في ا

ان االحكام الفتوائية )االولية والثانوية( يمكـن نقضـها مـن قبـل فقيـه بخـر;   املامً:

 ،ألن المقام مقام كشف عن الحكم الشرعي، أمـا االحكـام الوالئيـة فـال يمكـن نقضـها

 وفي نقض االحكام القضائية منها كالم.

مصـالح ومفاسـد فــي ذوات ان االحكـام الفتوائيـة قائمــة علـى أسـاس مــن  رابعرمً:

امـا االحكـام   ؛  االشيا ، يلحظها الشارع المقـدس )جـل جاللـه( ويصـدر حكمـه فيهـا

الوالئية فهي تتبع المصالح التي يدركها الحاكم الشرعي أو التطبيقات التي ينصـرف 

 نظر  اليها على الموضوعات الخارجية.

ا ، كمـا يراهـا اإلسـالم. االحكام االولية تعبر عن الحالة الطبيعيـة لالشـي  خممسمً:

اما االحكـام الوالئيـة فهـي تعبـر عـن مقتضـيات المصـلحة التـي يراهـا ولـي األمـر 

 وتشكل حالة استثنائية.

، وربمـا كـان (2)قيـل: ان االحكـام الحكوميـة هـي تنفيـذ لالحكـام االوليـة  سمدسمً:

كمـا ـ  نفيـذها  ن السبل لتيالمراد انها في الواقع تعتمد على االحكام االولية وتحاول تبي

 . ـ    سيأتي

والحقيقة هي ان اسلوب التنفيذ هو احد الموارد التي يكلـف بهـا الحـاكم الشـرعي 

نها ـ اجتماعيا  ـ رغم وجود بدائل اخرى للتنفيذ من قبيل ان يأمر بنظام اقتصادي ليعيّ 

 
 .43  :2۱، الجواهر۱63  :۱سملك( الم۱)
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إالّ انه يمكن ارجاع هـذا الفـرق الـى الفـرق   ،معيّن ال ربا فيه مع وجود بدائل اخرى

لثاني واعتبار ان كل ما يقوم به الحاكم الشرعي انما هو العمل علـى تطبيـق كليـات ا

شرعية معطاة له بالحكم األولي من قبيل )لزوم مراعاة المصلحة العامة( كما سيأتي 

 ذلك.  

 ق بين االحكام الثانوية واالحكام الوالئيةوالفر

 ويمكن ان نذكر هنا الفروق التالية:

لثانوية تنحصر عناوينهـا بمـا ذكـر فـي القـربن الكـريم والسـنة ان االحكام ا  اوالً:

في حين ترتكز االحكام الوالئيـة علـى المصـلحة العامـة ؛  الشريفة فهي ترتكز عليها

 ومقتضيات المؤشرات العامة كما سيأتي الحديث عنها في الفصل التالي.

حـين تتوقـف ان االحكام الثانويـة يمكـن ان يـدركها الفـرد ويعمـل بهـا فـي   امنيمً:

 االحكام الوالئية على نظر ولي االمر.

ان االحكــام الثانويــة هــي احكــام شــرعية وضــعت للعنــاوين الطارئــة. امــا  املارمً:

وربمـا اسـتند   ،االحكام الوالئية فهي احكام يصدرها ولي االمر بمقتضـى صـالحياته

ولـي في حكمه إلى توفر هذ  العناوين الطارئة ولكنه على أي حال حكم صـادر مـن  

 األمر ال من الشارع، وان كان واجب الطاعة شرعا .

وهناك من يرى الوحدة بينهمـا علـى أسـاس انهمـا حكمـان اسـتثنائيان، إالّ ان مـا 

 ذكرنا  يوضح الفرق بينهما.

 القسم الثاني: مشروعية الحكم الحكومي

وقد ال تجدنا بحاجة ماسة الثبات مشروعية الحكم الحكومي بعد ان كاد ان يكـون 

مـن الواضـحات، رغـم تشـكيك بعـض العلمـانيين، بـل بعـض المتحجـرين مــن ذوي 

 االتجا  الديني احيانا .

فيكفي ان نشير إلـى بعـض ادلـة المشـروعية مـع طـرح بعـض المالحظـات فـي 

 البين:

 اوال : القربن الكريم 

وحق اصدار الحكم الحكومي، حق يطرحه القربن الكـريم لالنبيـا  وأولـي االمـر 
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 قول تعالى:بكل وضوح. ي

 نفسخخهم حرجخخاً ممخخا  ضخخيت أكال وربك ال يؤمنون ح   ك مخخوي كيمخخا شخخمثر بيخخنهم مث ال مخخدوا مل
 .(1)ويسل موا تسليماً 

منا كخخان  خخول املخخؤمنني إذا دعخخوا إىل اغ  ورسخخوله لخخياكم بيخخنهم أن يقولخخوا  عنخخا إويقول تعالى:  
 .(2)وأطعنا واولئك هم املفلاون

 .(3)مر منكمويل األطيعو الرسول واُ أطيعوا اغ  و أيها الذين آمنوا  أ   ويقول تعالى: 

 .(4)النيب اوىل ابملؤمنني من انفسهمويقول تعالى: 

 وغيرها من اآليات الكريمة. 

 ثانيا : السنّة الشريفة

وهي طافحة بما ال مزيد عليـه مـن االحكـام التـي اصـدرها )ا( باعتبـار  وليـا  

 يلي إلى بعضها:لالمر ونحن نشير فيما  

 (5)ـ الحكم باعدام كعب االشراف. 1

 (6)اشخاا في فتح مكة. 4ـ الحكم باهدار دما   2

 (7)ـ اصدار االمر بمنع مجالسة الممتنعين عن الجهاد. 3

 (8)ير.ضـ الحكم بقطع نخيل بني الن 4

 (9)ـ النهي عن اكل لحم الحمير في خيبر. 5

 (1)ـ النهي عن التخلف عن جيش اسامة. 6
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 بل يمكن القول ان قيادته )صلى هللا عليه وبله وسلم( تمثلـت فـي اوامـر حكوميـة

 كان يصدرها بشكل مسـتمر إلـى جانـب ابـالغ االوامـر االلهيـة التـي يبلّغهـا الـوحي

 الصادق االمين.

وذلـك فـي   ـ  وقد تعرض الشهيد الصدر في كتابه القيم )اقتصادنا( لهذا الموضوع

والخطأ في استنباط الحكـم  ،لى التضليل في فهم النااـ  معرض حديثه عن التشريع

 :: فقد جا  في الرواية ان النبي قضى بين اهل المدينة فـي النخـل، قائال  الشرعي منه

. وال يباع فضل كال ،وقضى بين اهل البادية: انه ال يمنع فضل ما   ؛ال يمنع نفع بئر

ان يكون تعبيـرا  عـن حكـم يمكن    (2)وهذا النهي من النبي عن منع فضل الما  والكال

كما يمكن أيضا   ،كالنهي عن الميسر والخمر ،شرعي عام ثابت في كل زمان ومكان

أن يعبر عـن اجـرا  معـين اتخـذ  النبـي بوصـفه ولـي األمـر المسـؤول عـن رعايـة 

مصالح المسلمين، في حدود واليته وصالحياته، فـال يكـون حكمـا  شـرعيا  عامـا  بـل 

التـي يقـدرها ولـي االمـر. وموضـوعية البحـث فـي هـذا يرتبط بظروفـه ومصـالحه  

النا النبوي تفرض على الباحـث اسـتيعاب كـال هـذين التقـديرين، وتعيـين احـدهما 

 على ضو  صيغة النا وما يناظر  من نصوا.

واما اولئك الذين يتخذون موقفا  نفسيا  تجا  النا بصورة مسـبقة فهـم يفترضـون 

وينظرون دائما  إلى النبـي مـن خـالل   ،ا  شرعيا  منذ البد  ان يجدوا في كل نا حكم

النصوا بوصفه اداة لتبلي  االحكام العامة، ويهملـون دور  االيجـابي بوصـفه ولـي 

األمر. فيفسرون النا اآلنف الذكر على اساس انـه حكـم  شـرعي عـام، ويفرعـون 

ون النهم يسـتبعد،  على هذا االساس ان النهي ليس نهي تحريم وانما هو نهي كراهة  

 (3)ان يكون منع المالك لفضل مائه حراما  شرعا ، في كّل زمان ومكان(.

أي بـين االمـر الكاشـف عـن   ،وهكذا نجد تفريقه )رحمه هللا( بين الموقفين تمامـا  

 
 .433، مغمزي الواقدي ص  207 :28( بحمر االنوار۱)
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 واالمر الوالئي الحكومي.  ،الحكم الشرعي األولي

ي اما من حيث داللة هذ  االوامر الوالئية على الكشف عن الحكم الشـرعي األولـ

 فقد تعرض االصوليون لذلك:  

فــذكر فــي )ســلم الوصــول( انــه لــيس كــل مــا روي عــن الرســول عليــه الصــالة 

والسالم من اقواله وافعاله وتقريراته تشريعا  يطالب به المكلفون، ألن الرسـول بشـر 

اصطفا  ّللّا رسوال  لهداية النـاس وارشـادهم; ـ من الناحية الفسلجية ـ ،  كسائر الناس  

 فما صدر منه ينتظم االقسام التالية:    (1) ل امنا اان بشر مثلكم يوحى ايل  ى: قال تعال

ـ ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية كاألكل والشـرب والنـوم ومـا إلـى ذلـك   1

 من االمور التي مرجعها طبيعة اإلنسان وحاجته.

ـ مــا صــدر منــه بحســب خبرتــه وتجاربــه فــي الحيــاة، وفــي األمــور الدنيويــة  2

سب تقدير  الشخصي للظروف واالحوال الخاصـة، وذلـك مثـل شـؤون التجـارة وبح

والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبيرات الحربية وما إلى ذلك من االمور التي يعتمـد 

 فيها على مقتضيات االحوال ومراعاة الظروف.

 ،الن مرجع القسم االول الطبيعة والحاجـة البشـرية  ،تشريعا    اوهذان القسمان ليس

ومرجــع القســم الثــاني الخبــرة والتجــارب فــي الحيــاة والتقــدير الشخصــي للظــروف 

 الخاصة من غير ان يكون هناك دخل للوحي االلهي وال للنبوة والرسالة.

 ـ ما صدر منه على وجه التبلي  عن ّللّا تعالى، بصـفته رسـوال  يجـب االقتـدا   3

 ريمـه واألمـر بفعـل أو النهـيبه والعمل بما سنّه من األحكام مثل تحليل شي  أو تح

 فهـذا القسـم األخيـر ،عنه وكبيان العبادات، وتنظـيم المعـامالت، والحكـم بـين النـاس

تشريع عام يجب على كل مكلف العمل به واالحاديث الواردة فـي هـذا القسـم تسـمى 

 حكام.باحاديث األ

دلــة، وبالجملــة فــان اقــوال الرســول وافعالــه وتقريراتــه انمــا تكــون دلــيال  مــن اال

ومصدرا  من المصادر التشريعية التي تستمد منها االحكام الشرعية إذا صدرت منـه 

 
 .۱0  :( الكهف۱)
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 .(1)بمقتضى رسالته لسن القوانين وتشريع االحكام أو بيانها

 الحكيم بان هذا التقسيم غريب بنا  على:   وقد اشكل عليه استاذنا السيد محمد تقي

 م.أ ـ علمنا بانه ما من واقعة االّ وّ  فيها حك

 ب ـ صدور هذ  االفعال عن ارادة.

 ج ـ ادلة العصمة.

فكل مـا يصـدر عنـه )صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم( بطبيعـة الحـال يكـون موافقـا  

 ،الحكام الشريعة ومعبرا  عنها وال يختلـف الحـال بـين القسـم االول والثـاني والثالـث

ثر مـن اربـع، واستثنى من ذلك مختصاته )صلى هللا عليه وبلـه وسـلم( كـالزواج بـاك

وكذلك افعاله الطبيعية غير االراديـة... واضـاف: )اقصـا  ان بعـض افعالـه تختلـف 

عن البعض اآلخر من حيث داللتها على الحكم بعنوانه االولـي أو العنـوان الثـانوي، 

 .(2)وداللتها احيانا  على جواز العمل بالحكم الظاهري، وهكذا(

ــه  ــه اســتاذنا الحكــيم صــحيح، إال ان ــه كــالم صــاحب )ســلم ومــا قال يمكــن توجي

الوصول( بأن القسم االول يعني االساس الذي صدر عليه هذا السـلوك الخـاا وان 

القسم الثاني ال يكشف عن حكم شرعي ثابت كما هو الحال في القسـم الثالـث. إالّ ان 

الــذي يــرد عليــه أنــه فــي القســم الثــاني لــم يفــرق بــين اآلرا  الشخصــية والمواقــف 

ــة الوال ــر الحكومي ــة لالط ــاة كامل ــن مراع ــة ع ــف الحكومي ــر المواق ــث تعب ــة، حي ئي

ــه ـ  التشــريعية العامــة، والتوجيهــات اإلســالمية للحــاكم الشــرعي ـ كمــا ســيأتي بيان

والمصلحة العامة لالمة مما يمكن ان يساعد في الكشف عن الحكم اإلسالمي الثابـت 

اســاس مراعــاة وان كــان هــو ال يعتبــر عــن حكــم ثابــت شــامل باعتبــار قيامــه علــى 

 الظروف الزمانية والمكانية.

وقد نستغرب ان يدخل في القسم الثالث مسألة )الحكم بـين النـاس( وهـي ال تعبـر 

 ثابت إالّ أن يريد القواعد الثابتة لهذ  المسألة. عن حكم إسالمي

هذا وهناك امثلة كثيرة لالحكام الصادرة عن األئمة بشكل والئـي وال مجـال هنـا 

 
 ةمم بعدهم. 362  :( سلم الوصول۱)
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 بالتفصيل.  للتعرض اليها

 معيار التمييز بين األوامر الشرعية والوالئية

النحــو  وربمـا كـان هـذا البحـث مـن البحـوث األصـيلة وان لـم يـتم االهتمـام بـه علـى

 المطلوب.

 وما يبدو لنا ان هناك معايير فنية من قبيل:  

 أوال : أن يتعلق االمر بالقضايا الخارجية.

 كأن يكون في موقـف القضـا  أو الحكـم   ثانيا : أن يحمل معه قرينة تدل على ذلك

 بين الناس.

مجمــع علــى عمومــه اآلبــي عــن  ،ثالثــا : أن يصــدر فــي جــو مخــالف لمضــمونه

 التخصيا.

رابعا : ان يفسر  األئمة واالصحاب بذلك وفق قرائن معينة عندهم، مما يحقق لنـا 

 االطمئنان بالجو الذي صدرت فيه هذ  االوامر.

 عن أهل البيت )عليهم السالم( من قبيل:كما جا  في بعض الروايات  

ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أبـي عميـر عـن 1

سـئل أبـو عبـد ّللّا عـن شـرا  النخـل والكـروم »حماد بن عثمان عن الحلبـي: قـال:  

والثمار ثالث سنين أو أربع سنين فقال: ال بأس، تقول: ان لم يخـرج فـي هـذ  السـنة 

قابل، وان اشـتريته فـي سـنة واحـدة فـال تشـتر  حتـى يبلـ ، وان اشـتريته اخرج في  

ثالث سنين قبل ان يبل  فـال بـأس، وسـئل عـن الرجـل يشـتري الثمـرة المسـماة مـن 

ارض فتهلــك ثمــرة تلــك االرض كلهــا، فقــال: قــد اختصــموا فــي ذلــك إلــى رســول 

ال يـدعون الخصـومة ّللّا)صلى هللا عليه وبله وسلم( فكانوا يذكرون ذلك، فلما ربهـم  

نهــاهم عــن ذلــك البيــع حتــى تبلــ  الثمــرة ولــم يحرمــه، ولكــن فعــل ذلــك مــن اجــل 

 .(1)«خصومتهم 

 عـن حمـاد بـن عيسـى، عـن  ،ـ محمد بن يعقوب باسناد  عن الحسين بن سعيد  2

 
: 3الشريخ الصردوق   –، م  اليحضرره الفقيره  ۱75:  5الشيخ الكليني    –، الكمةي  ۱3:3( وسمئل الشيعة۱)
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... والحميـر  حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر )عليه السالم( انـه سـئل عـن

وقـد نهـى رسـول ّللّا   ،م ّللّا فـي كتابـهس الحرام اال ما حرّ لي»والبغال والخيل فقال:  

وانما نهاهم من اجل ظهـورهم أن يفنـو   ،)صلى هللا عليه وبله وسلم( يوم خيبر عنها

 .(1)«وليست الحمر بحرام 

نهانا رسـول ّللّا )صـلى هللا عليـه »ـ نقل الترمذي عن رافع بن خدي  انه قال:   3

إذا كانت ألحدنا ارض ان يعطها ببعض خراجهـا   ،افعا  وبله وسلم( عن امر كان لنا ن

ق «إذا كانــت ألحــدكم ارض فليمنحهــا اخــا  أو ليزرعهــا :وقــال ،أو بــدراهم  ــّ ، ويعل

ونحـن حـين نجمـع بـين قصـة هـذا النهـي، واتفـاق : ) ...  الشهيد الصدر عليه بقولـه

 الفقها  على عدم حرمة كرا  االرض في الشريعة بصورة عامة، ونضيف نصوصا  

كثيرة واردة عن الصحابة تدل على جواز اجارة االرض، نخرج بتفسير معـين لهـذا 

النا... وهـو ان النهـي كـان صـادرا  مـن النبـي بوصـفه ولـي األمـر ولـيس حكمـا  

 .(2)شرعيا  عاما (

 االصل في المسألة

 هذا وان لم يقم أي من هذ  المعـايير علـى تشـخيا الموقـف فـان االصـل ـ وّللاّ 

اتباع الطبيعة الغالبة وهي كونه )صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم( فـي موقـف اعلم ـ هو 

 التبلي .

 جماعثالثا  اإل

مّر بنا ان هذا األمر يعد من األحكام الواضحة في اإلسالم وذلـك نتيجـة الجمـاع 

األمة اإلسالمية على استمرار الحكومة اإلسالمية التي بدأت بعهـد النبـي )صـلى هللا 

الخلفـا  الراشـدين واسـتمرت باشـكال اخـرى، ورغـم االنحـراف عليه وبله وسـلم( و

الذي اصاب بعض الحاكمين إالّ ان اصل الحكومة لـم يكـن ليعتـرض عليـه احـد بـل 

ـ أمـرا  يجـب احترامـه حتـى ولـو كـان الحـاكم فاقـدا  للشـروط  عنـد الـبعض شكلت ـ

 
 .394  : ۱6المصدر نفسه( ۱)
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 المطلوبة.  

 رابعا : طبيعة التشريع اإلسالمي و)دليل العقل(

لمتتبع للشريعة اإلسالمية بسعتها وعرضها العريض، واهدافها المعلنـة هذا وان ا

كشريعة للحياة لكل واقعة فيها حكم، ولكل مشكلة منهـا رأي وموقـف، ولكـل جانـب 

هـذا المتتبـع البـد لـه ان يصـدق   ؛من جوانب الحياة اإلنسانية نظـام شـامل ومتشـعب

نظام صالحياته التـي تتطلـب وان لهذا ال  ،تماما  بوجود نظام سياسي حكومي إسالمي

النزاعات ومـل  المنـاطق المتعلقـة بالشـؤون االداريـة والتنفيذيـة والتـي   قيامه بفضّ 

ترتبط بالجانب المتغير من الحياة... وهذا المسلك ربما اطلق عليه اسم مسلك العقـل، 

 والمراد به المسلك الذي يعتمد فيها على النتيجة المنطقية التي يخرج بها مـن يالحـظ

مجمل الخصائا اإلسالمية ومقاصد الشريعة واهدافها. والحقيقة ان التصور القائـل 

م كـل نظمـه وقوانينـه الحياتيـة بيـد حكومـة لـم يعنـي ان اإلسـالم سـلّ   ،بعدم الحكومة

 .(1)هو أمر يدعو للسخرية  ؛يخطط لها وال تؤمن به

 القسم الثالث: مسؤوليات الدولة ومالكات الحكم الوالئي

بحاجة للتأكيد على المسـؤولية الخطيـرة التـي يتحملهـا الحـاكم الشـرعي ال تجدنا  

ورئيس الدولة اإلسالمية; فهي مما يؤكـد عليـه كـل الـذين تعرضـوا للموضـوع وإن 

 اختلفت تعبيراتهم.

 ويلزم االمام من امور االمة عشرة اشيا :)يقول القاضي أبو يعلى الفرا :  

ع عليه سلف االمة، فان زاغ ذو شـبهة جمأأحدها: حفظ الدين على االصول التي  

ن له الحجة واوضح له الصـواب، واخـذ  بمـا يلزمـه مـن الحــقوق والحـدود، عنه بيّ 

 ليـكون الدين مـحروسا  من خلل، واالمـة ممـنوعة من الزلل.

الثاني: تنفيذ االحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهـر النصـفة 

 ف مظلوم.فال يتعدى ظالم وال يضع

الثالث: حماية البيضـة والـذب عـن الحـوزة ليتصـرف النـاس فـي المعـاش وينتشـروا فـي 

 
 .۱9۱ر  ۱6۱ :  ۱( والية الفقيه۱)
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 االسفار بمنين.

الرابع: اقامة الحدود لتصان محارم ّللّا تعالى عن االنتهاك، وتحفظ حقوق عبـاد  

 من اتالف واستهالك.

العـدا  الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقـوة الدافعـة، حتـى ال يظفـر ا

 بغرة ينتهكون بها محرما ، ويسفكون فيها دما  لمسلم أو معاهد.

 السادس: جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

السابع: جباية الفي  والصدقات على ما اوجبـه الشـرع نصـا  واجتهـادا  مـن غيـر 

 عسف.

ير سرف وال تقصـير فيـه، الثامن: تقدير العطا  وما يستحق في بيت المال من غ

 ودفعه في وقت ال تقديم فيه وال تأخير.  

لـه التاسع: استكفا  االمنا  وتقليد النصـحا  فيمـا يفوضـه الـيهم مـن االعمـال ويكِّ 

 اليهم من االموال، لتكون االعمال مضبوطة واالموال محفوظة.

االمـة،   العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة األمور، وتصفّح االحوال ليهـتم بسياسـة

فقـد يخـون االمـين  ،وحراسة الملة، وال يعّول على التفـويض تشـاغال  بلـذة أو عبـادة 

 .(1)ويغش الناصح(

 .(2)وقد نقل الشيخ القرشي هذ  العبارة دونما تعليق

وهكذا نجد الفـرا  يحصـر مسـؤوليات الدولـة اإلسـالمية فـي الصـيانة العقائديـة، 

ــائف ــة ا والوظ ــة، واقام ــادية القضــائية، والدفاعي ــؤون االقتص ــيم الش ــدود، وتنظ لح

 واالدارية، واالشراف على الشؤون العامة.

ويمكننـا ان نتصـور واجبــات اخـرى تلقــي مسـؤوليات اضـافية علــى الدولـة فــي 

مجاالت التعليم واالعالم، والعالقات الدولية، والمواصالت وغير ذلك، إالّ اننا نعتقـد 

ا ت علـى لسـان االمـام علـي )عليـه ان روح هذ  الواجبات يتمثل في جملة عامة جـ

ا حقّكـم علـّي  السالم( حين قال: )أيها الناس إّن لي علـيكم حقـا  ولكـم علـّي حـق: فأمـّ

 
 .28  :( األحكمم السلطمنية۱)
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وتـأديبكم كيمـا تعلمـوا،   ،فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كـيال تجهلـوا

حـين  واإلجابـة  ،وأّما حقّي عليكم فالوفـا  بالبيعـة، والنصـيحة فـي المشـهد والمغيـب

 .(1)والطاعة حين بمركم(  ،أدعوكم 

فالنصيحة وحدها تعني القيام الحق بكل واجبـات الدولـة العامـة التـي تنـاط عـادة 

 ،وتنظـيم العالقـات الدوليـة ،بالمسؤولين من قبيل االعالم، والدفاع، وتطبيق الشريعة

 مة.وبالتالي سد كل النقائا التي تتجاوز الواجبات الفردية وتتحول إلى حقوق عا

وقـد عقـد امـام الحـرمين الجـويني بابـا  واسـعا  تحـت عنـوان )فيمـا ينـاط باألئمـة 

 .(2)والوالة من االحكام( فصل فيه هذ  الواجبات فليراجع هذا الباب

اما االشارة للجانب االقتصادي والتعليمي والتربوي فهي اشـارة ـ فيمـا اتصـور ـ 

ا. وال اتصــور مــن خــالل إلــى بعــض الجوانــب الرئيســة والمهمــة ال استقصــا  لهــ

اســـتطالع النصـــوا اإلســـالمية ان هنـــاك حـــدودا  لواجبـــات الدولـــة اإلســـالمية 

ومسؤولياتها ال يمكنها ان تتعـداها أو تتخلـى عـن بعضـها. فالحالـة مرنـة ومتروكـة 

والمهــم ان الدولــة مكلفـة بــان تنصــح لالمــة  ،لمختلـف الظــروف الزمانيــة والمكانيـة

مهما اتسعت هذ  الشؤون أو ضاقت بما يحقق مصـالحها وتتكفل كل شؤونها العامة،  

 في اطار الشريعة اإلسالمية.

والذي اتصور  ان نظام الحكم اإلسالمي يمثل اكثر النظم اإلسـالمية مرونـة فـي 

التطبيق رغم انه يملك القواعد والضوابط التي تبقي عليه كنظام مهم وحساس. ومـن 

 هذ  القواعد الثابتة:  

اكد على لزوم توفرها في الحـاكم الشـرعي مـن )الفقـه والعدالـة  أ ـ الشروط التي

 والكفا ة(.

 .(3)وامرهم شورأ بينهمب ـ اعتماد مبدأ الشورى اجماال  

 
: 27، بحرمر االنروار 692: 2ابرراهيم بر  محمرد الماقفري  –، الغمرات  34، الخطبة  79  :( نهج البالغة۱)
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ج ـ اعتماد بعض الشروط في الموظفين وفـي طليعتهـا )االمانـة والتناسـب( كمـا 

إين حفخخي    خخال اجعلخخد علخخى خخخزائن االرضجا  في قوله تعـالى علـى لسـان يوسـف )ع(: 
 .(1)عليم

) الت   أبت است جره إن خري من اسخخت جرت القخخوي  وقوله تعالى على لسان ابنة شعيب:
 .(2)األمني(

 وتكمن مرونته في ما يلي:

 أوال : عدم تحديد اطار خاا لنوع الحكم وتفصيالته.

ثانيا : اعطا  الحاكم حق اصدار الحكم الوالئي وفقـا  لمـا يـرا  فـي عمليـة تطبيـق 

الحكام االوليـة وتحقيـق مقاصـد الشـريعة ومقتضـيات النصـيحة لالمـة ومصـالحها ا

 العامة.

ثالثا : اعطا  الحاكم بعض المؤشرات التنظيمية والتـي تهديـه فـي مجـال انتخـاب 

 اصلح الصور التنظيمية، ولكن بدون تقييد معين له.

 عــن ممــا يجعلنــا فــي غنــى   ،واالمــران االول والثــاني ممــا اجمعــت عليــه االمــة

 االستدالل عليهما.

نعم حاول البعض أن يؤكد على نوع خـاا مـن الحكـم معتمـدا  علـى التطبيقـات 

)صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم( أو بعـد . كمـا رفضـت  التي تـّمت في عصر الرسـول

إالّ ان  ،بعض الفرق اإلسالمية االيمان بالمصلحة كمصدر يقوم عليه الحكـم الصـادر

فلـيس للفقيـه ان يعتمـد المصـلحة المرسـلة ـ فـي   ،الفتـا رفضها انما هو في مجـال ا

اما المجـال   ،تصور  ـ إلصدار فتوا ، ولكن ذلك انما هو في المجال الفردي االفتائي

االجتماعي الحكومي فلم نجد مـن يخـالف اعتمـاد الحـاكم اإلسـالمي علـى المصـلحة 

 ئية.)وحتى المصلحة المظنونة ظنا  عقالئيا ( في اصدار احكامه الوال

 
 .55  :( يوسف۱)
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اما االمر الثالث فهو الذي يحتاج إلى نـوع مـن الشـرح والتوضـيح، وربمـا كـان 

 المرحوم الشهيد الصدر خير من تعرض لهذا الموضوع بشي  من التفصيل:  

فهو يقول في عرضه لصورة عن اقتصاد المجتمع اإلسالمي: ان هنـاك عناصـر 

رى متحركـة تسـتمد مـن وأخ  ،ثابتة تتمثل في األحكام المنصوصة في الكتاب والسنة

ا كيـف يمكـن  المؤشرات اإلسالمية العامة التي تدخل في نطاق العناصـر الثابتـة، أمـّ

 استنباط العناصر المتحركة من المؤشرات اإلسالمية؟ فان األمر يتطلب:  

ودالالتهـا   ـ منهجا  إسالميا  واعيا  للعناصر المتحركة وادراكا  معمقا  لمؤشراتها  1

 العامة.

عابا  شــامال  لطبيعــة المرحلــة وشــروطها ودراســة دقيقــة لالهــداف التــي ـ اســتي 2

 تحددها المؤشرات العامة ولالساليب التي تتكفل بتحقيقها.

ـ فهما  فقهيا  قانونيا  لحدود صالحيات الحاكم الشرعي )ولي األمر( والحصـول   3

على صيغة تشـريعية تجسـد تلـك العناصـر المتحركـة فـي اطـار صـالحيات الحـاكم 

 الشرعي وحدود واليته الممنوحة له.

ويضيف )ومن هنا كان التخطيط للحياة االقتصادية في المجتمع اإلسـالمي مهمـة  

يجب أن يتعاون فيها مفكرون إسـالميون واعـون ويكونـون فـي نفـس الوقـت فقهـا  

 .(1)مبدعين وعلما  اقتصاديين محدثين(

ذكرها علـى النحـو ويؤكد بعـد هـذا علـى ان هنـاك خطوطـا  عامـة للمؤشـرات يـ

 التالي:  

أ ـ اتجا  التشريع: بمعنى ان تتواجد احكـام منصوصـة فـي الكتـاب والسـنة تتحـد 

كلها نحو هدف مشترك يهـتم بـه اإلسـالم، ويمثـل لـه بمسـألة ربـط اإلسـالم للكسـب 

كسماح اإلسـالم للملكيـة الخاصـة لرقبـة   ،بالعمل والتي يستفيدها من مجموعة احكام 

 ثروة الطبيعية، وتحريم الحمى وغير ذلك.المال في مصادر ال

 
 .40  :( اإلسالم يقود الحيمة۱)
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 ب ـ الهدف المنصوا عليه من قبيل قوله تعالى:  

 مخخا أكخخاء هللا علخخى رسخخوله مخخن أهخخل القخخرأ كللخخه وللرسخخول ولخخذي القخخرن واليتخخامى واملسخخاكني وابخخن
حيث يدل على لزوم ايجاد التـوازن ونشـر  (1)السبيل كي ال يكون دولة بني االإلنيخخاء مخخنكم

 .  بين افراد المجتمع ـ كما سيأتي الحديث عن مؤشرات النظام االقتصادي ـ.الثروة  

 ة والعدالة والقسط.كالمساواة واالخوّ   ؛ج ـ القيم االجتماعية التي يؤكدها اإلسالم 

د ـ اتجا  العناصر المتحركة على يد المعصوم )عليه السالم( من قبيل ما ذكرنـا  

 (.من قبل عنه )صلى هللا عليه وبله وسلم 

 نماذج من المؤشرات العامة )الثابتة(

قلنا ان هذ  المؤشـرات هـي عناصـر ثابتـة يسـتفيد منهـا الحـاكم الشـرعي لقيـادة 

 الساحة وهدايتها على اساس من مقاصد اإلسالم:  

ومقاصد اإلسالم واضحة في نصوصه كالعدالـة واالخـوة وحفـظ النسـب والـدين 

 ولن ندخل في تفصيالتها.  ؛والمال والعرض

 كننا نرى ان نمثل لها في مختلف النظم اإلسالمية ومنها مثال :ول

 أ ـ نظام الحكم اإلسالمي: 

 فهناك نصوا تتعلق به وتشكل منبعا  لهذ  المؤشرات من قبيل:

واملؤمنخخون واملؤمنخخات بعضخخهم ، وقولـه تعـالى:  (2)وأمخخرهم شخخورأ بيخخنهمـ قوله تعالى:    1
 .(3)ن املنكراولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون ع

ولسنا نريد االستدالل بهاتين اآليتين على مشروعية نتائ  االنتخاب لتـأتي بعـض 

وانمـا   ،على هذا االستدالل  (4)االشكاالت الفنية االصولية التي اوردها السيد الحائري

ن هـاتين اآليتــين تشــكالن منبعـا  لــولي االمــر يسـتنبط منهمــا بعــض أنقصـد القــول بــ

 
 .7  :( الحشر۱)

 .38  :( الشورى 2)
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يات االدارة العامة واالستفادة من )المشـاركة الشـعبية( وعمليـات القواعد لتنظيم عمل

 )االنتخاب( و)االستفتا ( و)اعتماد مبدأ مجالس الشورى( وغير ذلك.

اجعلخخخد علخخخى خخخخزائن االرض اين حفخخخي  ـ قولــه تعــالى علــى لســان يوســف )ع(:  2
 .(1)عليم

 مخخن اسخخت جرت القخخوي   ابت است جره إن خريوقوله تعالى على لسان ابنة شعيب )ع(: 
 .(2)االمني

وتشكالن منبعين لمعرفـة شـروط المـوظفين، وايكـال المسـؤوليات االداريـة إلـى 

ــبة ــات المناس ــخاا والجه ــاة:  ،االش ــدارة بالمراع ــر ج ــا األكث ــكلة )أيهم ــل مش وح

 التخصا أو التعهد(.

)عليه السـالم( فـي عهـد  التـاريخي المعـروف عليوفي هذا السياق  يقول االمام  

 مالك األشتر حين والّ  على مصر:ل

فـانهم   ،)وانظر فـي امـور عمالـك، فاسـتعملهم اختبـارا  وال تـولهم محابـاة وأثـرة 

منهم أهل التجربة والحيا  من اهل البيوتـات   جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخّ 

قـل فـي أأعراضـا  و فانهم اكرم اخالقا  وأصـحّ   ،الصالحة، والقدم في اإلسالم المتقّدمة

 .(3)شراقا  وابل  في عواقب االمور نظرا (إالمطامع 

والواقع ان هذا العهد التاريخي يعد من أروع النصوا في مجـال تنظـيم الحــياة 

 العامة وينـبغي ان يقتـفي اثـر  الحاكمون في عالمـنا وفي كل زمان ومكان.

 وينقل الدكتور نوري جعفر عن االمام علي )عليه السالم( قوله الرائع:

وال تقــبلن فــي اســتعمال عمالــك وامرائــك شــفاعة إالّ شــفاعة الكفــا ة واالمانــة( )

ان اخضاع التوظيف للشفاعة وسائر المؤثرات انما هو تدمير لمصالح االمة   :ويقول

 .(4)وتضييع لحقوقها

 
 .55( يوسف:  ۱)
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ـ قوله )صلى هللا عليه وبله وسلم(: )إنّا وهللا ال نولي هذا العمـل احـدا  سـأله أو   3

، وهـو نـا يسـتفيد منـه الحـاكم الشـرعي الكثيـر الكثيـر فـي (1)ه(أحدا  حـرا عليـ

 اختيار  للموظفين وغير ذلك.

 ب ـ النظام االقتصادي

 والنصوا التي تذكر هنا متعددة منها:

 ـ قوله تعالى:  1

كي ال يكون دولة بني االإلنياء منكم(2). 

 ميا .وقد قلنا انه يشير إلى ان التوازن وتوزيع الثروة امر مطلوب إسال

ـ النصوا الـواردة فـي مسـألة الزكـاة وانهـا تعمـل علـى ايصـال الفقيـر الـى   2

 .(3)مما يحدد المستوى األدنى لحياة الفرد في المجتمع اإلسالمي  .مستوى الغنى

 ج ـ النظام االجتماعي

 والنصوا التي نشير اليها كمثال على ذلك هي ما يلي: 

 .(4)وهلن مثل الذي عليهن ابملعروفـ   1

 حيث يشير النا الى ضرورة التناسب بين الحقوق والمسؤوليات.

كــل النصــوا التــي تتجــه لحفــظ الكيــان العــائلي وعــدم المســاس بــه ونفــي  - 2

المقــدمات التــي تــؤدي إلــى انحاللــه فانهــا تؤكــد علــى ان العائلــة هــي اســاس البنــا  

 ها.االجتماعي ويجب سد كل الذرائع المؤدية إلى تفسخها وطرح البدائل عن

 ال    وم هؤالء بنايت هخخن اطهخخر ـ قوله تعالى على لسان سيدنا لوط)عليه السالم(:   3
 .(5)لكم
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 وهي واضحة في لزوم طرح البدائل االجتماعية للعادات والتقاليد الضارة.

 د ـ نظام العالقات الدولية:

 شير إلى بعض النصوا فيه:نو

كلمة سخخواء بيننخخا وبيخخنكم أن ال نعبخخد اال  هللا وال    ل   أهل الكتاب تعالوا إىلـ قوله تعالى   1
 .(1)نشري به شيئاً وال يتفذ بعضنا بعضاً اولياء من دون هللا

 حيث تطرح مبدأ الحوار مع اآلخرين واالجتماع على النقاط المشتركة لتقويتها.

 .(2)واوكوا ابلعهد ان العهد كان مسؤوالً ـ   2

 معاهدات الدولية.وهي تعبر عن مبدأ عام في مجال ال

 .(3)وكذلخك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً   ـ 3
وهــي تعبــر تمامــا  عــن مســألة النمــوذج الحضــاري الــذي يجــب ان تكــون االمــة 

 اإلسالمية دائما  على مستوا .

 .(4)ولن معل هللا للكاكرين على املؤمنني سبيالً قوله تعالى:   - 4

 وهي تمثل اروع قاعدة في مجال التعامل الدولي.

 وغير ذلك من النماذج التي نكتفي منها بما ذكرنا  والحديث عنها واسع االبعاد.

 مالحظات مهمة في البين

يجب التأكيد على ان الحالة الطبيعية التـي يريـدها اإلسـالم هـي ان تطبـق   االوىل:

فهـي األصـل الطبيعـي المطلـوب. واي  ،كل احكامه االولية على كـل منـاحي الحيـاة 

الظـروف، ويسـمح   هن يعد استثنائيا  بمقدار مـا تفرضـخروج عن هذا االصل يجب ا

به اإلسالم. بل قد يقال بانه ينبغي العمل على تقليل حالة االستثنا  مهما امكن للعـودة 

 
 .64  :( آل عمرا ۱)
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 إلى الحالة الطبيعية المطلوبة.

التي نعلم ان اباحتها )سوا  كانت وهذا االمر يعني ان المباحات الخاصة اي تلك  

ــا  ــام أي م ــالمعنى الع ــة ـ أو ب ــتحباب أو الكراه ــاا أي االس ــالمعنى الخ ــة ب االباح

عداهما( جا ت بمقتضى مالك خاا لالباحة، أقام اإلسالم الحكم علـى اساسـه كمـا 

في مسائل الزواج والطالق والزراعة والصناعة والتناسل وغير ذلك. هذ  المباحات 

بل يمكن ان يقال ان   ،نفس القاعدة التي ذكرناها معبرة  عن الحالة الطبيعيةتدخل في  

المباحات التي ال تقوم على مالك خاا يقتضـي االباحـة وانمـا جـا ت االباحـة مـن 

عدم وجود مالك ملزم فيها، هذ  المباحات أيضا  تشكل حالة طبيعية ينبغي مراعاتهـا 

 مهما امكن.

مـة اإلسـالمية العمـل علـى التقيـد التـام باالحكـام وهكذا نعد من مسؤوليات الحكو

االولية اال إذا اقتضـت المصـلحة العامـة ووفـق الضـوابط اإلسـالمية القيـام بتحويـل 

االحكام المباحة إلى احكام الزامية، أو تحويـل بعـض االحكـام االلزاميـة إلـى احكـام 

 .ـ    اليكما سيأتي ذلك في الفصل التـ مباحة نتيجة تزاحمها مع أحكام أهم  

ان الدولة اإلسالمية قد تصدر حكما  حكوميا  على اساس من عنوان ثانوي   الثانيخة:

تشخصه هي، فيجب التزام االفراد به حتـى لـو لـم يـدركوا بانفسـهم انطبـاق العنـوان 

الثانوي هذا، وذلك طاعة لها. اللهم إالّ ان تترك االمر لمثل هؤال  الذين ال يـدركون 

سر والحرج والضرر أن ال يطبقوا االمر على انفسهم فهـذا أمـر المالك الثانوي كالع

 بخر.

ان المؤشــرات التــي ذكرناهــا أو التــي لــم نتعــرض لهــا قــد تحمــل اتجاهــا   الثالثخة:

الزاميا ، وقد ال تملك ذلك وانما تعيّن المسير العام للحاكم الشرعي مـع طـرح البـدائل 

 المتنوعة. فيجب االنتبا  إلى هذا الجانب بدقة.

 القسم الرابع: االمكانات التشريعية للحاكم الشرعي

بعد ان الحظنا المسؤوليات الكبرى الملقاة علـى عـاتق الحـاكم الشـرعي أو ولـي 
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االمر فان من الطبيعي ان تتناسب هذ  المسؤوليات مع االمكانـات. وهـذ  االمكانـات 

الفصـل   وسوف نركز فـي هـذا،  بعضها تشريعية واآلخر امكانات اقتصادية وغيرها

 على االمكانات القانونية التي تفسح المجال للقيام بمسؤولياته الكبرى.

وتلخا هذ  االمكانات التشريعية في نفوذ امر  شرعا  في مجـال واسـع اختلفـت 

فقد سمي احيانا  بمنطقة الفراغ التشـريعي )وال يقصـد بـه   ،التسميات التي تطلق عليه

الفراغ الـذي تركـه الشـارع ـ مرونـة  منـه ـ وجود نقا في التشريع وانما المراد به  

ــامل  ــم الش ــا االع ــات )بمعناه ــة المباح ــمي بمنطق ــا س ــرعي( كم ــاكم الش ــيمال  الح ل

للمســـتحبات والمكروهـــات( ونحـــن نفضـــل تســـميته بالمنطقـــة الوالئيـــة ألســـباب 

موضوعية. فما هي مساحة هذ  المنطقـة الوالئيـة؟ وهـل تخـتا بالمنطقـة المباحـة 

أو تشمل المنطقة االلزامية في االحكام أيضا ؟ هذا ما نـود التعـرض   )بالمعنى االعم(

 اليه في ما يلي: 

ومن الواضح اننا نستطيع تقسيم المنطقة التشريعية الـى منطقتـين ال غيـر، همـا: 

المنطقة المباحة( و)المنطقة االلزامية( وال يتصور حكم يخـرج عنهمـا. وباسـتعراض مـوارد )

 اآلثار.  شمل المنطقين معا  ولكن على اسس مختلفة ولذلك تختلفنفوذ حكم الحاكم نجدها ت 

 دفع وهم

 وقبل الدخول في هذ  المجاالت البد من رفع شبهة قد تعرض في البين.  

وملخصها: ان طاعـة الحـاكم الشـرعي غيـر مطلقـة، وانمـا تجـب إذا اتفقـت مـع 

 التشريع اإلسالمي )وقد تظافرت االخبار بذلك(:  

)صــلى هللا عليــه وبلــه وســلم( انــه قــال: )انمــا الطاعــة فــي  فقــد اثــر عــن النبــي

المعروف فمن امركم بمعصية فـال تطيعـو (، وقـال: )السـمع والطاعـة علـى المـر  

المسلم فيما احب وكر  ما لم يؤمر بمعصية فإذا امر بمعصية فال سـمع وال طاعـة(، 

مـا ال تعرفـون، )صلى هللا عليه وبله وسلم( )سيكون عليكم امـرا  يـأمرونكم ب وقال:

ويفعلون ما تنكرون فليس الولئك عليكم طاعة( ان الطاعـة انمـا تجـب فيمـا إذا امـر 
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 .(1)الوالة بالحق والعدل واما إذا جافوا ذلك فال طاعة لهم 

فـاذا ضـممنا إلـى ذلـك حقيقـة اخـرى وهـي ان الحكـم  ،هذ  حقيقـة ال مـرا  فيهـا

ن أي امر يمكن ان يصدر من الحاكم باالباحة هو حكم الهي أيضا  امكننا ان نستنت  ا

الشرعي حتى لو كان في المنطقة المباحة ـ فضال  عن المنطقة االلزاميـة ـ هـو حكـم 

ــيس ألحــد ان يحكــم بخالفــه. وبهــذا ال يبقــى أي مجــال لنفــوذ حكــم الحــاكم  الهــي ل

 الشرعي.

إالّ ان االجابة على هذا التوهم واضحة، وذلك بأن الشارع نفسه هو الذي اعطـى 

ولي األمر صالحية تغيير الحكم على ضو  مقاييس محددة: فال يعـد االلتـزام بـأمر  

مخالفة ومعصية ألمر  حتى ولو كان األمر يتعلق بالحكم االلزامي، وانمـا المهـم ان 

 يكون الحاكم قد سلك الطريق الشرعي الصحيح الصدار حكمه هذا. 

يلتزمـون السـبيل الشـرعي  وهذ  الروايات تشير إلـى الحكـام المسـتبدين الـذين ال

 الصدار االحكام وانما ينطلقون في ذلك من منطلق أهوائهم وشهواتهم واستبدادهم.  

 فلننظر اذن لمسألة نفوذ حكم الحاكم في كلتا المساحتين.

 المساحة المباحة

وقبل كـل شـي  البـد أن نـذكر أن االحكـام المباحـة تنقسـم ـ علـى الظـاهر ـ إلـى 

 قسمين:

 ما كان مباحا  لعدم وجود مالك الزامي فيها.القسم االول: 

والقسم الثاني: ما كان مباحا  لوجود مالك يلزم باالباحة فيهـا دونمـا الـزام بالفعـل 

 بل قد يرجح لدى الشارع الفعل أو الترك رجحانا  غير الزامي.  ،أو بالترك

 ـ؟  فهل يدخل القسم الثاني في دائرة االحكام االلزامية ـ من زاوية بحثنا

الذي نعتقد  هو أن االمر في هذا القسم الثاني اصعب منـه فـي القسـم األول، وان 

 
و صرحيح  94:  ۱ومسرند احمرد   ۱60:  7، سن  النسمئي  248  :( نظمم الحكم واالدارة للشيخ القرشي  ۱)

ومسرند  955: 2، سن  اب  ممجرة 59۱: ۱، سن  أبي داود ۱5: 6، وصحيح مسلم  ۱35:  8البخمري  

، صرحيح ابر  736: 7شريبة الكروةي  ابر  أبري –والمصرنف  502: 2و مسند أبي يعلى  67: 3احمد  

 .422: ۱0حبم   
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الحاكم الشرعي ما لم تقم لديه الحجـة الشـرعية القويـة ال يسـتطيع الـدخول فـي هـذ  

 ولكن األمر فيها ال يبل  ـ على الظاهر ـ مبلغه في االحكام االلزامية.  ،المنطقة

لتاليـة فـي منطقـة المباحـاث وربمـا كانـت وعلى أي حال فنحن نتصور االقسام ا

 متداخلة احيانا .

كالمشــي، والتكســب،  ،المباحــات الفرديــة المعروفــة فــي الشــريعة القسررم االول:

واالقامة، والزراعة، واالحيا  وغيرها مما يباح للمـر  ان يقـوم بهـا أو يتركهـا إلـى 

 بديل عنها.

ساليب التي يبـاح للمجتمـع ان ويقصد بها اال  ؛المباحات االجتماعية  القسم الامني:

يسلكها في عملية تطبيق النظم التشـريعية اإلسـالمية إذا كانـت هنـاك بـدائل تطبيقيـة 

وتطبـــيق نظــام الحـــكم  ،وذلــك كمــا فــي مســألة تطبيــق النظــام الالربــوي ،متنوعــة

 وما إلى ذلك.  ،اإلسالمي، أو كيفية تـنفيذ العقوبات اإلسالمية

اديق المتنوعـة التــي تعمــل علــى تشــخيا المــوارد تعيــين المصــ القسرم الاملررث:

اإلنسانية أو غير اإلنسانية لتحقيق المسيرة المحـددة وهـي ـ كمـا قلنـا ـ تشـمل تعيـين 

االشــخاا كتعيــين الــوالي أو القــيّم، كمــا تشــمل تعيــين الموضــوعات كتعيــين نــوع 

لهــالل، أو الطعــام، أو نــوع الســلوك، أو المســاحة المكانيــة، أو الزمانيــة، أو تعيــين ا

 الحكم في الموارد القضائية.

وذلك   ،وللحاكم القيام باصدار احكامه االلزامية منعا  أو ايجابا  في كل هذ  االقسام 

 يقول االمام الشهيد الصدر:  على اساس من المباني التي ذكرناها في الفصل السابق

هـذا  )وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صالحيات اولي األمر، تضم في ضو 

كل مباح تشريعا  بطبيعته فأي نشاط وعمل لم يرد   [قصد بية االطاعة]يالنا الكريم  

نا تشريعي يدل على حرمته ووجوبه... يسمح لولي االمـر باعطائـه صـفة ثانويـة 

بالمنع عنه أو األمر به فإذا منع االمام عن فعـل مبـاح بطبيعتـه اصـبح حرامـا ، وإذا 

 .(1)امر به اصبح واجبا (

 
 .64۱  :2اقتصمدنم (۱)
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وبدونـه ال يبقـى أي   ،قع ان هذا هو القدر المتيقن من نفوذ حكـم ولـي األمـروالوا

وعلـى ضـو  الحاجـة إلـى قيادتـه   ،معنى إلطاعـة ولـي االمـر بمـا هـو ولـي لالمـر

النه يحتاج اليه في مـل  هـذ  المنطقـة عبـر عملـه علـى تحقيـق المصـلحة   ،وواليته

بطبيعـة الحـال تخـالف الحالـة  االجتماعية وسعيه لسـن القـوانين التنفيذيـة، والقـوانين

وذلك لمـا فيهـا مـن تنظـيم وتحديـد، وال يمكـن   ،االولية أو األحكام االولية للسلوكات

ولكــن  ،تصـور قـانون مـن دون تحديـد أو تقييـد. نعـم يمكـن أن يكـون القـانون مرنـا  

كمـا ان هـذا هـو المعـروف دائمـا  مـن عمـل  ،الميوعة والتسـيب تعنـي فنـا  القـانون

 ليه يحمل مقصود الشرع من تعيين ولي األمر وصالحياته.وع  ،الحاكم 

 يقول المرحوم الشيخ االنصاري:  

نفـوذ  [يقصد روايات تعيـين الفقيـه حاكمـا  ]ان الظاهر من الروايات المتقدمة    »ثم 

حكم الفقيه فـي جميـع خصوصـيات االحكـام الشـرعية، وفـي موضـوعاتها الخاصـة 

المتبادر عرفا  من لفـظ )الحـاكم( هـو المتسـلط   بالنسبة الى ترتب االحكام عليها، ألن

على االطالق فهو نظير قول السلطان ألهل بلدة: جعلـت فالنـا  حاكمـا  علـيكم، حيـث 

يفهم منه تسلطه على الرعية فـي جميـع مـا لـه دخـل فـي اوامـر السـلطان جزئيـا  أو 

 .(1)«كليا ... ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا  في األمور العامة

ا ان نذكر ان مسألة تشخيا الموضـوعات االجتماعيـة هـي مـن هـذ  وينبغي هن

يركز على تعيين   هوو  سناد امر القضا  ـأفباالضافة إلى وضوح موضوع    ،الموارد

إلى الفقيه الحاكم نجد ان هذ  المسألة في الواقـع تعـود    ـ  الموضوعات قبل كل شي 

يرفــع اي ابهــام فــي  إلــى مســألة اتخــاذ الموقــف العملــي الفــردي واالجتمــاعي الــذي

 .(2)بال ريب  ،وهي من وظائف الفقيه الحاكم   ،المسيرة االجتماعية

ويمكننا أن نقول ان القسم الثاني المذكور )من اقسام المباحات( يعـود فـي الواقـع 

إلى )القسم الثالث( النه يعني تعيين اسلوب معين مـن بـين االسـاليب البديلـة لتطبيـق 

 
 .49:  ( القضمء للشيخ االنصمري ۱)

 :( يراجع بهذا الصدد مم كتبه آية هللا الحمئري ر تعليقمً على رأي اإلممم الصدر ر ةري كترمب )واليرة األمرر(2)

۱28. 
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اكم اإلسالمي نظاما  مصرفيا  خاصـا  يتجنـب فيـه الربـا فإذا عين الح  ؛الحكم الشرعي

ويطبق فيه نظريات اإلسالم االقتصادية فقد وجـب علـى المجتمـع الطاعـة وااللتـزام 

به، التزاما  بتوحيد الموقف االجتماعي والمسيرة السليمة، وكذلك األمـر فـي المسـألة 

 االجتماعية والحقوقية وغيرها.

الواليـة العامـة فـي سـياق تعريفـه للقضـا    ويتحدث صـاحب الجـواهر عـن هـذ  

مشيرا  إلى ان هذ  الواليـة هـي اعـم مـن القضـا ، وان القضـا  مـن فـروع الرئاسـة 

 العامة فيقول:  

في الدروس: القضا  واليـة شـرعية علـى الحكـم والمصـالح العامـة مـن قبـل »و

كـون القضـا   السالم(... ولعل المراد بـذكرهم الواليـة ـ بعـد العلـم بعـدم االمام )عليه

وهـو   ،عبارة عنهـا ـ بيـان ان القضـا  الصـحيح مـن المراتـب والمناصـب كاالمـارة 

غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبي )صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم(وخلفائه )علـيهم 

 الســـــــــــــالم( وهـــــــــــــو المـــــــــــــراد مـــــــــــــن قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: 

...داوود اان جعلناي خليفخخة مل االرض كخخاحكم  (1) له تعالى: بل ومن الحكم في قو وآتينخخاه
 .(2)احلكم صبياً 

قال أمير المؤمنين )عليه السالم( لشريح: )قد جلست مجلسا  ال يجلسه إال نبـي أو 

)عليه السالم(: )اتقـوا الحكومـة، انمـا هـي لالمـام  ، وقال الصادق(3)وصي أو شقي(

 .(4)العالم بالقضا  العادل بين المسلمين كنبي أو وصي(

الواجبة على االمام )عليه السـالم( نصـب مـا يسـتقيم بـه من السياسة  : »ويضيف

 .(5)«نظام نوع اإلنسان

 
 .26 :( ص۱)

 .۱2 :( مريم2)

، وسرمئل الشريعة 2۱7: 6، تهرذيب االحكرمم 406:  7، الكرمةي  3و  2ي حصفمت القمض  :( وسمئل الشيعة3)

 .408: 3، الفصول المهمة ةي اصول االئمة  ۱7: 27

: 27، وسرمئل الشريعة 5:  3، مر  الحضرره الفقيره  406:  7، الكرمةي ، الشريخ الكلينري  المصدر نفسره(  4)

 ، ميرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزا  الحكمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة۱7

3 :2584. 

 .9: 40( جواهر الكالم5)
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الظاهر ان المـراد بـاالولى ـ  »ووعند حديثه عن الفرق بين الفتوى والحكم يقول: 

خبار عن هللا تعالى بحكم شـرعي متعلـق بكلـي، كـالقول بنجاسـة مالقـي الفتوى ـ اإل

س فهو ليس فتوى في الحقيقة وان كان ربما البول أو الخمر، وأما قول هذا القدح نج

ـ لحكـم  ال منـه تعـالى يتوسع باطالقها عليه، واما الحكم فهو انشا  انفاذ من الحاكم ـ

شرعي أو وضـعي أو موضـوعهما فـي شـي  مخصـوا، ولكـن هـل يشـترط فيـه 

مقارنته لفصل خصومة )أي ان يكون في خصـوا القضـا ( كمـا هـو المتـيقن مـن 

ـ أو ال يشترط لظهـور  من الشك واألصل عدم ترتب اآلثار على غير  ال اقل   ادلته ـ

في ان له االنفاذ وااللزام مطلقا، وينـدرج   (1)  قوله )عليه السالم(: )اني جعلته حاكما (

 .(2)«فيه قطع الخصومة

 المساحة االلزامية

وما يبدو الول وهلة ان ال نفوذ لحكـم الحـاكم فيهـا النهـا المنطقـة الممنوعـة فـي 

 لشريعة; اال أن الحقيقة هي أن ألمر الحاكم مجاال  في هذ  المنطقة أيضا .ا

 يقول االمام الخميني )رحمه هللا( في احدى رسائله:

إن كانت صالحيات الحكومة تنحصر في اطار االحكام الفرعيـة االلهيـة امكـن »

 عليـه القول بان الحكومة االلهية والواليـة المطلقـة المعطـاة لنبـي اإلسالم)صـلى هللا

وبله وسلم( ظاهرة بال معنى وال مضمون. إني اشير إلى ان نتائ  هذا التصـور ممـا 

ال يمكن ان يلتزم بها احد. فمثال  نالحظ ان عملية شق الشوارع تستلزم التصرف في 

بيت أو حريم هذا البيـت، وهـي مسـألة تـدخل فـي اطـار االحكـام الفرعيـة، ومسـألة 

 ،جبهات، والمنع من دخول العملـة الصـعبة وخروجهـاالتجنيد واالرسال االجباري لل

والمنع من دخول البضائع أو خروجها، ومنع االحتكـار فـي غيـر بعـض المـوارد... 

 
 .293: 3، مصبمح الفقمهة   ۱00: 40م  جواهر الكال (۱)

، وقد رأينم انه رحمه هللا رأى التعميم م  قبل وإ  كم  تأمل ةيه، وربمرم كرم  ۱00  :  40( جواهر الكالم2)

تأمله هنم م  بمب قيمم القمضي بمصدار امر خمرج صالحيمته القضمئية ال م  برمب امكرم  اصردار الحرمكم 

 .الشرعي ألوامره ةي غير بمب الخصومة
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فهل يمكـن االلتـزام بهـا؟ )وفـق تفسـيركم(   .ومئات االمثلة هي من صالحيات الدولة

 يجب ان اقول ان الحكومة وهـي شـعبة مـن الواليـة المطلقـة لرسـول هللا )صـلى هللا

عليه وبله وسلم( هي احدى االحكام االولية والمقدمة على كل االحكام الفرعيـة حتـى 

الصالة والصوم والح . وللحاكم ان يهدم مسجدا  أو منـزال  يعتـرض شـارعا ، ويـدفع 

قيمته لصاحبه. يستطيع الحاكم ان يهدم مسجدا  عند اللزوم، ويهدم المسجد الضرار.. 

طرف واحـد ـ عقودهـا مـع النـاس عنـدما تجـد ان هـذ  تفسخ ـ من    وان للحكومة ان

 .(1)«العقود تخالف المصلحة العامة للبالد، واإلسالم 

وقد يبدو هذا غريبا  ألول وهلة، بل قد يبدو انه  نقض لغرض الشـارع ال اجـرا  

إال اننا إذا رجعنا إلى مبادئ التزاحم وما يقـرر  العلمـا  فيهـا نجـد   ،الوامر  )تعالى(

 ئيا  وشرعيا  تماما .االمر عقال

وحينئـذ   ،فاالحكام االلهية قد تتزاحم نتيجة لبعض الظروف فال يمكن تنفيذها معـا  

فأما أن يترك الحكمان المتزاحمان على حالهما من عدم التنفيذ ـ وهو امـر مرفـوض 

إذ المفروض القدرة علـى احـدهما ـ أو يعمـل علـى تقـديم األهـم علـى المهـم،   ،قطعا  

وربما رجعت اليه بعض   ،ر الصحيح الذي اجمع عليه العقال  والعلما وهذا هو االم

 .(2)تعريفات )االستحسان( المقبولة

فإذا كان الفقها  عموما  يقـدمون الحكـم المضـيق علـى الموسـع، ومـا كـان امـر  

معينا  على ما كان أمـر  مخيـرا ، ومـا كـان مشـروطا  بالقـدرة العقليـة علـى مـا كـان 

وبالتالي ما كـان اهـم منهـا علـى غيـر ، فـان األمـر هنـا   ،شرعيةمشروطا  بالقدرة ال

يتجلى بشكل أوضح عندما يتزاحم بقا  مسجد مع حاجة النـاس الماسـة والضـرورية 

إلى شارع تتنفس بـه البلـدة وينـتظم فيـه أمرهـا، وعنـدما يتـزاحم امـر تمتـع االفـراد 

فـان مقتضـى   ،كيانهـابحرياتهم في االقامة مع مسألة الحفـاظ علـى اسـتقالل الـبالد و

وعنـدما يهـدد االسـتيراد   ،الحكم والشرع اجبارهم علـى الـذهاب الـى الجبهـة للـدفاع

 
 .74:  20( صحيفة النور۱)

 .362  :( اصول الفقه المقمر 2)
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اقتصاد الدولة، فان للدولة منعه أو فرض ضـرائب تصـاعدية عليـه، وعنـدما يـؤدي 

خروج العملة الصعبة الى تدهور الوضع النقـدي العـام فمـن الطبيعـي ان يـتم منعهـا 

 عليها قد تصل الى حد المصادرة.من الخروج وفرض عقوبات  

 إن الحالة الطبيعية تقتضي هذا االمر بكل وضوح.

بل يمكن القول بان الحاكم الشرعي عندما يجد ان تطبيق حكـم شـرعي معـين قـد 

يؤدي إلى نتائ  عكسية كبرى نتيجة لظروف خاصة، كما فـي مسـألة تطبيـق مسـألة 

علة قد تؤدي إلـى القضـا  علـى )الرجم( اليوم مع وجود معارضة عالمية وضجة مفت

وجود الدولة وكيانهـا; فـان بامكانـه تنفيـذ قـوانين التـزاحم وتقـديم االهـم علـى المهـم 

طبعـا  مـع مالحظـة ان الحالـة   ،باالنتقال الى عقاب اكثر قبوال  يرفع به هـذا التـزاحم 

نـى استثنائية، وانه يجب االلتزام الكامل بالحكم عند ارتفـاع الضـغط. وإلـى هـذا المع

تعزى مسألة التدرج في اعطا  االحكام في صـدر اإلسـالم، أو تـدرج بعـض الـدول 

 اإلسالمية في تطبيق االحكام اإلسالمية لكي تتالفى الصدمة وتمهد للمستقبل.

ولكن يجب هنا التحوط الكامل وسلوك كل الطرق التي تحافظ علـى تنفيـذ الحكـم 

أكد الحاكم الشرعي من ذلك عمـد إلـى فإذا ت  ،االلزامي، فالمندوحة هنا مطلوبة متبعة

 بديل موقت لهذا الحكم.

وهذا هو مقتضى المنطق والحكم الشرعي للفقها . وهناك حالة اخـرى يمكـن ان 

وهي تكشف عن مجال لنفوذ حكم الولي في الساحة االلزامية، فقـد يجـب   ،نتصورها

مـن حـاالت الح  علـى الفـرد، إالّ ان الحـاكم يوجـب عليـه الجهـاد، أي يوجـد حالـة  

التزاحم لديه، وحينئذ يقدم هذا الفرد عملية التزامه بالجهاد على عملية التزامه بـالح  

 ألهمية الجهاد.

أو يوجد عمليـة التـزاحم ليـتم   ،فالحاكم اما ان يقوم هو بعملية ترجيح الحكم االهم 

 ترجيح االهم على اساس من ذلك.

ومـن  .واهدافها ومؤشراتهاوكل ذلك قائم على اساس من تحقيق مقاصد الشريعة  

هنا يعبر االمـام الخمينـي عـن نفـس عمليـة تمتـع الحـاكم بهـذ  الصـالحية بانهـا مـن 

)االحكام االولية( أي من االحكام الثابتة في الشريعة بنفسها، وان كان تطبيقها يـؤدي 
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تراعــى مــا دامـــت  (1)إلــى عمليــة اســتثنائية أو )ثانويــة( كمــا يعبــر الشـــهيد الصـــدر

 لصـدور قائمة في نـظر الحاكم الشرعي.ظروف ا

والذي اعتقـد  انـه ال خـالف بـين الـرأيين السـابقين، فـان الشـهيد الصـدر عنـدما 

يتحدث عن منطقة المباحات يتحـدث عـن االحكـام التـي يصـدرها ولـي االمـر علـى 

وبعـض  ،أساس من المقاصـد العامـة والمؤشـرات المعطـاة لـه لتنظـيم شـؤون االمـة

ربها الشهيد الصدر بعد مقولته السابقة تدل على هذا العمل، فقد ذكـر االمثلة التي يض

)صلى هللا عليه وبله وسلم( عن منع فضل الما  والكال  وتحديد  موضوع نهي النبي

وهو تصـرف ممنـوع بعنوانـه   ،وهي تعبر عن تصرف في ملكية اآلخرين  ،االسعار

 االولي.

منهـا وهـي مـا لـو رأى اإلمـام ولكن إذا عبرنا مسألة التـزاحم إلـى مسـألة أخـف  

مصلحة غير ملزمة في التصرف بأموال البعض مثال  لتحقيق قدر أكبر من التـوازن 

االجتماعي، أو لشق الطرق التي تعترضها مساجد أو بيـوت لتحقيـق رفـا  اجتمـاعي 

فهل من سبيل إلى اتخـاذ هـذا  ،أكبر فما هو الموقف؟ إن قواعد التزاحم ال تجري هنا

 الملزم في اطاعته؟   القرار؟ وما

قد يمكن االستناد إلى كون النبي )صلى هللا عليه وبله وسلم( أولى بـالمؤمنين مـن 

وهـذ  االولويـة ليسـت مـن  ،انفسهم; وحينئذ فله أن يحقق المصلحة بـأي وجـه كانـت

باب التسامي الروحي مثال ، وانما هي من بـاب واليتـه العامـة علـى المـؤمنين; ولـذا 

 ذ  االولوية بعض االعمال التي تتصل بها.نجد  يفرع على ه

ومن هنا يقال بانتقال هذ  االولوية ـ بطبيعة الحال ـ الى والة االمر بعـد ، فتكـون 

لهم هذ  الصالحية، وقد يقال: ان السـاحة االجتماعيـة ال تتحمـل التقسـيم إلـى الـالزم 

ي واجبـات وغير الالزم. فكل عمليـات الرفـا  االجتمـاعي، والتـوازن االجتمـاعي هـ

علـى االمــام أن يحققهـا بــأي اسـلوب شــا ، الن المصـلحة االجتماعيــة فـي التصــور 

 اإلسالمي مقدمة على المصلحة الفردية.
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كما قد يقال: ان الملكية والمالية إنّما شرعت لتقويم المسـيرة االجتماعيـة، ولـذلك 

 يقول القربن الكريم:  

يامخخاً  وال تؤتوا السفهاء أموالكم ال  جعل هللا لكخخم   فرغم ان هذا المال هو ملك السـفيه

إالّ ان القربن ينسبه إلى المجتمع، ويؤكد ذلك على ان المـال انمـا هـو قـوام المجتمـع 

 وحينئذ فان المصلحة االجتماعية هي في الواقع مصلحة الفرد نفسه. ،وقيامه

فـي هـذا إالّ ان كل ذلك يحتاج إلى تفصيل ودقة اكبر حتى يمكن الوصول إلـى اليقـين  

 المجال.

 ولي األمر وانتخاب الفتوى المالئمة

في أحد بحوثنا في غير هذا الكتاب حول مسألة )التلفيـق واألخـذ بـالرخا( قلنـا 

بأّن للفرد ان يأخذ بمسألة التلفيق بين الفتاوى بعد أن بنينا ذلك على عدم لـزوم اتبـاع 

ين علمـا  االماميـة واتفقنـا وهي مسألة اختلفنا فيها مع المشـهور بـ  ،األعلم في التقليد

 فيها مع المشهور بين علما  المذاهب االربعة.

ولسنا نريد إعادة البحث هنا، ولكنا نريد ان نتحدث عن حقيقة مهمـة هنـا هـي ان 

الحاكم الشرعي يستطيع أن يعتمد فتوا  أو فتوى غير  ممـا يـرا  منسـجما  اكثـر مـن 

مر  بجعـل هـذ  الفتـوى حكمـا  عامـا  غير  مع مجمل الخط العام اإلسالمي; فيصدر ا

ـ وهـذا  وقانونا  تتبعه األمة بما فيها سائر المجتهدين ـ بما يشمل القائلين بتلك الفتـوى

 .(1)المعنى انما يتصور في مجال الحياة العامة ال السلوك الفردي

 ولتوضيح االمر نقول:  

علميـة( وإنّمـا هـو إن المجال هنا ليس مجال تقليد العامي للمجتهد ليأتي بحث )األ

مجال ادارة الحياة العامة بما يحقق المقاصـد اإلسـالمية وفـق االحكـام التـي شـرعها 

الشارع الحكيم )تعالى( في اطار تخطيط إسالمي للحياة قد يتطلب احيانا  اللجو  الـى 

فتوى معينة هي اكثـر انسـجاما  مـع المصـلحة العامـة وتشـكل مـع غيرهـا مجموعـة 

لى انتقائها وجعلها قانونا  بعـد ان كانـت حصـيلة اجتهـاد إسـالمي. متكاملة مما يدفع إ

 
 .44  :للمؤلف  الشيعية وحمضرهم  المرجعيةممضي  ( ۱)
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فمثال  لو كانت هناك فتوى  معتبرة ـ وحبـذا لـو كانـت مشـهورة أيضـا  ـ تقـول بوحـدة 

اآلفاق وكفاية رؤية القمر في أي مكان من العالم للحكم بـدخول الشـهر القمـري كمـا 

والحنبلي( وبعض علمـا  اإلماميـة   هي مثال  فتوى المذاهب الثالثة )الحنفي والمالكي

فـان للحـاكم الشـرعي ال بصـفته   (1)كالمرحوم اإلمام الخوئي واإلمام الشـهيد الصـدر

يفتي لمقلديه، بل بصفته يدير شؤون االمة اإلسالمية ان ينتخب هذ  الفتوى ويحولهـا 

 إلى حكم الزامي تدار على اساس منها شؤون االمة.

الوصول الى الـرأي الحجـة بينـه وبـين ربـه فـي   فمالك عمل الفرد في تقليد  هو

المجال العملي، في حين ان مـالك عمـل الحـاكم الشـرعي هـو مـا بيّنـا  فـي الفصـل 

الثالث من تحقيق مقاصد الشريعة واشاراتها مع الحفاظ على المصلحة العامـة لالمـة 

 في اطار ما منحته الشريعة من صالحيات قانونية.

ن نالحظ أن الباحث المسلم لكي يكتشف مذهبا  حياتيـا  ولكي نقّرب األمر إلى الذه

كالمذهب االقتصادي اإلسالمي أو المذهب االجتماعي، أو الحقوقي أو غير ذلك، قـد 

يجد فتاوى منسجمة مع بعضها لدى مفتين متعددين، لكنها تشـكل وجهـا  واحـدا  لخـط 

يــة عــن وحينئــذ فإنــه يســتطيع أن يطــرح ذلــك الخــط كصــورة اجتهاد ،عــام منســجم 

 المذهب المذكور.

وهذا ما فعله المرحـوم الشـهيد الصـدر ـ وهـو مـن كبـار المجتهـدين ـ فـي كتابـه 

)اقتصادنا( وقـال مفسـرا  ذلـك: )ان اكتشـاف المـذهب االقتصـادي يـتم خـالل عمليـة 

اجتهادية فـي فهـم النصـوا وتنسـيقها والتوفيـق بـين مـدلوالتها فـي اطـراد واحـد، 

ويتنــوع تبعــا  الخـتالف المجتهــدين فـي طريقــة فهمهــم  وعرفنـا ان االجتهــاد يختلـف

للنصوا، وعالجهم للتناقضات التي قـد تبـدو بـين بعضـها والـبعض اآلخـر، وفـي 

القواعد والمناه  العامة للتفكير الفقهي التي يتبنونهـا. كمـا عرفنـا أيضـا  ان المجتهـد 

ة ويحـدد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسالمي ما دام يمارس وظيفتـه ويرسـم الصـور

 
 ومنهمج الصملحي  لإلممم الخوئي.  ، ( الفتموى الواضحة لإلممم الصدر۱)
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معالمها ضمن اطار الكتاب والسنة، ووفقا  للشروط العامة التـي ال يجـوز اجتيازهـا. 

وينت  عن ذلك كله ازدياد ذخيرتنا بالنسـبة إلـى االقتصـاد اإلسـالمي ووجـود صـور 

عديدة له كلها شرعي وكلها إسالمي، ومن الممكـن ان نتخيـر فـي كـل مجـال اقـوى 

ة واقدرها على معالجـة مشـاكل الحيـاة وتحقيـق العناصر التي نجدها في تلك الصور

 وهذا مجال اختيار ذاتي يملك الباحث فيه حريته ورأيه(.  ،االهداف العليا لإلسالم 

ويضيف: )ان ممارسـة هـذا المجـال الـذاتي، ومـنح الممـارس حقـا  فـي االختيـار 

ناحية ضمن االطار العام لالجتهاد في الشريعة قد يكون احيانا  شرطا  ضروريا  من ال

 الفنية لعملية االكتشاف(.  

ثم يضيف متسـائال : )هـل مـن الضـروري ان يعكـس لنـا اجتهـاد كـل واحـد مـن 

المجتهدين ـ بما يتضمن من احكام ـ مذهبا  اقتصاديا  متكامال  واسسا  موحـدة منسـجمة 

ألن االجتهاد الـذي   ،مع بنا  تلك االحكام وطبيعتها؟ ونجيب على هذا التساؤل بالنفي

على أساسه استنتاج تلك االحكام معرض للخطأ، وما دام كذلك فمـن الجـائز ان   يقوم 

يضم اجتهاد المجتهد عنصرا  تشريعيا  غريبا  علـى واقـع اإلسـالم… ولهـذا يجـب ان 

نفصل بين واقع التشريع اإلسالمي كما جا  به النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(وبين 

 .(1)عين(الصورة االجتهادية كما يرسمها مجتهد م

ـ  مـن قبـل مجتهـد مـا فإذا كانت الحال هذ  مع اكتشاف النظرية العامة لإلسـالم ـ

 مشروعة فهي اولى في المشروعية عندما يراد اصدار قانون عام وذلك:

اوال : لمــا يملكــه الحــاكم الشــرعي مــن صــالحية واســعة لتحويــل االحكــام وفــق 

 المبادئ المعطاة.

 في حين يراد للنظرية أن تكون دائمة. ثانيا : لكون هذ  الحالة مؤقتة

ثالثا : ألنه يعتمد على خبرا  الدولة ومشاورتهم في معرفة الواقع القائم واكتشـاف 

 التالؤم بين الفتاوى، األمر الذي يقربه من الواقع.

رابعا : ألنه ال مفر من انتخاب أحد الفتاوى للعمل بها بشكل عام مـن قبـل الحـاكم 
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 طبيعي أن تنتخب الفتوى االكثر انسجاما  مع سير األمور.ولذا فمن ال  ،الشرعي

كل ذلك شريطة ان تكون قد صدرت على اساس مـن قواعـد االجتهـاد المعروفـة 

 بل وقد نشترط فيها احيانا  ان تكون من الفتاوى المشهورة.

ونشير هنا إلى ان الكثير من الدول في دساتيرها لـم تعتمـد مـذهبا  إسـالميا  معينـا  

 فقـد  ،قضايا االحكام المدنية رغم أنها ركزت على خصوا أحـد المـذاهب  حتى في

اضطرت ـ مثال  ـ لكي تحفظ سالمة العائلة وصيانتها لالعتماد علـى الـرأي اإلمـامي 

القائل بعدم مشروعية الطالق بالثالث واعتبار  طالقا  واحدا  رغم انهـا اعتمـدت فـي 

 عموم احكامها على المذاهب االخرى.

 خامس: االمكانات والعوامل المساعدة االخرى لتحقيق المسؤولياتالقسم ال

ا نجـد  وباالضافة لالمكانات التشريعية التـي اشـرنا اليهـا فـي الفصـل السـابق فإنـّ

اإلسالم قد حشد امكانات ضـخمة، وعوامـل مسـاعدة تحقـق للحـاكم اإلسـالمي الجـو 

 المناسب والمساعد لتحقيق مسؤولياته الكبرى، ومنها:

 يعة التشريع اإلسالمي.أ ـ طب

 ب ـ االرضية المساعدة القامة النظام اإلسالمي.

 ج ـ ايكال امر التطبيق االجتماعي والفردي للحاكم اإلسالمي.

 د ـ االمكانات المالية الواسعة.

 وسوف نتحدث بشكل موجز عن هذ  االمور:

 أ ـ طبيعة التشريع اإلسالمي:

ل االنظمـة اإلسـالمية فيمـا بينهـا بحيـث فإنا إذا الحظنا االنسـجام الكامـل بـين كـ

يشكل كل نظام قطعة مكملة للوحة فنية متكاملة لهداية الحيـاة اإلنسـانية، نـدرك بكـل 

وضوح ان هذ  الطبيعة تشكل عـامال  قويـا  لتسـهيل عمليـة تطبيـق الشـريعة وتحقيـق 

 مسؤوليات الدولة المطبقة لها.

مفـردة تشـريعية مـن قبيـل مسـألة  ويمكننا ان نستعرض االحكام المتناسقة مع اية

التوازن والتكافل االقتصـادي، أو مسـألة تحكـيم األواصـر االجتماعيـة والعائليـة، أو 



 229 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

مســألة المســؤولية العامــة، أو موضــوع الــدفاع عــن كيــان المجتمــع لنجــد ان الكــل 

 التشريعي مهما تنوعت مجاالته ينسجم مع تحقيق هذ  المسائل.  

 مة النظام اإلسالمي:ب ـ االرضية المساعدة القا

ونقصد بهـا التهيئـة الروحيـة التـي يقـوم بهـا اإلسـالم ممهـدا  بهـا القامـة النظـام، 

 وتتركب هذ  االرضية من عناصر ثالثة:

 االول: العقيدة اإلسالمية.

 الثاني: المفاهيم اإلسالمية.  

 الثالث: العواطف اإلسالمية.

ى خالق الكون ربطـا  قويـا  ينفـذ الـى فان العقيدة اإلسالمية تربط اإلنسان باو تعال

اعماق ذاته ووجدانه فيمالها ويسخرها للحق، وكلمـا تأصـلت تأصـل شـوقه لتطبيـق 

أوامر هللا تعالى. كما تربطه الـى الرسـول القائـد، بـل بكـل قائـد يعمـل علـى تطبيـق 

 شريعة هللا في االرض، وبالتالي تشد  الى عالم اآلخرة عالم الثواب والعقاب.  

أساس من هذ  العقيدة تأتي تصورات اإلنسان عن الكون والحياة والتـاريخ وعلى  

ــة  ــاة الفردي ــى الحي ــرك أثرهــا المباشــر عل ــي تت ــة الت واإلنســان بكــل ابعادهــا الرحب

ويعــود الكــون مســخرا  ويعــود  ،واالجتماعيــة ليعــود اإلنســان خليفــة هللا فــي ارضــه

ن المتقي، عامال  علـى تشـكيل مأمورا  بإعمار األرض الى جانب أخيه اإلنسان المؤم

المجتمع المؤمن القوي الذي ال يخشى إالّ هللا وممهدا  لعالم اآلخرة بمـا لـه مـن ابعـاد 

 وتأثيرات مباشرة.

وبعد مرحلة التصورات هذ  تأتي مرحلة تـأج  العواطـف المتعاليـة حيـث يسـود 

خيــه الحــب حيــاة اإلنســان، الحــب و تعــالى بكــل ســمو ، والحــب للكــون والحــب أل

 اإلنسان الذي يشترك معه في هذ  المسيرة.  اإلنسان وبالخصوا

كل هذ  العوامل التي تشكل اروع تربة صالحة القامـة النظـام اإلسـالمي تسـاعد 

ــا ان  ــوب خصوصــا  اذا الحظن ــاد المطل ئ االنقي ــّ ــه، وتهي ــهيل مهمت ــى تس ــد عل القائ

االمر دينا  يبعـث  النصوا اإلسالمية تعمق العالقة إلى حد تصبح معه الطاعة لولي

 اإلنسان من السماحة للتعاون مع الحاكم الشرعي.
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 ج ـ ايكال امر التطبيق اإلسالمي إلى الحاكم:

فالحاكم الشرعي قبل كل شي  منفذ ألحكام هللا ومطبق لشريعة هللا ومنفذ لالمـر  

 بالمعروف، وهو نظام االشراف على عملية التطبيق.

وا عخخن املنكخخر وهلل الذين إن مك ناهم مل األرض أ ا موا المخخالة وآتخخوا الزكخخاة وأمخخروا ابملعخخروف وِنخخَ
 .(1)عا بة األمور

وان يتحمـل   ،وهذا المعنى يقتضي ان يشارك القائد مجتمعـه فـي عمليـة التطبيـق

اإلثنان المسؤولية كاملة، كما يؤدي إلى ان يتعهد الحاكم واالفـراد بالعمـل بواجبـاتهم 

قام المجتمـع بواجبـه تجاهـه، وإذا قصـر االفـراد فـي بشكل كامل، فإذا قصر الحاكم  

القيام بواجبـاتهم الفرديـة واالجتماعيـة الـزمهم الحـاكم بالعمـل بهـا. ومـن هنـا فـنحن 

نـرفض الفكـرة التـي يطرحهـا بعـض الليبــراليين والقائلـة بـأن االفـراد فـي المجتمــع 

التـدخل فـي   اإلسالمي احـرار فـي تنفيـذ واجبـاتهم الفرديـة ولـيس للدولـة اإلسـالمية

شـــؤونهم الفرديـــة، كالحــــجاب، والغــــنا ، واللبـــاس، والشــــغل، ونوعيـــة المأكـــل 

 والمـشرب وغير ذلك.

ونظـام العقوبـات اإلسـالمي يحاسـب   ،ان هذا النمط من التفكير مرفوض إسالميا  

اإلنسان حتى علـى موقفـه مـن الصـالة والصـيام وهمـا عمـالن فرديـان فـي حسـاب 

 هؤال .

 لمالية:د ـ االمكانات ا

وهذا بـاب واسـع االبعـاد نشـير فيـه إلـى ان االمكانـات الماديـة والماليـة للدولـة  

اإلســالمية متناســب مــع وظائفهــا العامــة، وخزينــة الدولــة اإلســالمية )بيــت المــال( 

 تستوجب االمور التالية:

 ـ الزكاة: ولها شروطها وتفصيالتها. 1

لم نقل بمالكية الدولـة لهـا(،   ـ الخمس: ويجب في غنائم الحرب، والمعادن )ان  2

 
 .4۱  :( الحج۱)
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والكنوز، والغوا واالراضي التي اشـتراها الـذمي مـن المسـلم، والحـالل المخـتلط 

وما يفضل من مؤونة السنة ـ حسب رأي االمامية ـ وهذا االخير يعني دفـع   ،بالحرام 

خمس خالا االرباح للصالح العام أي دفعـه لبيـت المـال ـ علـى تفصـيل يـذكر فـي 

لخمس هو )وجه االمارة( و)هوو والرسول واألئمة( وهو )إلى االمـام( محله ـ فان ا

 .(1)وهو )صاحب الخمس( وغير ذلك من تعبيرات جا ت في النصوا اإلسالمية

ـ الخراج: وهو مـا يفرضـه االمـام مـن مـال علـى االرض العـامرة المسـتولى   3

مر على االراضـي وربما عبّر عنه باألموال التي يفرضها ولي اال  ،عليها من الكفار

 التي يحييها الفرد المسلم من الموات.

 ـ الجزية. 4

 ـ الفي . 5

 ـ الضرائب المالية االخرى التي يمكن لولي األمر أن يفرضها. 6

واالراضـي   ،ـ واردات األنفال من االراضي الموات، وكـل ارض ال رّب لهـا  7

 .كرؤوس الجبال واألودية والغابات وغير ذلك كالمعادن ،العامة

ـ الواردات المستحبة: كمـا يردهـا مـن االوقـاف والهبـات الشـعبية والوصـايا،   8

 والكفارات.

 ـ نتاج النشاطات االقتصادية. 9

 وغير ذلك مما يعطيها القدرة المناسبة على تحقيق أهدافها.

 
 *    *    * 
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 والية الفقيه

ا  رسالته، من نافلة القول الحديث عن لزوم وجود ولي أمر للمجتمع ينهض بأعب

ويحقق طموحاته، ويوفق بين متناقضاته، ويعيـد الخـارجين عـن المسـيرة الـى جـادة 

 الصواب، ويتحمل مسؤولية ما يجري على الصعيد العام.

األمـر الـذي   ،والبّد لولي االمر هذا من امتالك حق الطاعة والفصل فـي االمـور

 ة الصحيحة.يعمم قراراته على الجميع، ويحقق الغرض المنشود من الحكوم

 وهنا يثور التساؤل عن منبع حق الوالية هذا.

 وليس هنا في البين إالّ منابع ثالثة هي:

 : القوة.أوالً 

 : األمة بكل أفرادها.اثنياً 

 : هللا تعالى.اثلثاً 

كما أنه ليس لدينا من سبيل أو معيار يشخا لنـا أحقيـة أّيٍّ مـن هـذ  المنـابع إالّ 

ض مـن مقـاييس فـي البـين غيـر الوجـدان فإنهـا لـن إذ مهمـا فـر  ،الوجدان اإلنساني

 تستطيع أن تقنع اآلخرين بصحتها إالّ إذا وافق عليها الوجدان.

والواقع: ان الوجدان اإلنساني هو نقطة االتصال بين )الذات اإلنسـانية( و)العـالم 

الخارجي( بكل موجوداته وروابطه. وإذا تم هذا; عدنا نتسا ل عـن مصـب الوجـدان 

 بع المذكورة بنفا  للوالية.من المنا

ومن الواضح هنا أن الوجدان يرفض )مبدأ القوة( كمصدر المتالك صاحبه حـق 

قيادة المجتمع بالشكل الذي يهوى ضاربا  عرض الجـدار بكـل مـا تقتضـيه المصـادر 

األخرى... ومهما ساقت )الديكتاتورية( المسلطة بـالقوة مـن حجـ  فإنهـا ال تسـتطيع 

 نساني بمشروعيتها.إقناع الوجدان اإل

أن نستقرئ رأي الوجدان في منح األمـة حـق الواليـة علـى أمورهـا بشـكل   ىيبق

مستقل عن هللا تعالى، وتركها تقرر مصيرها بنفسها ووفق )الديمقراطيـة( بمفهومهـا 

 الغربي المادي... وهذا يتطلب منّا جهدا  وبحثا  واسعا  ال يستوعبه مقال كهذا.
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 لى عقبات وجـدانية كثيرة أمام هذا االفتراض. منها ما يلي:إالّ أنـنا نشير هنا إ

 ـ عقبة جهل األكثرية. 1

 ـ عقبة شرا  األصوات. 2

 ـ عقبة المصالح الذاتية للنواب ولالكثرية وغيرها. 3

إالّ أننا نرى أن أهم العقبات التي تواجهها الديمقراطية )بمعنى منح أكثريـة أفـراد 

 ولية من تشا  على أمورها( تكمن في:األمة حق التشريع لنفسها وت

الجهل اإلنساني الطبيعي بالواقع الـذاتي لإلنسـان، والواقـع الطبيعـي للعـالم الـذي 

ــة  ــكالت االجتماعي ــه بالمش ــالي جهل ــواقعين، وبالت ــين ال ــروابط ب ــه، وال ــل مع يتعام

األساسية، وفوق هذا كله جهله بالحلول الصحيحة لتلـك المشـكالت، وكيفيـة االشـباع 

 ادل لمقتضيات الحياة اإلنسانية )الفردية واالجتماعية(.الع

 هذا باالضافة الى حقيقة مهمة يمكن التعبير عنها بأن:

)المجتمع المـنحط ال يفـرز ـ بغـض النظـر عـن العوامـل األخـرى ـ إالّ القيـادات 

المتناسبة معه( وهذ  حقيقة ال يمكنها ان تنهض بهـذا المجتمـع وتقـود  للتغلـب علـى 

 وفردياته المحطمة.  نقائصه،

وعلى أي حال، فال يبقى أمام الوجدان ـ والمـؤمن منـه بالخصـوا ـ إالّ اللجـو  

إلــى خــالق الكــون والبشــرية والمالــك الحقيقــي لإلنســان والــذي يفــيض عليــه الهــدى 

والنور، فيقرر ـ تبعا  لهذا الواقع الهائـل ـ أن منبـع الواليـة لـه تعـالى... وهـذا الحكـم 

 .(1)إنِّ احلُكُم إال  هللِّ ي تقرر  اآلية القربنية الكريمة  الوجداني الفطر

ومن هنا يتـدخل عنصـر )الـوحي( ليحقـق دور  المهـم فـي المسـيرة اإلنسـانية... 

 ر هذا السؤال:اوهنا أيضا  يث

لمن أعطى هللا الوالية بعد ان اختا بالتشريع الثابت للجوانـب الثابتـة مـن حيـاة 

 ية إلى كيفية إشباع متطلبات الجوانب المتغيرة منها؟ اإلنسان وأعطى األضوا  الهاد

 نعم لمن أعطى حق الوالية والقيادة؟ 
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يتفق المسلمون ـ تقريبا  ـ علـى ان الواليـة علـى المجتمـع اإلسـالمي قـد اعطيـت 

رهم ومخخن للمعصوم   وما كان ملؤمن وال مؤمنة اذا  ضى هللا ورُسولُه أمراً أن يكون هلخخم الخخرية مخخن أمخخْ
 .(1)هللا ورسولَُه كقد ضل  ضالالً مبيناً يَخْعصِّ 

 ولكنهم يختلفون في شيئين أساسين:

 : في عدد المعصومين.األول

 : في من سلمت له الوالية في حالة غيبة المعصوم عن الساحة.والثاين

 بالنسبة للخالف الثاني يمكن تلخيا األمر بشكل إجمالي في ثالثة برا  رئيسة:

إللهي أعطي لالمة اإلسالمية تنفذ  عبـر )نظـام الشـورى( : ان حق الوالية ااألول

الذي يؤدي الـى خصـوا اختيـار ولـي أمـر األمـة الـذي يـؤدي وظائفـه فـي إطـار 

التشريعات اإلسالمية. ويختلف أنصار هذا الرأي علـى أسـاليب التنفيـذ وأدلـة الـرأي 

لـدليل علـى إلى حّدٍّ كبير بعد أن لم تـأت أدلـة مقنعـة فـي كـال المجـالين )أي مجـال ا

مشروعية نظام الشورى بمعنى انتهائه إلـى الواليـة، ومجـال تنفيـذ الشـورى هـذ ( ـ 

 ـ.  فيما بعد كما سيأتي الحديث عنه

: ان هذا الحق اإللهي قد منح للفقيه كنائب عام عن القائد المعصوم طبعا  بعد الثخخاين

 توفر شروط نذكرها في ما يأتي.

فيعبــر عــن هــذ   ،الشــورى وواليــة الفقيــه : وهــو رأي يتــراوح بــين نظــام الثالخخ 

المراوحة، تارة بمنح الفقيه حق اإلشراف ـ دون التدخل ـ على سير الحكم اإلسـالمي 

ا ســير الحكــم  ومــدى التزامــه بــالخط اإلســالمي األصــيل، وعــدم انحرافــه عنــه. أمــّ

وأخـرى بمحاولـة تقسـيم األمـور االجتماعيـة الـى   ؛فمتروك تدبير  لالمـة وانتخابهـا

 احتين أساسيتين:مس

: ترتبط بالشـريعة اإلسـالمية بنحـو مـن األنحـا ، حيـث وجـدت نصـوا إحدامها

 توضح أسلوب العمل في هذ  المجاالت كبعض الحقول االقتصادية.

ــوالثانيخخة ــرتبط به ــير : ال ت ــوانين الس ــرة كق ــة المتغي ــالحقول االجتماعي ــل ب ا وتتمث
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ولـى وتتـرك المسـاحة الثانيـة لالمـة وأمثالها. فتكون للفقيه الوالية علـى المسـاحة اال

تنتخب فيها من تشا . وفي مجال تقـويم هـذ  اآلرا  الثالثـة نجـد أنَّ الـرأي األول ال 

 :يستطيع أن يطرح دليال  شرعيا  مقنعا  على صحته وهو يواجه عقبات مهمة
: ان ما جا  أو ذكر دلـيال  لهـذا النظـام بهـذ  السـعة لـيس فيـه مـا يـؤدي إلـى منهخخا

ة، وإنما يؤدي إلى تشاور المسـلمين فيمـا بيـنهم، واسـتعراض اآلرا  للوصـول الوالي

إلى الحق. فما خاب مـن استشـار كمـا جـا  فـي الروايـة، وال مظـاهرة كالمشـاورة، 

 وأمثال ذلك.

أّما أن يُدَّعى أن الشورى تؤدي إلى والية يمتلكهـا مـن اسـتقرت عليـه، فهـو فـي 

بلـه حتـى معنـى الشـورى، إذ ال يتضـمن أيَّ رأي الكثير مـن المسـلمين تحميـل ال يق

 مضمون الزامّي بالنتيجة.

: أن ما جا  في الشورى جا  في سياق نصوا قربنية أو حديثيـة أخالقيـة، ومنها

وال يمكننا أن نتصورها بتية في مقـام تشـريع نظـام الشـورى وهـو يتنـاول أحـد أهـم 

 الجوانب االجتماعية.

ا النظام ال يمكن أن يفسر بأّيِّ تفسير من قبيـل ومنها: ان اإلجمال واإلبهام في هذ

المرونة ونحوها، ذلك أن المرونة إنما تتصور في مـا اذا كانـت الخطـوط العريضـة 

واضحة في النظام، وفتحـت مجـاالت لمواجهـة الظـروف المتغيـرة، وأمـا إذا كانـت 

ل المرونـة الـى إبهـام وإجمـال   يتنـز  الخطوط العريضة معدومة تقريبا  فهذا ما يحـّوِّ

ـ في الفصل   عنه النظام اإلسالمي المتقن. وهو ما سنتحدث عنه ـ إن شا  هللا تعالى

 اآلتي.

ا   وأخيرا : فإن بعض المسلمين يرون وجود األدلة الشرعية على تعيـين الفقيـه وليـّ

 من قبل المعصوم بالنا، وإذا جا  النا المعيِّّن لم يكن هناك مجال للخيرة.

ية الفقيه( مطلقة ال تفترض التقسيم المطـروح فـي الـرأي وبمالحظة أن أدلة )وال

 الثالث، يتوجه التركيز على الرأي الثاني.

ويجب أن نالحظ هنا أن الشورى لها دورهـا الكبيـر كخلـق اجتمـاعي ضـروري 
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يستهدي به ولي األمر، ويستعين به للوصول إلى أفضل األطروحات المطلوبـة لسـد 

مي، والنهوض بحـّلِّ مختلـف المشـاكل االجتماعيـة منطقة الفراغ في التشريع اإلسال

 المتغيرة.

 أدلة والية الفقيه:

وال يمكننا هنا ان نستدل بالتفصيل على هذا المبدأ المهـم، وإنمـا نكتفـي باإلشـارة 

 إلى بعض ما يذكر في هذا الصدد.

 ك والً: يقال من ا سالم منح الفقيه:
 أ ـ المرجعية في الفتوى.

 القضا .ب ـ المرجعية في 

 ج ـ المقدار الذي يثبت له من الوالية بمقتضى النصوا.

وكل هذا يحقق للفقيه منصب النيابـة عـن المعصـوم )عليـه السـالم( فـي مختلـف 

وتــأمر اآليــة  ؛الشــؤون االجتماعيــة ويؤهلــه ليكــون مصــداقا  لمفهــوم )ولــي األمــر(

عخخوا هللا وأطيعخخوا الرسخخول أطيالقربنية الكريمة بإطاعة هللا وإطاعة الرسول وأولـي األمـر  
. ويستفاد منها لزوم إطاعة الفقيه الجامع للشرائط كامتداد ألطاعـة (1)وأويل األمر منكم

ـــّا نفســر أولــي األمــر بخصــوا أهــل البيــت)عليهم الســالم(  المعصــوم. وحيــث أن

بمقتضى ما جا  من روايات، فإن العـرف يفهـم منهـا أن لهـم واليـة أصـلية لالمـر، 

 يكون َمْن دونهم من نوابهم والة  بالنيابة عنهم.  وأنه يمكن أن

: الروايات الواردة في هذا الصدد )وفيها ما صـدر عـن المعصـوم وهـو فـي واثنياً 

حالة غيبة كان يتوقع لها ان تدوم طويال ( وهذ  الروايات تجعـل الفقهـا  هـم األمنـا  

 والحج  على األمة وهي على نحوين:

 )عـ ( تـه مـن مثـل مـا روي عـن االمـام المهـديألف ـ ما ثبتت صحة وقوة دالل

 من قوله:

 
 .59  :( النسمء۱)
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 )وأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فـإنهم حجتـي علـيكم وأنـا

 .(1)حجة هللا(

وال ريب في ان المقصود من )الرواة( هم الفقها  المعبرون عـن خـط المعصـوم 

 وقيادته.

يملكهـا الفقيـه والحجيـة التـي يملكهـا كما يالحظ أن هذا التقارن بين الحجية التـي 

 يوضح المدى الذي يملكه الفقيه من والية شرعية.  ،االمام 

با  ـ ما استفاض النقل فيه وكثر مما قد يغنينا عن مالحظة السند وذلك مـن مثـل 

 قوله)صلى هللا عليه وبله وسلم(:

أتون مـن )اللّهم ارحم خلفائي( قيل: يا رسول هللا، ومـن خلفـاؤك؟ قـال: )الـذين يـ

 (2)بعدي يروون حديثي وسنتي(.

ورواية الحسين )عليه السالم( عن االمـام علـي )عليـه السـالم( فـي كتـاب تحـف 

 العقول:

ــه  ــى حالل ــا  عل ــاو، األمن ــا  ب ــدي العلم ــى أي ــام عل ــور واألحك ــاري األم )مج

 (3)وحرامه(.

 (4)وقوله )صلى هللا عليه وبله وسلم(: )العلما  ورثة األنبيا (.

 )صلى هللا عليه وبله وسلم(: )الفقها  أمنا  الرسل ما لم يدخلوا في الـدنيا(.وقوله  

(5) 
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 (1) وقول االمام علي )عليه السالم(: )العلما  حكام على الناس(.

وينبغي أن يالحظ هنا أنه ال ريب في لزوم قيام حكم إسـالمي حـال غيـاب المعصـوم، 

مـة. فـإذا علمنـا بهـذا ورجعنـا إلـى كما ال ريب في لزوم واليـة شـرعية لمثـل هـذ  الحكو

النصوا، لم نجد فيها أطروحة للوالية سوى اطروحـة )واليـة الفقيـه( طبعـا  مـع ايماننـا 

 بأن الشورى ال تنت  والية.

واذا ما رجعنا الى الفتاوى المشهورة في عصرنا هذا فإنا نجد فريقـا  مـن أعـاظم 

)قـد ( اذ يقـول فـي  خمينـي القائـدالعلما  يقولون بهذ  الوالية وعلى رأسـهم االمـام ال

 كتاب البيع ما نصه:

)فللفقيه العادل جميع ما للرسول واألئمة )عليهم السالم( مما يرجع الى الحكومـة 

والسياسة(، وكذا المرحوم الشـهيد الصـدر )قـدس هللا روحـه الزكيـة( وغيرهمـا مـن 

 األعاظم.

ام الفقيـه بحمـل عـب  وهناك قسم من العلما  ال يرى ذلك، ولكنه يفتي بلـزوم قيـ

األعمال الضرورية في المجتمـع; كـاألمور الحسـبية وأمثالهـا، وحينئـذ فيقتـرب فـي 

 النتيجة من الرأي األول.

والواقع أن نفي وجود أية واليـة شـرعية يعنـي بالتـالي نفـي إمكـان قيـام حكومـة 

 إسالمية; لتالزم األمرين كما هو واضح للمتأمل.

 

 ة والية الفقيه عند أهل السن

إن هـذا  :ربما يكون هذا العنوان غريبا  لدى أكثر القرا  خصوصـا  وأنـه قـد يقـال

المبدأ لم يتقرر كامال  حتى عند الشيعة فكيف بنا ونحـن نحـاول نقلـه الـى أهـل السـنة 

 البعيدين عنه.

إالّ أن الواقع يخالف هذ  المسلَّمة ابتدا  ، وهذا ما سيظهر لنا ـ إن شـا  هللا تعـالى 

 
 .262: 6سير اعالم النبالء 
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 ل مطاوي الحديث.ـ من خال

ولكن قبـل الـدخول فـي صـميم البحـث البـدَّ أن نالحـظ بعـض األمـور التمهيديـة 

 ي:ـوه

 ، : إن موقفنا في هذا الحديث ال يمكـن أن يوصـف باالسـتداللية البحتـة، تمامـاأو الً 

كما ال يوصف بالنقل البحـت، وإنمـا هـو مـنه  بينهمـا يعتمـد الكشـف عـن مسـارب 

مـان أو االطمئنـان بوجـود هـذ  الفكـرة كظـاهرة أصـيلة فـي تؤدي بطبيعتها الـى اإلي

 الفكر السنّي بواقعها وان لم تكن كذلك بمصطلحها المعروف لدى الشيعة.

ولكي يتوضح هذا المعنى نالحظ أننا خالل هذا البحث قـد نـذكر روايـات مسـلَّمة 

 لديهم، ثم نعقب عليها بشي  من االستدالل الذي ينتهي الى هذ  النتيجة.

: إننا هنا نتحدث عـن الواليـة بـالمعنى اإلجمـالي. ونعنـي بهـا انحصـار حـق نيخخاً اث

الحاكمية العليا فـي المجتمـع اإلسـالمي بالفقيـه العـادل دون أن نأخـذ بعـين االعتبـار 

كون هذا الحق قد أعطي ابتدا   وبشكل مباشر للفقها ، أو وضع كشـرط لمـن تنتخبـه 

حدود هذ  الوالية، مالحظين أنهـا يجـب أن األمة من األفراد، وكذلك دون أن ندرس 

ن الفقيه الحاكم من إدارة شؤون البالد، والقيام بمـل   تشتمل ـ في األقل ـ على ما يمّكِّ

منطقة الفراغ التشريعي التي تركهـا اإلسـالم لـولي األمـر ليقـوم بملئهـا علـى ضـو  

حات األصلية ـ المصلحة العامة. وهي المنطقة التي يمكن أن نعبر عنها بمنطقة المبا

ـ تمييزا  لها عـن المباحـات التـي اعتنـى الشـارع بإباحتهـا كإباحـة   كالكسب والمشي

 التعدد، وإباحة المتعة وغير ذلك.

ــه اثلثخخاً  ــم نجــد قــوال  يمــنح الفقي ــا ان نســتعجل البحــث فنقــول بأننــا ل : ونحــاول هن

ألحاديــث مباشــرة ـ هــذ  الواليــة لــدى أهــل الســنة وإن امكــن االســتدالل بــبعض ا  ـ

المعتبرة لديهم للقول بذلك، وإنما المعروف لديهم اشتراط الفقه فـي الحـاكم الشـرعي 

الذي ينتخبه أهل الحل والعقد، أو تنتخبـه األمـة مباشـرة، وحينئـذ تكـون لـه الواليـة. 

فالفقه شرط الوالية حينئذ ألنه يؤدي النتيجـة المطلوبـة التـي أشـرنا اليهـا فـي مطلـع 

 البحث.

هناك من معنى لهذا البحث مع القـول بوجـوب طاعـة المتسـلطين علـى   : هلرابعاً 
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 مقاليد الحكم مهما كانوا؟ 

قد يقال ال معنى للبحث حينئذ، إالّ أنه يمكن القول بأن القائلين بذلك ـ رغم ما فـي 

قولهم من ضعف ظاهر، ومن معارضـة شـديدة مـن قبـل علمـا  السـنة أنفسـهم ـ قـد 

تبرونها حالة اسـتثنائية. وحينئـذ يبقـى مجـال للبحـث يوجهون ذلك بعلل مصلحية ويع

 عن الحالة الطبيعية للحكومة وكيف تكون؟ 

 يقول ابن تيمية:

المشهور من مـذهب أهـل السـنة أنهـم ال يـرون الخـروج علـى األئمـة وقتـالهم »

بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة المستفيضة عـن 

. ويبدأ بتعليـل هـذا المشـهور بقولـه: )ألن الفسـاد «ليه وبله وسلم(صلى هللا ع)النبي  

فيـدفع اعظـم  ،في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل لظلمهم بدون قتال وال فتنة

الفسادين بالتزام األدنى، وال نكاد نعرف طائفـة خرجـت علـى ذي السـلطان إالّ كـان 

إالّ أنَّ إمـام الحـرمين   (1)ذي ازالته(في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد ال

يقول: )إن اإلمام إذا جار وظهر ظلمه وغيه ولـم يرعـو لزاجـر عـن سـو  صـنيعه، 

 .(2)فالهلِّ الَحّلِّ والعَْقدِّ التواطؤ على ردعه ولو بشهر السالح ونصب الحروب(

ورغــم ان النصــين واردان فــي تخلــف شــرط العدالــة فــي الحــاكم اال انــه يمكــن 

تخلف شـرط الفقـه فيـه أيضـا  باعتبـار أن عـدم الفقـه ربمـا يكـون أشـدَّ   سحبهما على

ــن ــررا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدم العدالة.

هذا وان كانت المناقشة في االستدالل المذكور واضحة بعد أن كان الحكم بـالظلم 

وبغير ما أنزل هللا يعني الكفر والفسق وهما من أعظم الظلم، بـل يعنـي العمـل علـى 

 ح االستكبار وهو الظلم العظيم.محو الدين وتسخير  لمصال

 
 .78:  ( منهمج السنة۱)

 .272:   2مصد( شرح المق2)



 241 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

 والية الفقيه من خالل اشتراط الفقه في الحاكم

إننا لو جمعنا بين القـولين التـاليين السـتطعنا أن نسـتنت  القـول بواليـة الفقيـه بكـل 

 وضوح وهما:

 : القول بإسناد حق الشورى المنتجة للوالية إلى األمة.األول

 م المنتخب.: القول باشتراط الفقه في الحاكالثاين

 فإن الجمع بينهما يعني نقل الوالية من االمة باالنتخاب الى الفقها  بالخصوا.

: فهو المشهور بين علما  السنة، بل هي النظريـة الوحيـدة لهـم فـي أم ا القول األو ل

 الحكم.

يقول الدكتور محمد سليم العّوا )إنما األمر األساسـي أن ال تفقـد األمـة حقهـا فـي 

 .(1)ها، وأن تمارس حقها في الشورى في ظل مختلف الظروف(اختيار حاكم

ويقول الدكتور الدوري )إنَّ األمة هـي صـاحبة السـلطة العليـا فـي الـبالد، وهـي 

التي تحاسب اإلمام وتراقب قراراته، وعليها أن تنتخب من يمثلها كمجلـس يستشـير  

 .(2)اإلمام في عامة األمور(

نهم وتعــزلهم ويــرى الشــيخ شــلتوت )أنَّ مــن حــق األ مــة أن تختــار حّكامهــا: تعيــِّّ

وتراقبهم في كل تصرفاتهم الشخصية والعامة. فالحاكم يجب أن يكون حميد السـيرة. 

فإن سا ت سيرته فلالمة عزله. ويتفق الفقهـا  علـى أنَّ خليفـة المسـلمين هـو مجـرد 

له فـي جميـع أمـور ، وهـو مثـل أّيِّ وكيـل مـن  وكيل عن األمة يخضع لسلطان موّكِّ

األمة في البيع والشرا ، يخضع لما يخضع له الوكيل الشخصي، كما يجمعـون علـى 

أن موظفي الدولة الذين يعيِّّنهم الخليفـة أو يعـزلهم ال يعملـون بواليتـه، وال ينعزلـون 

بعزله باعتبارهم الشخصي، وإنما بوالية األمة وعزل األمة التـي وّكلتـه فـي التوليـة 

ة ال ينعزل والته وقضـاته; النهـم يعملـون باسـم األمـة والعزل ولهذا إذا عزل الخليف

 
 .87  :( النظمم السيمسي ةي اإلسالم۱)
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 .(1)وفي حق األمة ال باسم الخليفة وال في خالا حق الخليفة(

ومن الطبيعي أيضا  أن نقول: إن الرأي القائل بإيكال هـذا األمـر إلـى أهـل الحـل 

كـأنَّ األمـة نقلـت إلـيهم   ،والعقد ينظر إليهم باعتبـارهم وكـال  األمـة فـي هـذا األمـر

 واليتها، وجعلت فـيهم ثقتها. ولسـنا نحاول التفصـيل في األمر هنا.

: وهو اشتراط الفقه في الحاكم علـى األمـة فـالمتتبع ألقـوال علمـا  وأما القول الثاين

أهل السنة في هذ  المسألة يستطيع أن يطمئن إلـى أنـه القـول المشـهور أو هـو علـى 

 العلما  لديهم. األقل قولع قوي له أنصار  الكثيرون من كبار

هذا وقـد ادَّعـى إمـام الحـرمين )الجـويني( أنـه القـول المتفـق عليـه، إذ ذكـر فـي 

شروط اإلمام اإلجتهاد بحيث ال يحتاج إلى استفتا  غيـر  فـي الحـوادث، قـال )وهـذا 

 متفق عليه( ولعله يريد خصوا علما  الشافعية.

 ذكرها على سبيل المثال:وعلى أّيِّ حال فهذ  جملة من أقوال العلما  والباحثين ن

ـ ذكر إمام الحرمين أبو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـدهللا بـن يوسـف الجـويني   1

ر عنـه المحققـان  ( وهـو كتـاب عبَـّ مِّ الشافعي في كتابه )غياث األمم فـي التيـاث الُظلـَ

اللَّذان قاما بنشر  بقولهما عن برائه بأنها )تعبير صحيح عن موقف شيوخ أهل السنَّة 

وإذا كـان صـاحب »عة من نظرية الخالفة اإلسالمية وما يتصـل بهـا( ذكـر:  والجما

األمر )أي الحاكم( مجتهدا  فهو المتبوع الذي يستتبع الكافة في اجتهاد  وال يتبع، أمـا 

إذا كان سلطان الزمـان )أي الحـاكم( لـم يبلـ  مبلـ  االجتهـاد، فـالمتبوعون العلمـا ; 

ــه والســلطان نجــدتهم وشــوكتهم وقــوتهم. فعــ ــذي نحاول الم الزمــان فــي المقصــود ال

والفرض الذي نزاوله كنبي الزمـان، والسـلطان مـع العـالم كملـك فـي زمـان النبـي، 

 مأمور باالنتها  الى ما ينهيه الى النبي.

)والقول الكاشف للغطا  المزيل للخفا  أن األمر و والنبي منهيه، فإن لم يكن في 

والقائمون في إنهائها مقام االنبيـا ، ومـن بـديع العصر نبي، فالعلما  ورثة الشريعة، 

القول في مناصبهم أن الرسل يتوقـع فـي دهـرهم تبـديل األحكـام بالنسـخ، وطـوارئ 
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الظنون على فكر المفتين، وتغاير اجتهاداتهم يغير أحكام هللا على المسـتفتين فتصـير 

ةع محــلَّ مــا تبــدل مــن قضــايا أوامــ ر هللا تعــالى خــواطرهم فــي أحكــام هللا تعــالى حالــَّ

 .(1)«بالنسخ

أن من شروط اإلمام )االجتهاد بحيث ال يحتاج الى   (2)وقد ذكر في كتاب االرشاد

 استفتا  غير  في الحوادث. قال وهذا متفق عليه(.

ـ ويقول اإلمام محمـود شـلتوت فـي كتابـه )مـن توجيهـات اإلسـالم( ـ بعـد أن   2

)ومـن حقهـم ترشـيح   :  الخبـرة ـوصف أهل الحل والعقد بأنهم أهـل العلـم والـرأي و

 .(3)(فأصلحهم علما  هو المرشح للخالفة  ؛أصلحهم للخالفة

 ـ ويفتــرض الشــيخ محمــد أبــو زهــرة فــي الحــاكم أن يكــون مجتهــدا  مشــاورا   3

 للمجتهدين أيضا .

)أن اإلمام يشترط فيه عنـد الجمهـور أن  :ـ ويرى االيجي والشريف الجرجاني  4

وذلك ليقوم بأمور الـدين،   ،اد في أصول الدين وفروعهيتصف بكونه من أهل االجته

وحل الشبه في العقائد الدينية، ويكـون قـادرا  علـى الفتـوى  ،ويتمكن من إقامة الحج 

في النوازل والوقائع، فإنَّ أهمَّ مقاصد اإلمامة حفظ العقائد، والفصل فـي المنازعـات 

 .(4)والخصومات، ولن يتم ذلك إالّ بهذا الشرط(

قول الكماالن )ابن أبي شـريف وابـن الهمـاد( ـ بعـد ان اشـترطا العلـم فـي ـ وي  5

ـ: )وزاد كثير من العلما  شرط االجتهاد في أصـول الـدين وفروعـه ـ أي فـي الحاكم 

وذلـك   ،علم العقائد وعلم الفقه ـ وهذا ما يريد  الغزالي حين اشترط العلـم فـي اإلمـام 

اع عنــه، والحكـــم فـــي المنازعـــات ليســتطيع اإلمـــام حفـــظ الــدين وعقائـــد  والـــدف

 .(5)والخصومات التي تكون من الناس في المعامالت(

ـ ويــرى الفقيــه الســنّي الكبيــر المــاوردي أن العلــم المــؤدي إلــى االجتهــاد فــي  6

 
 .274  :( غيمث االمم۱)

 .426رشمد : (اإل2)

 .568  :( م  توجيهمت االسالم3)

 .605  :( المواقف لاليجي وشرحهم للجرجمني4)

 .273  :( المسممرة ةي شرح المسميرة5)



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 244

 (1) النوازل واالحكام شرط في اإلمام.

)إّن رئــيس الدولــة إمــام  :ـ ويقــول االســتاذ الباحــث المرحــوم محمــد المبــارك 7

مين وأميرهم هـو المرجـع األعلـى فـي شـؤون الدولـة لالجتهـاد فـي التشـريع، المسل

ولتطبيق االحكام على االحداث النازلة في شؤون السياسة والعالقات االجتماعية مـع 

وجود مبدأ الشورى. لذلك كان األصل أن يكون رئيس الدولة اإلسالمية بالغـا  درجـة 

بيقها، وإن كان ينبغي أن يكون معه من عالية في فقه اإلسالم وفهم مبادئه وحسن تط

 (2) العلما  من يستشيرهم ويأخذ برا هم تجنبا  لالستبداد واستنارة بمختلف اآلرا (.

ويضيف قائال : )إن الدول التي تقوم في عصـرنا الحاضـر علـى عقائـد ومـذاهب 

ه، يختار رؤساؤها من أعلم الناس بالمذهب الذي تلتزمه تلك الدولة، وأعمقهم فهما لـ

ليتمكن من سياسة الدولة على أساسه في شؤونها الخارجية   ،وأحسنهم إدراكا  ألهدافه

 وليتمكن من تحقيق مقاصدها(.  ،والداخلية

ـ ويرى اإلمام أبو يعلى في األحكـام السـلطانية أن االمـام يجـب أن يكـون مـن   8

 أفضلهم في العلم والدين.

 ما يلي: 20ـ   19جا  في االحكام السلطانية ا

وهي فرض على الكفاية يخاطب بها طائفتان من الناس إحداهما: أهـل االجتهـاد )

 ليختاروا، والثانية من توجد فيه شرائط اإلمامة حتى ينتصب أحدهم لالمامة.

وأّما أهل اإلمامة فيعتبر فيهم أربعة شروط... الرابـع أن يكـون مـن أفضـلهم فـي 

 .(العلم والدين

 والية الفقيه والنصوا

ظ أن علما  السنة في بحوثهم عن النظـام السياسـي وبالخصـوا فـي من المالح

بحوثهم عـن اإلمـام وشـروطه، قلـيال  مـا يسـتندون إلـى النصـوا فـي ذلـك، وإنمـا 

يركزون على الدليل العقلي الذي سنتحدث عنـه. إالّ أننـا نسـتطيع أن نفتـرض بحوثـا  

 
 .4  األحكمم السلطمنية:( ۱)
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مقامـات رفيعـة فـي نصيّة نافعة على ضـو  الروايـات التـي تمـنح العلمـا  والفقهـا   

المجتمع اإلسالمي فتجعلهم ورثة األنبيـا ، وتجعلهـم خلفـا  الرسول)صـلى هللا عليـه 

لهـم مسـؤولية هدايـة المجتمـع، وبالتـالي وبله وسلم(، تأمر باتِّّ  باعهم وتكريمهم، وتحّمِّ

قيادته. ومن هذ  الروايـات: الحـديث المشـهور )العلمـا  ورثـة األنبيـا ( وهـو مسـلَّم 

روا  البخاري في صحيحه في كتاب العلـم، كمـا روا  أبـو داود والترمـذي   إذ  ،لديهم 

وغيرهم. ورغم أن الحديث يذكر في مجال العلم وتعل مـه، إالّ أن هـذا التعبيـر تعبيـر 

مقامي يُشعر بأحقيَّتهم بالجلوس في مقام األنبيا ، وحملهم الرسالة التي حملوها، ومـا 

 تستبطن قيادة  وهداية  وبنا   للمجتمع. كانت مجرد تعل م وتعليم، بل كانت

 إذ جا  فيه:  ،ومن تلك االحاديث حديث الخلفا 

ــتم  ــال: أن ــا رســول هللا؟ ق ــا ك ي ــت الصــحابة: ألســنا خلف ــائي، قال )رحــم هللا خلف

أصحابي، وإنما خلفـائي الـذين يـأتون بعـدي، ويتعلمـون سـنَّتي، ويعلّمونهـا النـاس(، 

 .(2)وضعَّفه البعض اآلخر  (1)ون اعتراضوهذا الحديث نقله بعض العلما  د

 إالّ أن اشتهار  بين علما  الفريقين )الشيعة والسنَّة( يعطيه قوة  واعتبارا .

فإذا تمَّ ذلك; كان أكثر داللة من سابقه على كون العلما  هم الذين يحملون مشعل 

ة في قيادة الحياة اإلسالمية.  النبوَّ

 ؛ديث إنَّما يمكنها أن تؤكد الدليل العقلي اآلتي ذكر  إالّ أنَّنا نعتقد أنَّ هذ  األحا

 فاألولى إذن التركيز على اآلية القربنية الكريمة:

أطيعوا هللا وأطيعوا الر سول وأويل األمر منكم(3). 
 فالقربن الكريم يرّكز على وجود منصبين للرسول األكرم هما:

 وظيفة التبلي :

ما نز ِّل اليهم  وأنزلنا إليك الذكر لتبني ِّ للناس(4). 

 
 ( سيد سمبق ةي كتمبه عنمصر القوة.۱)

 لأللبمني.  االحمديث الضعيفة( 2)
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 ووظيفة القيادة والحكم بين الناس:

إان  أنزلنا إليك الكتاب لتاكم بني الناس مبا أراي هللا (1). 
سول)صـلى هللا عليـه وبلـه  وحينئذ فهو يطلـب مـن المـؤمنين أن يطيعـوا هللا والرَّ

عّزوجـل، وسلم(باعتبار أنَّ طاعته)صلى هللا عليه وبله وسـلم(هي امتـداد لطاعـة هللا  

وربما كـان تكـرار الطاعـة لتأكيـد طاعـة الرسول)صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم( فـي 

 المجالين معا .

وإذا سرنا مع التصور السنِّّي الذي يرفض تفسير )أولو األمر( بأهل البيت)عليهم 

قـول بـأنَّ سـياق اآليـة بـل فـإن مـن الـالزم ال ،السالم( أو أنهم في طليعة أولي األمـر

ن والمحل تفرض أن يكون أولو األمـر أقـرب النـاس إلـى الرسول)صـلى ساللِّّ وحدة ا

هللا عليه وبله وسلم( من حيث الصفات; ليستطيعوا ان ينهضوا بالحمل الثقيل، ولـيس 

هناك إالّ العلما  الواعون للرسـالة أكثـر مـن غيـرهم، والعـادلون الملتزمـون بـالخط 

 الرسالي األصيل.

 لطاعة أولي األمر.وإالّ فقد ال يصح الطلب المطلق  

وقد ذكر االمام الفخر الرازي أن هذا الطلـب المطلـق يقتضـي لـزوم كـون أولـي 

 ،األمر معصومين معتبرا  أن المراد به هو اإلجماع، وأنه دليل على حجيـة اإلجمـاع

 ألن فيه إدخاال  للرسول وأولي األمر في لفظ واحد.

سـتنتاج. ويعقـب صـاحب وراح النيشابوري والشيخ محمد عبد  يصححان هذا اال

المنار على ذلك فيقول: فأهل الحل والعقـد مـن المـؤمنين إذا أجمعـوا علـى أمـر مـن 

 مصالح االمة... فطاعتهم واجبة، ويصح أن يقال هم المعصومون في هذا اإلجماع.

فاذا استبعدنا أن يعبر القربن عن اإلجماع بتعبير أولي األمر، ولم نقبل ما تركـز  

ة والسنية من كون المراد هم أهل البيت)عليهم السالم( ـ وهـو الحـق الروايات الشيعي

 ـ لم يبق لدينا إالّ أن نركز على العلما  باعتبارهم أقرب الناس الى المعصوم.

على أننا يجب أن ال ننسى أنَّ الشيخ محمـد عبـد  اشـترط فـي أهـل الحـل والعقـد 
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بالنتيجـة الـى إمامـة العـالم وهـذا يـؤدي    ،صفة العلم وأنهم ينتخبون أصلحهم لإلمامة

 الفقيه.

 والية الفقيه من خالل الدليل العقلي

بعد هذا النقل لالقوال ينبغي أن نشير إلى أن علما  السنة في بحوثهم عـن النظـام 

لعدم وجود نصوا واضحة فـي هـذا   ،السياسي كثيرا  ما ال يعتمدون البحث النصي

لدليل العقلي دون أن يـذكروا ذلـك، أو فهم إذن يعتمدون ما يمكن أن نسميه ا  ،المجال

 ربما عبَّروا عن أمثال هذا االستدالل باالستحسان.

كما نجد عـدم الوضـوح واخـتالف   ،ومن هنا نجد هذا االختالف في شروط القائد

االجتهادات في كثير من موارد هذا النظام ـ وبالخصوا فـي نظـام الشـورى ـ إلـى 

ر عنــه الـدكتور قحطــان الحـد الـذي قــد يفقـد  شــكل نظـام متكامــل ; األمـر الــذي يعبـِّّ

فهو مرنع  ،الدوري بغاية المرونة فيقول عن نظام الشورى إنه )لم يجعل بقالب معيَّن

إلى أبعد حدود المرونة( والواقـع أنـه بهـذا يصـل إلـى الميوعـة ال المرونـة. فالنظـام 

ثـل هـذ  وال نجـد م  ،يجب أن يحتوي على قواعد رئيسة ثابتة تحفظ لـه صـفة النظـام 

 القواعد فيما يذكر من نظام الشورى.

وعلى هذا الغرار فال نجد تحديدا  واضحا  لحدود والية الحاكم هل يجـب عليـه أن 

 ؛يشاور أصال ؟ ولو شاور فهل يجب عليه االلتـزام بنتيجـة الشـورى؟ ومـا إلـى ذلـك

طيع وعلى أي حال، فإننا إذا الحظنا ما يضعه العلما  من واجبـات علـى االمـام نسـت

بكــل ســهولة أن نشــترط لزومــا  عنصــر الفقــه فـــيه. وهــذا نفــس مــا فعلــه الجــويني 

 والغزالي ومبارك في النصوا التي نقلناها عنهم.

ا عـن  وكمثال على تلك الواجبات التي يذكرونها لالمام نذكر ما نقله االستاذ العـوَّ

 كتب مختلفة من واجبات على اإلمام هي:

 مستقرة وما أجمع عليه سلف األمة.ـ حفظ الدين على أصوله ال 1

 ـ تنفيذ األحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين. 2

 ـ حماية البيضة ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في األسفار بمنين. 3

 ـ إقامة الحدود لتصان محارم هللا عن االنتهاك، وتحفظ حقوق عباد . 4
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ة الدافعة.ـ تحصين الثغور بالعُدَّة ا 5  لمانعة، والقوَّ

ـ جهاد من عاند اإلسالم بعد الدعوة حتى يُسلَِّم أو يـدخل فـي الذمـة ليقـام بحـق   6

 هللا تعالى في إظهار الدين كله.

 ـ جباية الفي  والصدقات على ما أوجبه الشرع. 7

 ـ تقدير العطايا وما استحق في بيت المال من غير سرف وال تقتير. 8

نا ، وتقليد النصحا ، لتحفظ االموال باألمنا ، وتضـبط األعمـال ـ إستكفا  األم  9

 باألكفا .

ـ أن يباشر بنفسه مشارفة األمور، وتصف ح األحوال; لينهض بسياسـة األمـة،   10

 (1)وحراسة الملة.

وهذ  الواجبات طبيعية جدا  ال تحتاج إلى مزيد استدالل، وربَّما أضـفنا إليهـا مـن 

لتربويــة اإلســالمية بــل ومــن خــالل النصــوا التوجيهيــة خــالل معرفتنــا للطبيعــة ا

، مسألة )تربيـة األمـة وصـياغة (2)الرائعة التي وصلتنا من أهل البيت)عليهم السالم(

 مجتمع المتقين الذي يحمل كل خصائا األمة اإلسالمية(.

 ترى هل يستطيع غير الفقيه العادل أن ينهض بهذ  األعبا ؟ 

في. فالفقيه وحد  هو الذي يحمل العب  الثقيل، وهـذا إن الجواب لن يكون إالّ بالن

 ما أكَّد  الكثير من علما  السنة.

 النتيجة من البحث

الحظنا أن فكرة تخصيا اإلمامة بالفقيه العادل ليست فكرة  غريبـة  علـى الفكـر 

، كمــا أنهــا منســجمة مــع المبــاني االســتداللية لــه; األمــر الــذي يســتدعي قيــام يالســنِّّ 

عمل جاد الستقرا  اآلرا  واألدلة المختلفة للوصول إلى نتيجـة تنسـجم مـع الباحثين ب

 طبيعة الحكم اإلسالمي التربوية للمجتمع.

 
 .۱47ص   :( النظمم السيمسي ةي اإلسالم۱)

 .م  الصفمت  وغيره م  قبيل مم ذكره اإلممم الرضم )ع( لإلممم ۱/۱82  :( علل الشرائع2)
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إالّ أنَّ اإلنصاف يقتضـينا أن نقـول إن علمـا  الشـيعة امتـدوا ببحـوثهم إلـى بفـاق 

 أوسع وأعمق، وذلك ـ في رأيي ـ نات  من:

 حكم اإلسالمي بشكل واضح.أوال : وجود روايات كثيرة تحدد معالم ال

ثانيــا : العمــق العلمــي الــذي حظيــت بــه مدرســة أهــل البيــت)عليهم الســالم(نتيجة 

 وانفتاح باب االجتهاد على مدى العصور الطويلة.  ،العامل األول

 شروط الفقيه الولي

وإذا الحظنــا النصــوا اآلنفــة وغيرهــا، ومــا تقتضــيه المناســبات العرفيــة مــن 

 متشرع من االدلة; رأينا أن مجمل الشروط هي كما يلي:شروط يفهمها العرف ال

 ـ الفقاهة: وقد عبر عنها تارة بأنه )نظر في حاللنا وعرف احكامنا(. 1

 ـ الكفا ة: وتفهم من التناسب بين الحكم والموضوع. 2

 :وال بأس بذكر رواية سدير عن الباقر)عليه السالم(

(: )ال تصلح اإلمامة إالّ لرجـل فيـه قال: قال رسول هللا)صلى هللا عليه وبله وسلم 

ثالث خصال: ورعع يحجز  عن معاصي هللا، وحلم يملك به غضبه، وحسـن الواليـة 

 .(1)على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم(

وينبغي أن ننبه هنا إلى حقيقة يكثر التساؤل عنها فيقال: أنّى يمكن افتـراض فقيـه 

 إلى جنب تخصصه في الفقه؟ متخصا في مختلف الحقول االجتماعية  

الفقيـه ـ  والجواب: ان الكفـا ة التـي يتطلبهـا الفهـم العرفـي يكتفـى فيهـا أن يكـون

باالضافة إلى اختصاصه الفقهي ـ ملّما  إجماال  بالشؤون االجتماعيـة والوضـع العـام، 

مســتعدا  لالســتعانة باالختصاصــيين الموثــوق بهــم فــي حقــولهم الخاصــة، أي مطبقــا  

سالمية في هذ  المجـاالت... وهـذا هـو مقتضـى الفهـم العرفـي لروايـات للشورى اإل

 الوالية ومناسباتها.

ـ العدالة بمعنى تأصل المناقبية اإلسالمية في نفسـه وتحولهـا الـى ملكـة السـير   3

 
 –عرر : المعجررم االوسررط  ، وقريررب منرره250: 27، بحررمر االنرروار ۱۱6، الخصررمل: 407: ۱ الكررمةي (۱)

 .۱55، نظم درر السمطي  : ۱20: 5الطبراني  
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 على الخط المستقيم دون اتباع الهوى أو مخالفة المولى جل وعال.

 ـ الذكورة. 4

 مساحة الواليـة

 الى وجود برا  ثالثة في البين: اشرنا من قبل

 األول: الوالية العامة.

 الثاني: والية االشراف والمراقبة.

 الثالث: الوالية في بعض الحقول.

)منــاطق الفــراغ التــي تشــع النصــوا بكيفيــة ملئهــا، أو حقــل االمــور الحســبية 

 والضرورية(.

 و التالي:وعلى الرأي االول الذي ركزنا عليه تكون مساحة الوالية على النح

ـ التصـرف فـي األمــوال العامـة )مـثال  امــوال القاصـرين( وتوجيههـا الوجهــة  1

 الصحيحة.

 ـ إقامة الحدود اإلسالمية. 2

ـ إصدار األحكام في المساحة المباحة من التشريع اإلسالمي، كااللزام بالمبـاح   3

منـع  أو تحريمه تحقيقا  لمصلحة اجتماعيـة ضـرورية مـن مثـل )تحديـد األسـعار، أو

 االستيراد(.

ة والحّ ِّ والصوم والجهاد. 4
لَّ  ـ توحيد الموقف االجتماعي; كما في األهِّ

 والواقع ان عمق تأثير والية الفقيه يبدو في مجالين مهمين:

: منحه للقانون ـ أّيِّ قـانون فـي أّيِّ جانـب ـ صـفة االرتبـاط بالشـريعة اجملخخال األول

تطبيقية ذاتية حين ينسجم اإلنسان الفرد مـع   اإلسالمية وهللا تعالى; مما يحقق ضمانة

القانون باعتبار أن عمله به إطاعة و تعالى وانسجام مع معتقد ، وحيـث يشـعر بـأن 

هللا تعالى سوف يحاسبه على أّيِّ تخلف فضـال  عـن الحسـاب االجتمـاعي المفـروض 

 للتخلف.

 ... وهذ  الصفة ال يمكننا ان نجدها في أّيِّ تشريع أرضي.

: مجال تنفيذ تصورات الشريعة لالهداف التي يجب أن يسعى لتحقيقهـا الثخخاين  اجملخخال
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ولــي االمــر فــي المجــال االجتمــاعي... ذلــك ان هنــاك اتجاهــات أو تصــريحات فــي 

النصوا اإلسـالمية واألحكـام تشـكل أهـدافا  مثاليـة يسـعى لهـا المجتمـع اإلسـالمي 

حياته ـ القيــام بهـذ  المهمــة بقيـادة االمـام، والفقيــه هـو الــذي يمتلـك ـ بمقتضــى صـال

 العظمى.

الصـدر   فعن مسؤولية الدولة يتحدث ـ بالتفصيل ـ اإلمام الشهيد السيد محمد بـاقر

)رض( فــي كتابيــه: )اقتصــادنا( و)خطــوط تفصــيلية( ذاكــرا  أنهــا تحــدَّد فــي خطــين 

 عريضين:

 أحدهما: تطبيق العناصر الثابتة.

ظـروف الواقـع وعلـى ضـو  المؤشـرات والثاني: مل  العناصر المتحركة وفقا  ل

 فلتراجع في محلها.  ،اإلسالمية العامة، وقد ذكر بعض هذ  المؤشرات بالتفصيل

وهنا نود أن نشـير إلـى مؤشـر واحـد يتحـدث عـن جانـب مـن جوانـب المجتمـع 

اإلسالمي، وهو ما جا  في كتاب اإلمام أمير المؤمنين إلى محمد بن أبـي بكـر حـين 

 قوله)عليه السالم(: أرسله الى مصر، وهو

كوا أهـل فشـارَ   ،)واعلموا عباد هللا، أّن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وبجـل اآلخـرة 

الدنيا فـي دنيـاهم، ولـم يشـاركهم أهـل الـدنيا فـي بخـرتهم، سـكنوا الـدنيا بأفضـل مـا 

 (1) سكنت، وأكلوها بأفضل ما اُكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون...(.

كيف يشع هذا النا بمبدأ تنمية االنتاج وتحقيق الرفا  في المجتمع ومن الواضح  

 اإلسالمي.

والحديث في هذا المجال ممتع وطويل ندعو عشاق المعرفـة اإلسـالمية لمتابعتـه 

 في مظانه.

 مالحظة مهمة

لَّ حرامـا  أو  ينبغي أن نالحظ هنا أن الفقيه بصـفته وليـا  لالمـر ال يسـتطيع أن يُحـِّ

 
: 63، بحرمر االنروار 26الشريخ الطوسري :  –، االمرملي 263-260الشريخ المفيرد :  –انظر: األمرملي   (۱)

32۱. 
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ر مــورد بعــض األحكــام اإللزاميــة. كــأن يمنــع مــن واجــب،  ولكنــه يســتطيع أن يغيــّ

وهـو األهـم ـ سـقط   فإذا أوجب عليه اإلمام الجهـاد ـ،  يستطيع أحدع فيجب عليه الح 

عنه وجوب الح  في تلك السنة. أو أن يأمر الفقيه أحدهم بدفع قسط من ماله للصالح 

 : كالجزا  المالي المـؤّدي العام، فإذا لم يستجب فقد دخل في معصية واستحق الجزا

 إلى مصادرة بعض أمواله، وامثال ذلك.

 هل تختا الوالية بفرد أو أفراد أم تعم  كلَّ من جمع الشروط؟ 

فـإن كـل مـن جمـع الشـروط التـي ذكرناهـا   ،والجواب على هذا التساؤل واضـح

النـاس لـه ـ للّهمَّ إالّ إذا قلنا بلزوم شرط األعلميـة أو شـرط بيعـة ايتملك حق الوالية:  

ر تسـاؤل ابه ـ ولكن اذا كانت الوالية تشمل كل من جمع الشروط فإنـه قـد يثـ  ان قلنا

بخر حول كيفية توحيـد الموقـف، وتعيـين القائـد مـن بيـنهم، وضـمان عـدم تعـارض 

األحكام والتصورات المختلفة ممـا يعـود بالضـرر ـ بالتـالي ـ علـى األمـة والشـؤون 

 ف الصحيح غير المؤدي الى الفوضى؟ االجتماعية. فكيف نتصور الموق

هنا يجب أن نوضح حقيقة مهمة هي أن المصلحة االجتماعيـة اإلسـالمية العليـا و

هي المقدمة على كل شي  وحكم بال ريب. كما أن المصلحة اإلسـالمية العليـا تتقـوم 

بوحدة النظام وانضباطه وتماسكه. وقد أكدت النصوا والفتاوى على مسألة النظـام 

 من ضرورات الفهم اإلسالمي. حتى عاد

 وبنا   على هذا نقول:

 إن الحال ال يخلو من فرضين ـ ُعرفا  ـ هما:

األول: أن ينهض باالمر ولي فقيه، وتنقاد له األكثرية السـاحقة مـن األمـة نتيجـة 

ــه االجتمــاعي، وفقهــه العميــق، وشــجاعته الفائقــة، ومواقفــه  خبرتــه العمليــة، ووعي

ــاد ــدا  لالمــة، وراســما  الحكيمــة، وســلوكه الع ــون بشــكل طبيعــي قائ ــالي يك ل، وبالت

 لمسيرتها االجتماعية، وحامال  لرايتها.

ــة  ــة المقدم ــون الوالي ــا تقتضــي أن تك ــالمية العلي ــإن المصــلحة اإلس ــذ، ف وحينئ

 بالخصوا، وال يكون لغير  من الفقها  أن يحكم بخالف حكمه.
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المصـلحة اإلسـالمية العليـا وحينئـذ فـإن    ،الثاني: أن ال تحصـل مثـل هـذ  الحالـة

تقتضي اجتماع الفقها  في مجلس أعلى يعيِّّن القائد حسب ما يرا  من المصـلحة بعـد 

وهــو ان ادلــة الواليــة  –نرجحــه  –وهنــاك مســلك بخــر  افتــراض العدالــة والكفــا ة 

التشمل اال فردا  واحدا  النها مقيدة باالرتكاز العرفي المركز على وحدة الـولي طبعـا  

 عيينه بالبيعة.ويتم ت

وبعد كل هذا فإن االمة المسلمة تبقـى شـاهدة علـى مسـيرتها اإلسـالمية، مراقبـة 

 لكل التصرفات، مالكة وجودها المحاسب الموجه.

يبقى تساؤل أخير عـن إمكـان أن تـؤدي هـذ  االطروحـة الـى االسـتبداد وتحكـيم 

 الهوى الشخصي.

أثر باإليحا ات الغربية النابعـة مـن إالّ أننا إذا مشينا وفق الذوق اإلسالمي، ولم نت

اجوا  الغرب المادية الجافة، قلنا إن المسلمين أجمعوا ـ كما رأينـا ـ علـى أن الواليـة 

كانت للمعصوم)عليه السالم(، وال يوجد حينئذ أي  اعتـراض بعـد افتـراض العصـمة 

 م.عن االنحراف والسير في السبيل المستقيم وفي حدود التشريع اإلسالمي األقو

أّما في مرحلة غيبة المعصوم فإن أقـرب األفـراد إلـى المعصـوم علمـا  واسـتقامة  

وكفا ة  هو الفقيه بال ريب بعد أن وعـى خطـه تمـام الـوعي، وتخلـق بخلقـه الحميـد، 

واستهدى بتوجيهاته... طبعا  مع علمنا بأن الفقيه ال يمكنه أن يؤدي الدور الذي يقـوم 

 ـ أقرب األفراد إليه، وإلى قيادته.به المعصوم ولكنه ـ كما قلنا 

 ومن هنا فال يبقى مجالع لالستبداد خصوصا  إذا الحظنا األمور التالية:

حيــث تتكفــل بصــياغة اإلنســان قائــدا  كــان أم  ،أوال : التربيــة اإلســالمية األصــيلة

مقودا ، وتمنع إلى حّدٍّ كبير أن يغلِّّب المسلم مصالحه الشخصـية علـى مصـالح أمتـه، 

 ج عن الحدود التي ترسمها الشريعة اإلسالمية له.أو يخر

ثانيا : التقيد المفـروض لتحـرك القيـادة فـي إطـار التشـريعات اإلسـالمية الهاديـة; 

 األمر الذي يبعد هذا الفرض عن اتباع الهوى والتحكم باألمة.

 ثالثا : وتبعا  لالمر الثاني فإن الشريعة اإلسالمية طلبت من القائـد أن يقـوم بعمليـة

 التشاور الكامل في كل حقل يقتضي ذلك.
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رابعا : وتبعا  لذلك أيضا  فإن لم يقم بذلك فإنه بطبيعة الحـال يفقـد الكفـا ة والعدالـة 

 أحيانا ، وحينئذ يفقد واليته بشكل طبيعي.

وقــد احتــاط الدســتور اإلســالمي لالمــر فأوكــل الــى مجلــس الخبــرا  المجتهــدين 

بـة تـوفر الشـروط واسـتمرار هـذا التـوفر فـي المنتخب من قبـل الشـعب مسـألة مراق

 فإن فقد احدها قام بعزله.  ،القائد

 ونقولها أخيرا :

مؤكدين على أن لالمة دورها الكبير في الحفـاظ علـى نقـا  المسـيرة اإلسـالمية، 

واستمرارها على الخط الصحيح، وقد كان هـم  الطغـاة السـابقين منصـبّا  علـى حـذف 

ح الكثير من المفاهيم التي تحطمها وتمنعهـا مـن القيـام وجود األمة من أمامهم، وطر

 بواجبها اإلسالمي األصيل.

وبعد كل هذا نعرف األصالة والعمق والروح اإلسالمية التي تمثلت في الدسـتور 

اإلسالمي للجمهورية اإلسالمية في إيران حين احتوى على المبـدأ القائـل بــ )واليـة 

المية بقيادة اإلمام الخميني ـ حفظه هللا ـ هـي امتـداد الفقيه( مؤكدا  أن هذ  الثورة اإلس

للثورة اإلسالمية األولى بقيادة الرسول االعظم)صلى هللا عليه وبله وسلم(. هـذا وإن 

قيادة االمام القائد لتعطي أروع صورة مجسدة للفقيه القائد الولي الواعي الـذي تبعتـه 

ــا وجســدها ــة بروحه ــال  والنصــ ،األم ــى الع ــا إل ــق فقاَده ــت، وحق ــى الطواغي ر عل

 المنعطف األوسع لمسيرة الحق في التاريخ المعاصر.

 إذ تقول المادة الخامسة من الدستور اإلسالمي:

« تكون والية االمر وامامة )في زمن غيبة االمام المهدي»عجل هللا تعالى فرجه

بـامور  في الجمهورية االسالمية االيرانية بيـد الفقيـه العـادل، المتقـي، البصـير  األمة

 (.107العصر، الشجاع القادر على االدارة والتدبير، وذلك وفقا  للمادة  

 ويكفي التأمل في هذ  المادة الكتشاف الخطوط العريضة لوالية الفقيه فيها.

 
 المادة السادسة
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يجب ا  تدار شؤو  البالد ةي جمهوريرة إيررا  اإلسرالمية 

ى بمنتخرررمب  ة الرررذي يتجلرررّ رئررريس بمالعتمرررمد علرررى رأي االمرررّ

الجمهوريررة، واعضررمء مجلررس الشررورى اإلسررالمي واعضررمء 

سررمئر مجررملس الشررورى ونظمئرهررم، أو عرر  طريررق االسررتفتمء 

 العمم ةي الحمالت التي نص عليهم الدستور.

 
 المادة السابعة

طبقمً لمم ورد ةي القرآ  الكريم: )وامرهم شورى بينهم( 

و)شمورهم ةي االمر( تعت بر مجررملس الشررورى مرر  مصررمدر 

اتخمذ القرار وادارة شؤو  الرربالد، وتشررمل هررذه المجررملس: 

مجلررس الشررورى اإلسررالمي، ومجررملس شررورى: المحمةظررة 

 والقضمء والبلدة والقصبة والنمحية والقرية واماملهم.

مجرررمالت وكيفيرررة تشررركيل مجرررملس الشرررورى ونطرررمق 

صررالحيمتهم ووظمئفهررم تتعرري  ةرري هررذا الدسررتور والقررواني  

 الصمدرة بموجبه.

 

 الشورى في اإلسالم  حول

في الفصل السابق. عرفنا أن اإلسالم ـ باعتبـار  التشـريع الـذي وضـعه للبشـرية 

خالقها ووليها الحقيقي ـ قد فوض هذ  الواليـة للمعصـوم أّوال  ثـم للفقيـه العـادل ثانيـا  

 ليقوم بقيادة التجربة اإلسالمية في الحياة.

 ر يقول:وإذا كان األمر كذلك فإنه يثور هنا سؤال كبي

ــاة  ــي الحي ــه )الشــورى( ف ــذي تلعب ــدور السياســي واالجتمــاعي ال ــو ال ــا ه إذن م

 اإلسالمية؟ 

 وللجواب على هذا السؤال صيغتان:
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 :  األولى: أن يقال ـ عودا  على بد  ـ

إن الشورى نظام كامل يقوم بنفسـه بإعطـا  الواليـة لمـن يسـتقر عليـه االنتخـاب 

 يه مسبقة.مباشرة بال حاجة الى افتراض والية فق

 الثانية: أن يقال:

إن الشورى تشـكل الـذراع القويـة التـي يعتمـدها القائـد الفقيـه فـي مجـال تطبيـق 

الشـريعة اإلسـالمية وقيـادة المجتمـع، بـل وربمـا كـان لهـا دورهـا فـي تعيـين الفقيــه 

صاحب الوالية المقدمة على غيرها. وسنتابع هـاتين االجـابتين لنعـرف الحـق فيهمـا 

 اإلسالمي في ذلك من خالل طرح البحث في قسمين:  ورأي الدستور

 القسم األول: ما هو نظام الشورى وهل يؤدي الى الوالية؟

قيل في هذا الصدد إن والية هللا تعالى قد سلمت إلـى االمـة مباشـرة لتنتخـب مـن 

 تستقر عليه الوالية، ولتقرر شكل الحكم المعتمد في المجتمع.

عض األسئلة التي نطرحها ثم نحاول نقـد اآلرا  فلندرس هذا الرأي بإمعان عبر ب

 المطروحة.

 ما هو نظام الشورى؟ 

انه نظام الحكم الذي يعتمد التشاور واالنتخـاب فـي مجـال تعيـين الحـاكم األعلـى 

 للدولة اإلسالمية، ومجال عمل هذا الحاكم، وتعيينه للشكل االداري العام.

لى أبعد حدود المرونة، ولـذلك فهو مرن إ  ،ونظام الشورى )لم يجعل بقالب معين

 .(1)كان صالحا  لكل زمان ومكان(

و)ان اإلسالم حين أقر مبدأ الشورى في ميدان الحكم وألـزم بـه، ومنـع االسـتبداد 

والتصــرف الفــردي وحّرمــه، تــرك للبشــر تحديــد طريقتــه وأســلوبه توســعة علــيهم 

شـورى أشـكاال  ومراعاة الختالف األحوال واالزمـان، وعلـى هـذا يمكـن أن تأخـذ ال

بل فـي العصـر الواحـد والدولـة الواحـدة;   ،متعددة وصيغا  مختلفة باختالف العصور

 
 ( الدكتور الدوري: الشورى: الخالصة.۱)
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كأن تكون الشـورى فـي مجـال تعيـين رئـيس الدولـة منوطـة بمجلـس خـاا بـذلك، 

توضع شروطه ونظمه، وتكون في المجال السياسي والداخلي منوطة كـذلك بمجلـس 

رى فــي مجــال التشــريع االجتهــادي بخــر أو بــالمجلس الســابق نفســه، وتكــون الشــو

منوطة بأهل االختصاا بالشريعة وأهـل الخبـرة واالختصـاا والمعرفـة بـأحوال 

 المجتمع بالنسبة لموضوعات التشريع.

إن هذا كله متروك تحديد ، ولكـن المهـم: ان ممارسـة الحكـم ـ ابتـدا   مـن تعيـين 

الشعب وجمهور األمـة أو   الحاكم نفسه الى التشريع والسياسة واالدارة ـ يشترك فيها

من يمثله من أهل الرأي والمعرفة، كما يشترك فيها الحاكم بعد اختيار  وتعيينه عـن 

طريق الشورى، وبذلك تتحقق المشاركة بين الحاكم والرعية أو الشـعب، ويـتم بـذلك 

 .(1)أي: بحكم هللا ورأي األمة(  ،تقييد الحاكم بقيدين: الشريعة والشورى

 زهرة:  ويقول الشيخ ابو

)ولم يضع اإلسالم نظاما  للشورى ألن النظام يختلف باختالف األقاليم، إنمـا دعـا 

 .(2)إليها باعتبارها مبدأ يجب تحققه في الحكم(

 متى ظهرت الشورى كنظام؟ 

)كانت حكومـة الرسـول حكومـة دينيـة، بمعنـى   :يقول الدكتور مصطفى الرافعي

بيليـة، وال وليـدة شـورى أو موافقـة، بـل أنها لم تكن وليدة انتخـاب علـى الطريقـة الق

كانت تستمد سلطتها من نبوة القائم بأمرها وهو محمـد بـن عبـدهللا، وتعتمـد إلـى حـّدٍّ 

كبير على اعتقاد الناس. فكأن هذ  الحكومة ـ والحالة ما ذكرنا ـ لـم تغيـر كثيـرا  مـن 

ت )الوحـدة الدينيـة( محـل )الشـعو ر القبلـي(. شكليات الوضـع الجـاهلي إالّ أنهـا احلـّ

كان ال يغفل مبدأ الشورى ويتبعه في   بالرغم من أن النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(

أكثر األحيان، إالّ أن طبيعة الرسالة والـوحي والنبـوة، كانـت حقيقـة واقعـة ال جـدال 

 فيها(.

 
 .35  :ةي نظمم اإلسالم: الحكم والدولة  ( محمد المبمرك۱)

 .۱64  :ع اإلنسمني ةي ظل اإلسالم( المجتم2)
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وبعد أن يتحدث عن الصدمة التي أثارتها وفاته)صلى هللا عليه وبلـه وسـلم(يقول: 

على المسرح السياسي مبدأ الشورى الذي كان متّبعا  ببعض صـور  فـي )وهنا ظهر  

المجتمع الجاهلي، واستقر الرأي على أن يكون للسابقين في اإلسالم... ان يتشـاوروا 

فيما بينهم ويتدبروا أمور الدولة بعد وفاة النبـي ويقـرروا انتخـاب مـن يخلفـه.. وفـي 

ت عـدة، وكانـت امتحانـا  لتمسـكهم الحق... لقد واجهـتهم لحـل هـذ  المشـكلة صـعوبا

)بالدستور اإلسالمي( ومدى تفهمهم لنظرياته خصوصا  وأنه لـم يـؤثر عـن الرسـول 

نا صريح في مسألة الحكم بعد ، بل ترك مسألة الشخا الذي يخلفه مـن غيـر أن 

يبت فيها، مع أنـه قـام بتحديـد أمـور أخـرى إذا قيسـت بهـذ  االمـور وجاللهـا كانـت 

الخطـر. ولــيس عجيبـا  ان يتـرك النبـي ـ أمــر الحكـم بعـد  ـ شــورى تافهـة، منعدمـة 

وا، إذ أنه)عليـه السـالم(كان فـي جميـع أعمالـه يظهـر  للمسلمين يختارون له من احبـّ

وهذا في الواقع طبع مـن  ،للناس جليا  نزوعه الى الروح الديمقراطي، وحبه للشورى

 . ـ  طباع العرب منذ الجاهلية ـ كما أسلفنا

هذا النا بطوله ألنه يعرض لنا امـورا  كثيـرة سـنعود اليهـا عنـد تقيـيم   وقد نقلنا

 مجمل النظرية.

 من هم المشاورون؟ 

وعندما نطـرح هـذا السـؤال نجـد االخـتالف الكبيـر بـين العلمـا  مـن حملـة هـذ  

النظرية، ولعل ذلك ـ بل هو حتما  ـ راجع الى الغموض العام في النظريـة واخـتالف 

 على يد بعض المسلمين.  التطبيقات التي تمت

فيرى الدوري االمة هي )صاحبة السلطة العليـا فـي الـبالد، وهـي التـي تحاسـب 

االمام وتراقب قراراته، وعليها أن تنتخب مـن يمثلهـا كمجلـس يستشـير  االمـام فـي 

عامة األمور... يجب أن يمثل مجلس الشورى عامة الناس من العلما  وقادة الجـيش 

فـي المجتمـع علـى الشـروط المتـوافرة فـي كـل عضـو مـن والمختصين والبـارزين  

 اعضائه...

طريقة انتخاب االمام أو عضو مجلـس الشـورى ـ سـوا  كانـت مباشـرة أو غيـر 
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مباشرة أو فردية أو على القائمة ـ من األمور االجتهاديـة تقررهـا األمـة كيـف تشـا  

 .(1)بما يوافق ظروفها، ويتقرر انتخابهما بأغلبية اصوات الناخبين(

ولكـن مـن هـم )أهـل »  :اما الدكتور عبـد الحميـد متـولي فيقـول فـي هـذا الصـدد

الشورى( ـ أي أولئك الذين يجب أن يستشاروا ـ ؟ إننا ال نجد في اآليات القربنية وال 

دهم بصورة مفصلة، أو حتى يشير إليهم إشارة عامـة  في األحاديث الشريفة نّصا  يحّدِّ

أي فـي عصـر  ،إلى ما جـرت عليـه السـنة العمليـةمجملة. لذلك كان علينا أن نرجع  

الرسول، وما جرى عليه مـن بعـد  الخلفـا  الراشـدون، كمـا علينـا الرجـوع إلـى مـا 

 .(2)ذكر  كبار المفسرين وإلى ما يرا  علما  الفقه اإلسالمي(

ويرى أن الرسول لم يجر على منه  واحد. فربما استشـار واحـدا  فـإذا اقتنـع بـه 

أن يعرض األمر على الجماعة أو علـى هيئـة مـن الهيئـات، وأحيانـا    قام بتنفيذ  دون

كان يطلب إلى الناس أن يشيروا عليه، والمراد منهم أصحابه أو مـا يسـمى بــ )أهـل 

المستشـارون يتسـنَّمون هـذا المركـز بشـكل طبيعـي تلقـائي   الحّلِّ والعقد(. وقـد كـان

ون:  لصحبتهم أو لقدمهم مثال ، ويضم 

ــابقين األو ــن الس ــوذ م ــدماتهم وتضــحياتهم، وأصــحاب النف ــازين بخ ــين: والممت ل

 األنصار.

ا  مـن الخليفتـين األول  وهكذا اختلف الخلفا  من بعد  في تصرفاتهم. ويرى أن أيـّ

هـا السـؤال  والثاني لم يلجأ في أّيِّ أمر إلى مجموع الناس، أّما ما ظهر فيه أنهمـا وجَّ

ي ال لطلب الم  شورة.إلى الناس فإنما هو للتحّرِّ

وقد كان المشاورون هم أهل المدينة بالخصوا إلى أواخر زمان عصـر عمـر، 

هــ  176  بل ويرى مالك أنهم يمتلكون هذا المقام باستمرار وهو من توفي فـي سـنة

 أي في أواخر القرن الهجري الثاني.

ويرى أنه ال صـحة لوجـود مجلـس خـاا اسـمه )مجلـس الشـورى( كمـا يقـول 

 ثالهما.المودودي والدوري وأم

 
 ( الشورى: الخالصة.۱)
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ويرى ـ أخيرا  ـ أن الشروط الالزم توافرها في المشاورين وتعيين هـؤال  ليسـت 

مسألة دينية، بل هي مشكلة اجتماعية يتقرر فيها الرأي أساسا  بنا   علـى مـا تقتضـيه 

 الظروف، وأن ميدان العلوم السياسية هو ميدان القواعد المرنة ال الجامدة.

ا  فـي الكتـاب وال فـي ويؤيد محمد المبارك ما قاله ا لمتـولي مـن أننـا ال نجـد نصـّ

السنَّة يعيِّّن االمام أو يحدد طريقة تعيينه، ولذا يجب الرجوع الى التطبيق العملي فـي 

عهد جمهور الصحابة، ويستخرج من الطريقة التي اختير فيها ابو بكر ومن بعد  أن 

ا تحديـد هـؤال  االختيار بيد أهل الحل والعقد ـ ال األمة ـ وبعد ذلـك تبـاي ع األمـة، أمـّ

 .(1)فهو متروك لكل عصر ولكل بلد

 فال توجد هنا مسألة متفق عليها إالّ مسألة أصل الشورى.

 ما هي طريقة انتخاب الحاكم االعلى أو االمام؟ 

وعلى ضو  عدم تحديد األسلوب بنا مباشر فقـد جعلـت أسـاليب التعيـين التـي 

 ت هذ  االساليب:اتبعها بعض الصحابة دليال ، وقد اختلف

 : اجتماع مجموعة من الكبار أو )أهل الحل والعقد( واختيار الحاكم.خ كمنها  1

: )أن يوصي الخليفة الى من بعد ، ومعنى ذلك أنه ال يريد أن يكون أمـر خ ومنها  2

 وهي تشبه أسلوب والية العهد.  (2)المسلمين من بعد  فوضى(

ـ كالمـاوردي   ، وأنكـر ذلـك جماعـةوالعقخخد خ واختلف مل االحتياج إىل رضا أهل احلخخل  3

إن البيعة تعد منعقدة دون حاجة إلى موافقة أهل الحـل  :في األحكام السلطانية ـ فقالوا

والعقد، ألن بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة. في حين اشترط بعض علمـا  

ولكنـه البصرة موافقتهم، وأيَّدهم بعض علمـا  مصـر ـ كمـا يقـول الـدكتور متـولي ـ 

يعلق بالتالي على هذ  األساليب بأنها ال تشكل أمورا  يلزم اتباعهـا، ألنـه لـم يعـرض 

لها القربن وال السنَّة الصحيحة فال تعد أسـاليب ذات قداسـة وقواعـد جامـدة كمـا فـي 

 .(3)قواعد )العقوبات والعبادات(

 
 .254   :الحكم والدولة  ، ( نظمم اإلسالم۱)

 .۱58   :( ابو زهرة ةي المجتمع اإلنسمني2)

 وهو يرى بصراحة ا  هذي  الجمنبي  همم اللذا  يمك  أ  تعطى ةيهمم قواعد امبتة وهو أمر غريب.( 3)
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ها، وال تشـترط : حيث يرى اإلمام أحمد بن حنبل أنها تثبت بخ ومنها ابلقهر والغلبة  4

 موافقة أهل الحل والعقد.

 :: يروى عن االمام أحمد قولـه7يقول أبو يعلى الفّرا في )االحكام السلطانية( ا

)ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميـر المـؤمنين، فـال يحـل ألحـد 

المـام يؤمن باو واليوم اآلخر أن يبيت وال يرا  إمامـه بـّرا  كـان أو فـاجرا ( ويـذكر ا

 أحمد عن الصحابي ابن عمر قوله: )نحن مع من غلب(..

 وقد خالفه البعض من علما  السنّة الكبار.

وأخيرا  فإنَّ مـن الواضـح أن هـذ  النظريـة لـم تسـتقر علـى رأي معـين فـي هـذا 

المجــال ويــدعو رجالهــا إلــى دراســة أخــرى لوضــع أســس تضــمن حســن االختيــار 

الشـعب. وتحـول دون اسـتبداد أحـد بهـذا   ومشاركة أهـل الـرأي مـن األمـة، ورضـا

االختيار. وهكذا ال نكتفي بالعموميات الواردة في مثـل كتـب المـاوردي وأبـي يعلـى 

ل لغيرنــا أي  وابــن تيميــة وغيــرهم مــن الســابقين، وال حــذو نظــام أجنبــي فصــّ

 .(1)الديمقراطية(

 ما هي شروط الحاكم االعلى:

 وهم يختلفون أيضا  في صياغتها.

 ط التي تذكر هنا:فمن الشرو

 ـ العدالة والسلوك المستقيم. 1

ـ العلم والثقافة. قال ابو يعلى: )إن اإلمام يجب أن يكون من أفضلهم فـي العلـم   2

 والدين(.

 ـ الخبرة السياسية واالدارية. 3

ـ بعــض الصــفات النفســية كالشــجاعة والنجــدة والحالــة الجســمية كســالمة  4

 الحركة وسرعة النهوض.  األعضا  من نقا يمنع من استيفا 

 ـ اإلسالم وهو مفروض. 5

 
 .78  :حكم والدولة( ال۱)
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 ـ الذكورة. 6

ر   7 ـ واشترط بعضهم القرشية بدليل الحديث القائل )األئمـة مـن قـريش( ثـم تحيَـّ

 المتأخرون في معنى هذا االشتراط.

 ما هي أدلة الشورى؟ 

 ها بما يلي:علي  لّ استدُ 

 وأهم ما يستدل به منها ما يلي:خ اآل ت الشريفة:    1

 .(1)والذين استمثابوا لرهبم وأ اموا المالة وأمرهم شورأ بينهم وممارس ناهم ينفقونولى:  األ

كاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم مل األمخخر كخخإذا عزمخخت كتوكخخل علخخى هللا إن هللا  خخيف الثانية:  
 .(2)املتوك لني

فالعـدل   (3)املنكخخرولتكن منكم أمة يدعون إىل الري وأيمرون ابملعروف وينهخخون عخخن الثالثة:  

 معروف والظلم منكر واآلية تدعو إلى إنشا  جماعة تتولى أمرهما.

 وهي كثيرة مثل ما يلي:  خ واالحادي  الشريفة:  2

 (4)أ ـ )ما ندم من استشار، وما خاب من استخار(.

 (5)  فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه(. ،ب ـ )المستشار مؤتمن

اركم، واغنيـاؤكم سـمحا كم، وأمـوركم شـورى بيـنكم، ج ـ )إذا كان امراؤكم خيـ

فظهر االرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخال كـم، 

 (6) وأموركم إلى نسائكم فبطن األرض خيرع لكم من ظهرها(.

 
 .38( الشورى:  ۱)

 .۱59  :( آل عمرا 2)

 .۱04  :( آل عمرا 3)

، الفصرول المهمرة ةري ۱36الشريخ الطروس:   –، االمرملي  207، تحف العقول:  78:  8وسمئل الشيعة  (  4)

، الجرممع 78: 2الطبرانري  –، المعجم الصغير 7: 2، وماله ع : مسند الشهمب ۱۱۱:  2اصول االئمة  

 .7۱3: 7، كنز العممل  494: 2ل الدي  السيوطي  جال –الصغير  

، 96: 8الهيامرري  –، مجمررع الزوائررد 409: 3، كنررز العمررمل 349: 2الطبرانرري  –المعجررم االوسررط ( 5)

، عروالي اللئرملي 275: 7، وماله ع : نهرج السرعمدة  667:  2جالل الدي  السيوطي    –الجممع الصغير  

۱ :۱04. 

، سرن  98: ۱، ميرزا  الحكمرة 274: 7، نهرج السرعمدة ۱39: 74 ، بحرمر االنروار36تحف العقول: (  6)

 .۱23: ۱6، كنز العممل  ۱27: ۱جالل الدي  السيوطي    –، الجممع الصغير 36۱: 3الترمذي  
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قال رسول هللا)صلى هللا عليـه وبلـه وسـلم(: )أمـا  وشاورهم مل األمرد ـ لما نزلت  

فمن استشار مـنهم  ،ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها هللا تعالى رحمة ألمتي  إن هللا

 ومن تركها لم يعدم غيّا (.  ،لم يعدم رشدا  

 وأمثال هذ  األحاديث.

 :خ سلوي النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( والماابة  3

 فقد ذكرت روايات تتحدث عن مشورته ألصحابه كالرواية التالية:

 (1)ما رأيت أحدا  أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا.  روى ابو هريرة:

 كما ذكرت موارد لسلوك الصحابة في االنتخاب ومشورة الخلفا  األولين.

هنا ما قاله بعض الحكما  والشعرا . األمر الذي ال نـرى داعيـا    خ وراحوا يذكرون  4

 لذكر  ألنه ال قيمة له في حساب الشرع.

ا   ،م تكـن لتشـكل صـياغةومن الواضح ان هذ  النصوا لـ بـل وحتـى مبـدأ  عامـّ

أن  كمـا لنظام الحكم في اإلسـالم ـ كمـا سـيأتي الحـديث عنهـا مفصـال  إن شـا  هللا، ـ

 بعض العلما  المتأخرين ناقشوا االستدالل ببعض بيات الشورى فيقول الشـيخ محمـد

التاليـة  ى باآليةعبد  ـ مثال  ـ كما ينقله عنه في تفسير المنار بعد استدالله على الشور

 السابقة:

والمعروف ان الحكومة اإلسالمية مبنية علـى اصـل الشـورى، وهـذا صـحيح، »

واآلية )أي بية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر( اول دليل عليه، وداللتهـا أقـوى 

ألن هذا وصف خبري لحال طائفة مخصوصـة،  وأمرهم شورأ بيخخنهممن قوله تعالى:  

ن هذا الشي  ممدوح في نفسه ومحمود عند هللا تعالى واقوى مـن أكثر ما يدل عليه أ

فـإنَّ أمـر الـرئيس بالمشـاورة يقتضـي وجوبهـا عليـه،  وشخاورهم مل االمخرداللة قوله 

ولكن اذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله لالمر فمـاذا يكـون إذا هـو تركـه. وأمـا 

دون أقويا  يتولون الدعوة إلى هذ  اآلية فانها تفرض أن يكون في الناس جماعة متَّح

الخير، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وهـو عـام فـي الحكـام والمحكـومين، 

 
، الرردر 33۱: 5عبرردالرزاق الصررنعمني  –، المصررنف 328: 4، مسررند احمررد ۱29: 3سررن  الترمررذي ( ۱)

 .90: 2المناور  
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 .(1)وال معروف أعرف من العدل، وال منكر أنكر من الظلم(

 وأمخخرهم شخخورأ بيخخنهمفالشيخ عبد  يشكك في أهم أدلة الشورى، وهو قولـه تعـالى:  
أكثر ما يدل عليه أنه ممـدوح فـي نفسـه، وكأنـه باعتبار أنه وصف لطائفة خاصة، و

يريد أن يقول إنه ال يستطيع أن يشكل أساسا  لنظام حكم إسالمي ووالية عامة الزمة 

لـو كـان داال  علـى الوجـوب وجـوب المشـورة   وشخخاورهمالطاعة، كما يقول إن قوله  

إذا هـو   ومـاذا يكـون  ،على الرئيس فإنه ال ضامن يضمن امتثال الرئيس لهـذا االمـر

 تركه؟ فكأنه ال يمكن االكتفا  بهذا في البين.

ثم يعتمـد بالتـالي علـى اآليـة القربنيـة الداعيـة إلـى تشـكيل األمـة اآلمـرة الناهيـة 

 كأساس للشورى وحجة.

ز بعد على هذا الجانـب ألنـه  وعلى أي حال، فهذا مجمل األدلة في البين، وسنرّكِّ

شــرعية والقــدرة علــى تشــكيل الحكــم هــو الجســر الــذي يمــنح الشــورى ونظامهــا، ال

 اإلسالمي المقبول بكل ما له من صالحيات الزمة.

مثـل  هذا وهناك روايات عن أهل البيت)عليهم السالم( وردت في هذا المعنى من

 ما يلي:

قـال: )فيمـا اوصـى   عن أبي عبدهللا)عليه السالم((2)ـ ما جا  في وسائل الشيعة  1

ه وسلم( عليا  قـال: ال مظـاهرة اوثـق مـن المشـاورة به رسول هللا)صلى هللا عليه وبل

 وال عقل كالتدبير(.

ـ وروى البرقــي عــن عثمــان بــن عيســى عــن ســماعة بــن مهــران عــن أبــي  2

 .(3)قال: )لن يهلك امرؤع عن مشورة(  عبدهللا)عليه السالم(

ـ عن معمر بن خالد قال: هلك مولى ألبي الحسن الرضا)عليه السالم(يقال لـه   3

برجل له فضل وأمنه( فقلـت: أنـا أشـير عليـك؟ فقـال شـبه   ال له: )اشر عليّ سعد: فق

المغضب: )ان رسول هللا)صلى هللا عليه وبله وسلم( كان يستشير اصحابه، ثم يعـزم 

 
 .45: 4( تفسير المنمر  ۱)

 .424:  8وسمئل الشيعة:  ( 2)

، ۱524: 2، ميرزا  الحكمرة  ۱0۱:  72، بحرمر االنروار  40:  ۱2، وسمئل الشريعة  60۱:  2المحمس   (  3)

 –، ترمريخ مدينرة دمشرق 92: 2، مسرند الشرهمب  207:  6وماله ع  المصنف الب  ابي شيبة الكروةي  

 .228: 7اب  عسمكر  
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 .(1)على ما يريد(

ـ روى الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين)عليه السالم(في وصيته لمحمـد بـن   4

بعضها إلى بعض، ثـم اختـر أقربهـا مـن الصـواب الحنفية قال: )أضمم برا  الرجال  

وأبعدها من االرتياب( إلى ان قال: )قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه، ومن اسـتقبل 

 .(2)وجو  اآلرا  عرف مواقع الخطأ(

ـ عن عدة من اصحابنا عن علي بن أسباط، عن الحسن بن جهم قال: كنـا عنـد   5

فقـال: )كـان عقلـه ال تـوازن بـه العقـول، فذكر أبـا   أبي الحسن الرضا)عليه السالم(

 .(3)وربما شاور األسود من سودانه...(

 ،ـ عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن هارون عن عبـدهللا بـن موسـى  6

قـال   ،عن علي بن محمد الهادي، عن ببائـه)عليهم السـالم(  ،عن عبد العظيم الحسني

 .(4)غنى برأيه(أمير المؤمنين )عليه السالم(: )خاطر نفسه من است

 هل يجب على االمام التشاور؟ 

يرى البعض أنه يجـب فـي األمـور ذات الطـابع العـام واألهميـة الخطيـرة كسـّنِّ 

القوانين، وإعالن الحرب، وإقامة المشاريع العامة. أّما األمور الخاصة أو التي يرى 

ى االمام أن من مصلحة األمـة البـت بهـا بمـا يـرا  بسـرعة، فينـدب لـه عرضـها علـ

 (5)الشورى اذ ال ينبغي ان يثق برأيه ويترك المشاورة.

وربما استدل للزوم المشورة بجعل القربن الشورى الى جانب ركنين مهمين مـن 

والخخذين اسخختمثابوا لخخرهبم أركان اإلسالم وهما الصـالة والزكـاة، كمـا فـي اآليـة الكريمـة  
ــى   (6)وأ خخخخاموا المخخخخالة وأمخخخخرهم شخخخخورأ بيخخخخنهم  وممخخخخا رس نخخخخاهم ينفقخخخخون ــب إلــ ــك بالطلــ وذلــ

الرسول)صلى هللا عليه وبله وسـلم( أن يشـاور فـي أمـر  حيـث يقـول القرطبـي فـي 

 
السرريد  –، سررن  النبرري)ص( ۱0۱: 72ر االنرروار ، بحررم44: ۱2، وسررمئل الشرريعة 60۱: 2المحمسرر  ( ۱)

 .۱74: ۱6السرخسي    –، وماله ع : المبسوط  ۱3۱الطبمطبمئي : 

 .429 :8الوسمئل  ( 2)

 .428  المصدر نفسه:( 3)

 .425  المصدر نفسه:( 4)

 ( الدوري: الشورى، الخالصة.5)

 .38  :( الشورى 6)
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فـامر هللا تعـالى   ،تفسير  )كانت سادات العرب اذا لم يشاوروا في االمر شـق علـيهم 

فــان ذلــك أعطــف لهــم، وأذهــب ألضــغانهم، وأطيــب  ،نبيــه أن يشــاورهم فــي االمــر

 .(1)لنفوسهم(

لرسول)صلى هللا عليه وبله وسلم(في االستشارة وكذا اصحابه في وكذلك بسيرة ا

حين يرى بعـض العلمـا  ـ علـى مـا ينقـل الـدكتور متـولي ـ أنهـا مندوبـة، وأنَّ أمـر 

 الرسول بمشاورة أصحابه إنما كان تطييبا  لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه.

 هل الشورى ملزمة؟ 

التـي تطـرح فـي البـين ـ كمـا قـدمنا ويـأتي   ويعتبر هذا السؤال مـن أهـم االسـئلة

الحديث عنه ـ إذ بهذا السؤال نستطيع أن نخطو الخطـوة األولـى علـى طريـق الحكـم 

 اإلسالمي والوالية العامة من خالل نظام الشورى.

فهل يمكن للشورى أن تلزم المشاورين بنتيجتها؟ وبالتالي هل على األمة كلِّّها أن 

الي يمتلك الحاكم المعيَّن بالشـورى حـق الطاعـة، والحـاكم تتبع نتيجة الشورى، وبالت

 المشاور عليه مباشرة لزوم التنفيذ والتطبيق.

وهذا السؤال كما هو واضـح يشـمل مرحلـة انتخـاب الحـاكم األعلـى كمـا يشـمل 

مرحلة ما بعد االنتخاب حيث ينطرح في المجـاالت التـي تجـب عليـه فيهـا المشـورة 

 بنتيجة الشورى؟ ليقال: هل عليه ان يلتزم  

ــدليل فيهمــا،  ــا لجعــل المــرحلتين ضــمن ســؤال واحــد هــو وحــدة ال والــذي دعان

 واحتياجنا المتساوي إلى استفادة االلزام منه أو عدمها.

والواقع ان التركيـز علـى المجـال الثـاني وإهمـال المجـال األول هـو تغافـل عـن 

 أصل المشكلة، وتركيز على فرعها وهو ما ال ينبغي.

ال فقد رأى الدكتور محمد يوسـف موسـى عـدم اإللـزام فـي المجـال وعلى أي ح

، اما الدكتور متولي فقد عال  المسألة في نفس المجال متسـائال  عـن وجـوب (2)الثاني

 
 .249 :4( الجممع ألحكمم القرآ ۱)
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 ال. ام  عمل الحاكم األعلى )اإلمام أو الخليفة( برأي اهل الشورى

ل علـى وعند اإلجابة على هذا السؤال يستعرض أدلة الشـورى فيـرى أنهـا ال تـد

اإللزام وذلك أننا )ال نجد في القربن أو السنة نّصا  يحـتِّّم علـى الحـاكم األخـذ بـالرأي 

الذي يشير به أهل الشورى، فاآلية الكريمة التي يأمر فيها هللا رسـوله بااللتجـا  إلـى 

ل علخخى هللا.. يعقبها قوله تعالى: وشخخاورهم مل األمخخرالشورى بية:  ومـن  كخخإذا عزمخخت كتوكخخ 

اآلية يتبين أن على الرسول أن يمضي ـ بعـد المشـورة ـ فـي تنفيـذ الـرأي الـذي   هذ  

)عزم( عليه ال ذلك الذي أشير عليه به. وبتعبير بخر إنَّ الرسـوَل غيـر ملـزم باتبـاع 

رأي أهل الشورى إذا لم يقتنع به. ويبدو أن هذا هو الرأي الذي يأخـذ بـه المفسـرون 

 لهذ  اآلية(.

أن النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم( أخبر الشيخين )أبا بكـر ثم يذكر ما روي من  

وعمــر( أنــه يأخــذ برأيهمــا وال يخالفهمــا أي حتــى ولــو خالفتهمــا فــي الــرأي اغلبيــة 

 الصحابة.

ويتعرض بالتالي الى مخالفة أبي بكر لإلجماع اإلسالمي في مسـألة قتـال مـانعي 

 د.الزكاة من المسلمين، ومسألة إنفاذ بعث أسامة بن زي

وقد رد على القائلين باإللزام في هذا العصـر، ووصـفهم بـأنهم لـم يقـدموا أسـانيد 

 مقبولة لرأيهم، ولم يعنوا بمناقشة المفسرين.

 ؟ ىما هي موضوعات الشور

وقد وقع االختالف الكبير هنا أيضا  في السـاحة التـي يجـب فيهـا التشـاور، وقـال 

 .شاورهم مل األمرو أو    وأمرهم شورأ بينهمكل برأيه في تفسير  

فقال الزمخشري فـي كشـافه إنـه )أمـر الحـرب ونحـو  ممـا لـم ينـزل عليـك فيـه 

 وحي(.

وقال البعض اآلخر إنه)صلى هللا عليه وبله وسلم( امر باستشارة اصـحابه حينمـا 

يرى في االستشارة مظهرا  من مظاهر اإلكرام، ووسيلة من وسائل اجتـذاب الـوال ، 

كتـاب )المـذاهب اإلسـالمية( )ان الشـورى جعلـت أصـال  ورأى محمد ابو زهرة في  

عاما  لكل شؤون المسلمين التي لم يرد فيها نا، وأنهـا أسـاس اختيـار الحـاكم( فـي 
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حين رأى الدكتور يوسف موسـى فـي )نظـام الحكـم فـي اإلسـالم( أن الرسـول كـان 

ن أن يستشير أصحابه في )االمور المهمة( ويرى الدكتور متولي أن الشورى ال يمكـ

كما قـدمنا ـ بعـض الشـؤون   يشمل نطاقها كل الشؤون مما لم يرد فيه نا، فهناك ـ

تخرج بطبيعتها عن اختصـاا الهيئـات النيابيـة )أو أهـل الشـورى(، ومـن األمـور 

ها نـاي لـم يكـن  رْد بصـددِّ الثابتة أن هناك بعض األمور لم ينزل فيهـا وحـي، ولـم يـَ

إن مواضع الشورى في اإلسالم لم تكن محـدَّدة  الرسول يستشير فيها رغم أهميتها... 

تحديدا  بيِّّنا  معيَّنا  وعدم التحديد في هذا المقـام هـو ممـا يتفـق مـع طبيعـة شـريعة لهـا 

 .(1)صبغة الخلود والعموم 

 من هو صاحب السلطة العليا في الدولة اإلمام أم األمة؟ 

 بالد؟ وهـي التـيالدكتور الدوري يـرى أن )األمـة صـاحبة السـلطة العليـا فـي الـ

تحاسب االمام، وتراقـب قراراتـه، وعليهـا أن تنتخـب مـن يمثلهـا كمجلـس يستشـير  

 اإلمام في عامة األمور(.

ويرى )شلتوت(: أن من حق األمة أن تختار حّكامها، تعيِّّنهم وتعزلهم، وتـراقبهم 

فـإن   ،فالحـاكم يجـب أن يكـون حميـد السـيرة   ،في كل تصرفاتهم الشخصـية والعامـة

فلالمة عزله. ويتفق الفقها  علـى أن خليفـة المسـلمين هـو مجـرد وكيـل عـن   سا ت

األمة يخضع لسلطان موكله في جميع أمور ، وهو مثل أّيِّ وكيل عن األمة في البيع 

والشرا  يخضع لما يخضـع لـه الوكيـل الشخصـي، كمـا يجمعـون علـى ان مـوظفي 

ــون ب ــزلهم ال يعمل ــة أو يع ــنهم الخليف ــذين يعي ــة ال ــه الدَّول ــون بعزل ــه وال ينعزل واليت

باعتبارهم الشخصي، وانما بوالية األمة وعزل األمة التي وكلته في التولية والعزل. 

ولهذا إذا ُعزل الخليفة ال ينعزل والته وقضاته ألنهم يعملـون باسـم األمـة وفـي حـق 

ولعمـري كيـف نثبـت اإلجمـاع  (2)األمة، ال باسم الخليفة وال في خالا حق الخليفة(

 ى طبقت هذ  االحكام؟ ومت

 
 .253  :( مبمدئ نظمم الحكم۱)
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 متى يعزل الخليفة وهل يجب التسليم للفاسق؟ 

 يقول ابن تيمية:

المشهور في مـذهب أهـل السـنة أنهـم ال يـرون الخـروج علـى األئمـة وقتـالهم »

بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلّت على ذلك األحاديث الصحيحة المستفيضة عـن 

تعليل هذا المشهور بقوله: )ألن الفساد فـي . ويبدأ ب«النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(

القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصـل بظلمهـم بـدون قتـال وال فتنـة. فيـدفع أعظـم 

الفسادين بالتزام األدنى، وال نكاد نعرف طائفـة خرجـت علـى ذي السـلطان إالّ كـان 

ض في خروجها من الفساد ما هـو أعظـم مـن الفسـاد الـذي أزالتـه(، وراح يـذكر بعـ

الروايات عنه)صلى هللا عليه وبله وسلم(ومنها قوله )ا(: )من ولي عليه وال فـرب  

 .(1)يأتي شيئا  من معصية هللا فليكر  ما يأتي من معصيته وال ينزعن يدا  عن طاعة(

وقد نسب ألحمد بن حنبل قوله )ومن غلبهم ـ أي المسلمين ـ صار خليفـة وسـمي 

باو واليوم اآلخر أن يبيت وال يرا  إمامـا  عليـه   وال يحل ألحد يؤمن  ،أمير المؤمنين

ا  كان أو فاجرا  فهو أمير المؤمنين(  .(2)برَّ

إالّ أن إمام الحرمين يقول: )إن اإلمـام إذا جـار وظهـر ظلمـه وغشـه ولـم يرعـو 

لزاجر عن سو  صنيعه فالهل الحل والعقد التواطؤ على ردعـه ولـو بشـهر السـالح 

 .(3)ونصب الحروب(

 ول هذا النظام نقاط ح

كـان هـذا عرضـا  ألســاس نظـام الشـورى وبعـض مبادئــه وأدلتـه كمـا تصــورها 

 القائلون بهذ  النظرية من المسلمين...

 ولنتعرض فيما يلي إلى بعض أهم النقاط التي يجب أن تالحظ في البين:

 النقطة االولى: معنى الشورى وااللزام بالنتيجة

 
الشريخ  –، طررق حرديث االئمرة االانرم عشرر ۱38:  7الشريخ االمينري    –، الغدير  78  :2( منهمج السنة  ۱)

 .370: 2، معملم المدرستي   23كمظم آل نوح: 

 .202: 6البهوتي   –قنمع  ، كشمف ال352: ۱، معملم المدرستي   299  :( الخالةة واإلمممة2)

 .273 :  2( شرح المقمصد3)
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نر لفظ الشورى والتشاور ـ فـي نفسـه ـ يحـوي لم  (1)إذا رجعنا إلى الكتب اللغوية

أيَّ نوع من أنواع اإللزام وإنما تعني من جملة ما تعني )عرض الشي  واستعراض 

الحسن والقبح في الشي ( فهي من خالل المعاني التي ذكرها اللغويون لها ال تحوي 

 أيَّ نوع من أنواع اإللزام أو اإللتزام وإنما هي:

للوقوع علـى الحقيقـة واسـتعراض اآلرا  للحصـول علـى   عملية تبادل األنظار»

 .«جني )فكري معين(

لهذا نعرف أن أيَّ حديث عن الشورى ال يسـتهدف إلـزام المستشـير بـرأي   ا  ووفق

األكثريــة مــثال ، أو حتــى بــالرأي المجمــع عليــه مــن قبــل المستشــارين مــا لــم يقتنــع 

ا  إذا استعرض اآلرا  وقلَّبها فلـم المستشير بهذا الرأي، وتنكشف له جوانب حسنه. أمَّ

يجد فيها رأيا  يفضل رأيه فليس ملزما  ـ بحسب المعنـى اللغـوي للشـورى ـ أن يعمـل 

َر بعمليـة التشـاور أمـرا   برأي أكثرية من استشـارهم أو كلهـم حتـى ولـو كـان قـد أمـِّ

 وجوبيا ، وهو ما لم يقع كما سنرى.

شاور، واألمـر بـااللتزام بنتيجـة فهناك إذن فرق عرفي لغوي كبير بين األمر بالت

من اتباع األكثرية أو اإلجماع، وقد رأينا الخليفة االول ـ وهـو مـن بـدأ بـه   ؛الشورى

نظام الشورى ـ كما يصرح الدكتور الرافعي ـ يخالف إجماع األصحاب فـي قضـيتي 

 الردَّة، وبعث أسامة.

الـزام للشـورى وعليه فلسنا نستطيع أن نستفيد من كـل النصـوا اإلسـالمية أيَّ  

ر.  بأّيِّ نحو متصوَّ

ومع هذا ال يمكن أن يدَّعى أنَّها أي الشورى )بمعنى االجمـاع أو رأي األكثريـة( 

تنت  إلزاما  وسلطة يمكن أن تقوم على أساسها الحكومة اإلسـالمية بتحديـد الوظـائف 

ة والخاصَّة، ومنع الحريات االقتصادية الـى الحـد المعـيَّن، واإللـزام ب كثيـر مـن العامَّ

األمـــور والتصـــرف فـــي أمـــوال القاصـــرين، وبعبـــارة مختصـــرة إدارة الشـــؤون 

االجتماعية العامة في المجتمع اإلسالمي( وهي أوسع مسـاحة مـن أّيِّ شـؤون عامـة 

 متصورة في مجتمعات أخرى.

 
 .437 : 4لسم  العرب    ؛ ( ماالً ۱)
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 ولتوضيح هذ  النقطة نقول:

خبـراتهم ان الشورى يراد بها ـ كما تقدم ـ مجرد اللجو  إلـى اآلخـرين واسـتكنا   

م علـى أمـر علـى وتمحيا برائهم واالستعانة بوجو  القوة فيها لئال يندم المر  المقدِّ 

 عدم المشورة التي كانت ستكشف له الكثير من الزوايا التي لم يلتفت إليها.

هذا صحيح إالّ أنه ال ينفعنا في مجال استفادة والية عامة يمكن من خاللهـا إلـزام 

يمكـن لـولي األمـر معهـا ـ إذا وجـد المصـلحة ـ أن يلـزم األمة بطاعة ولي األمـر، و

األمة بالمباح والمستحب بل والمكرو ، وأن يحكم بحكم يبيح فيه أمرا  شـرعيا  إنتهـى 

 إلى حرمته ووجوبه باالجتهاد، ولم يقطع بأنه حرام أو واجب واقعا .

 ة.إن هذا اإللزام المطلوب ال يمكن مطلقا  أن يُستفاد من األدلة المذكور

 ذاـوبعد ه

ْل نعرف أن عدم ظهور الشورى في أّيِّ إلزام يجعل قوله تعـالى:  كخخإذا عزمخخَت كتوكخخ 
ظاهرا  في أمر النبي)صلى هللا عليـه وبلـه وسـلم( بـأن يشـاور أصـحابه فـإذا   هللاعلخخى

قــرر الــرأي الــذي اقتنــع وعــزم عليــه توكــل علــى هللا فــي تنفيــذ  ســوا  وافــق رأي 

 قهم. وهذا ما استفاد  المفسرون الكثيرون من اآلية.المشاورين، ام لم يواف

 فتكون هذ  اآلية ظاهرة في عدم اإللزام بالشورى، كما سنعرف.

ية  النقطة الثانية: الن صوا أخالقية غير حّدِّ

المالحظ في نصوا الشورى أنها نصوا أخالقية محضة في مقام مدح صـفة 

أي  حكم عام يلزم بالشورى فـي كـل   اإلقدام على التشاور ـ ليس إالّ ـ دون أن يصدر

 مورد من جهة، وبااللتزام برأي المستشارين أو اكثريتهم من جهة أخرى.

ـ كمـا سـيأتي ـ فـي سـياق مـدح   وأمخخرهم شخخورأ بيخخنهمفخير األدلَّة هو قوله تعالى:  

 المؤمنين وبيان صفاتهم الحسنة إذ يقول تعالى:

 ومخخخا عنخخخد هللا خخخخري وأبقخخى للخخخذين آمنخخخوا وعلخخخى رهبخخخم كمخخا أوتيخخختم مخخخن شخخخيء كمتخخخا  احليخخاة الخخخدنيا
يتوكلخخون * والخخذين متنبخخون كبخخائر االمث والفخخواحغ واذا مخخا إلضخخبوا هخخم يغفخخرون * والخخذين اسخختمثابوا 
لخخرهبم وأ خخخاموا المخخخالة وأمخخخرهم شخخورأ بيخخخنهم وممخخخا رس نخخخاهم ينفقخخون * والخخخذين إذا أصخخخاهبم البغخخخي هخخخم 
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كمخخن عفخخا وأصخخلح كخخ جره علخخى هللا إنخخه ال  خخيف الظخخاملني * وملخخن ينتمخخرون * وجخخزاء سخخيئة سخخي ِّئةح مثلهخخا 
 .  (1)انتمر بعد  لمه ك ولئك ما عليهم من سبيل

 وهكذا اآلية القربنية األخرى التي يقول فيها تعالى:

 وا مخخن حولخخك كخخاعف عخخنهم كبمخخا رمحخخة مخخن هللا لِّنخخَت هلخخم ولخخو كنخخت كظخخ اً إللخخي  القلخخيف ال نفضخخ 
 .  (2)األمر كإذا عزمت كتوك ل على هللا إن  هللا  يف  املتوكلنيواستغفر هلم وشاورهم مل 

وال نعرف من هذا إالّ أنَّ األصل في األمور المذكورة المدح والحسـن ال اإللـزام 

بها مطلقا ، وإالّ للزم أن نقول إنَّ العفو واالنتصار واإلنفاق هي مـن األمـور الحسـنة 

سن أحدها في بعض المـوارد. فالمقصـود إذن إذ قد ال يح  ،مطلقا . وهو خالف الواقع

بيان صفات ممدوحة في األصل ويختلف حالها من حيث الوجـوب واالسـتحباب بـل 

 أحيانا  ـ باختالف الموارد ـ وسياق اآلية هو الذي يوضح ذلك. والحرمة

وهذا ما نجد  بوضـوح فـي مختلـف الروايـات ـ علـى اختالفهـا ـ وذلـك كمـا فـي 

 ؤكم خياركم...( و)وما ندم من استشار(.رواية )إذا كان أمرا

ومن هنا فنحن نعجب أشد العجب من االستدالل على أهم نظام إلزامي بمثل هـذ  

 اآليات والروايات الشريفة التي ال تتعرض وال تنظر إلى الجانب االلزامي مطلقا .

 النقطة الثالثة: شمول النصوا للقضايا الشخصية يمنع من ظهورها في االلزام

تتبعنا هذ  النصوا لرأيناها شـاملة لمسـألة التشـاور فـي القضـايا الشخصـية لو  

البحتة. بل إن بعضها بت في مورد شخصي كشـرا  خـادم ـ مـثال  ـ وإذا كـان األمـر 

كذلك. وكنا نعلم بوضوح أن التشاور في األمور الشخصية ليس أمرا  الزمـا ، وعلـى 

 هذ  النصوا العامة اإللزام.كل حال فإن هذا بنفسه يجعل العرف ال يفهم من 

نعم ربما ال تأتي هذ  المالحظة في اآليتين الشـريفتين الظـاهرتين فـي أن المـراد 

هو األمر العام لهم دون أمورهم الشخصية، وإن أمكن أن يُدَّعى فيهما أيضا  الشمول 

 للقضايا الشخصية أو التي نعلم بعدم وجوب الشورى فيها وان لم تكن شخصية.

 
 .4۱ر   36  :( الشورى ۱)

 .۱59  :( آل عمرا 2)
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 لرابعة: اإلجمال والميوعة في النظام المدَّعى بدل المرونةالنقطة ا

 ويشكل هذا إشكاال  عاما  على كل األدلة المطروحة في البين.

وملخصه: إن هذا النظـام يتنـاول جانبـا  حياتيـا  مهمـا  جـدا  بـل يكـاد يشـكل عمـدة 

إلطـار الجوانب اإلجتماعية. فلو كان اإلسالم قد جا  بنظام الشورى على أساس أنه ا

العام للنظام السياسي في المجتمع اإلسالمي على مر العصور فـإن مـن الطبيعـي أن 

نتوقع من اإلسالم أن يبـيِّّن أسـس هـذا النظـام وقواعـد ، أي أن يعطيـه لالمـة نظامـا  

 كامال  نظرا  لخطورته ودور  الكبير األهمية في الحياة االجتماعية.

خالـدا  فـإنَّ مـن الطبيعـي لـه أن ال  ومع فرض أن هذا النظام سوف يكـون نظامـا  

د الجزئيات التي تختلـف بـاختالف المـوارد وتبعـا  للتعقـد االجتمـاعي، والطبيعـة  يحّدِّ

العامة، والمناخ السياسي، وامثال ذلك. لكنـه يجـب أن ال يغفـل عـن إعطـا  المبـادئ 

ث العامة المحددة التي تعال  الجوانـب المشـتركة بـين مختلـف تطبيقـات النظـام، حيـ

تتمثل المرونة بعد ذلك في القابلية التي تملكها القاعدة لالنطباق على حـاالت جزئيـة 

مختلفة، مثلها فـي ذلـك مثـل قاعـدة )ال ضـرر وال ضـرار فـي اإلسـالم( مـثال  التـي 

 تنطبق على حاالت مختلفة تكتسب بمجموعها عنوان الضرر.

 ية يعتورها التحول:فهناك جانبان في النظام الخالد الذي يعال  جوانب اجتماع

: الجانــب الثابــت وهــو القواعــد الثابتــة التــي تعــال  العناصــر الثابتــة اجلانخخيف األول

المشــتركة بــين مختلــف الحــاالت، وعــن طــرق احتــوا  النظــام علــى هــذ  المبــادئ 

والقواعد الثابتة يمكن أن يُدعى نظاما . وإالّ فال يمكننا أن نتصور التطور في النظـام 

 قض مع كونه نظاما .نفسه ألنه يتنا

: جانب المرونة التـي يمتلكهـا هـذا النظـام عـن طريـق إمكـان تطبيـق اجلانيف الثاين

قواعد  الثابتة على حاالت متغيرة وعن طريق منـاطق الفـراغ التـي يتركهـا بعـد أن 

 يعيِّّن من يملؤها تبعا  للمصالح.

 وعليه
هـل يـّدعون وجـود  فماذا يريـد أن يقـول القـائلون بنظـام الشـورى القـائم لوحـد ؟ 
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قواعد ومبادئ عامة يعتمد عليها في البـين بحيـث ال نواجـه معهـا أي مشـكل يـذكر؟ 

وهذا امر باطل قطعا  فلم يتعرض القربن واالحاديث ألي مبدأ عام لهذا النظام فضـال  

 عن أن يعيِّّنا مبادئ النظام كلها.

األسـئلة التـي   ومن هنا يكون هذا النظام أعجز ما يكون عن اإلجابة على مختلف

طرحنا بعضها من قبل ورأينا االختالف فيها، وقد عمل كلي حسب مـا يستحسـنه فـي 

 األمر، كما رأينا البعض يعتبرون كل جواب عليها أمرا  وقتيا  ال مبدأ إسالميا .

ومن هذ  األسئلة التي تطرح دون أن نجد لها جوابا  من اإلسالم ـ لو كان قد قرر 

 :هذا النظام ـ ما يلي

مــا هــو الموقــف لــو اختلفــت فرقتــان مــن األمــة تتمتــع إحــداهما بــالكثرة الكيفيــة 

 واألخرى بالكثرة الكمية؟ 

 من هم المشاورون )الناخبون(؟ وما هي شروطهم؟ 

 ف عن الشورى؟ ما حكم من تخلّ 

ما حكم المستضعفين من النسا  والكسبة الـذين ال خبـرة لهـم فـي كشـف الواقـع؟ 

 ع؟ وهل يعتبر لهم رأي مسمو

 لمن السلطة الحقيقة؟ هل هي لإلمام أم لالمة؟ 

 هل هناك نظام لوالية العهد؟ 

 هل تثبت اإلمامة بالقهر والغلبة؟ 

 هل الشورى واجبة على الحكام؟ وهل هي ملزمة؟ 

 ما هي موضوعات الشورى؟ 

 هل يمكن تعدد الرؤسا ؟ 

فمـاذا وهكذا الى عشرات األسئلة التي يحتمل فيها أجوبة عديدة في وقـت واحـد.  

 تصنع األمة مع مثل هذا النظام المائع في حدود  إن كانت له حدود؟ 

 وهل هذ  هي المرونـة التـي ادعاهـا عمـوم مـن تعـرض لهـذا الموضـوع وكـان

 منتبها  ـ إجماال  ـ إلى هذا االشكال؟ 

ومن هنا بالضبط لجأ أمثال علي عبد الرازق وخالد محمد خالد إلى حل المشـكلة 
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عا  عدم وجود   تخطيط إسالمي للحكم مطلقا ، وأنـه تـرك للنـاس أن يعنـوا بـأمور باّدِّ

ــين الفــرد وخالقــه مــع إعطــا  بعــض التعليمــات  دنيــاهم، وتفــرغ لتنظــيم العالئــق ب

االجتماعية واألخالقية، وذلك انهـم لـم يجـدوا أمـامهم إالّ إّدعـا  نظـام الشـورى مـن 

ردَّدا  بين صور عديدة ممـا جهة، ومن جهة اخرى لم يرو  إالّ تعليما  مبهما  غامضا  م

 يجعل من المستحيل أن يُجعل نظاما  للحياة.

طرين ونحن إذ لم نقبل النتيجة التي قال بها عبد الرازق ومن شاكله ال نرانا مضـ

 إسالمي لوحـد ، األمـر الـذي يـدعونا الـى البحـث عـن  لاللتزام بنظام الشورى كحلّ 

ا تمامـا  ب  أنـه البـدَّ وأن يكـون قـد وضـعه وأعطـا  نظام اإلسالم السياسي، بعد أن بمنـّ

 للناس بالريب. وهذا ما يعيِّّن مـا قلنـا  مـن نظـام واليـة الفقيـه وعمـل الشـورى فـي

 إطار  كما سيأتي.

اما لو اد عي أنه ليست هنـاك عناصـر مشـتركة بـين الحـاالت المختلفـة للشـورى 

عـن هـذا النظـام، ولذا لم توضع بأزائها قواعد مشتركة; فهذا معنا  لـزوم االسـتغنا   

واللجو  الى نظام التعيين أي تعيين أشخاا بالخصوا، أو أّيِّ نظام بخر متصـور 

 فإنه سيكون أفضل من هذا الفراغ المسّمى بنظام الشورى.

وكذا ال معنى أيضـا  لحـل مشـاكل الشـورى بالشـورى إذ أنـه يعنـي حـّلِّ مشـاكل 

 ورى الثانية.الفراغ بالفراغ ألنَّ نفس المشاكل ستطرح بالنسبة للش

وعليه فان هذا اإلجمال الشديد يشّكل إشكاال  على كل األدلة المطروحة، وال يبقى 

في قباله إالّ أن يُدَّعى أنَّ النبيَّ)صلى هللا عليه وبله وسلم(شـا  أن يخطـط لالمـة هـذا 

 النظام ولكن فاجأته المنيّة فلم يكن يمتلك الوقت الكافي للتدخل االيجابي بهذا النحو.

عا ع باطل حتما  بمالحظة امور كثيرة منها:و  هذا اّدِّ

أ ـ أن الرسول كان مسدَّدا  من قبل هللا تعالى وهـو أعلـم بـاألمور، وال معنـى ألن 

ةُ رســولها  ما  قــدَّمت شــريعة  ناقصــة  للبشــرية بعــد أن فاجــأت المنيــّ نتصــور أن الســَّ

 األمين.

بعـد العـام الـذي حـ َّ فيـه،  ب ـ أنه)صلى هللا عليه وبله وسلم(أخبر بأنـه سـيرحل

وأسمى ذلك الح  بحجة الوداع. فكانت لـه الفرصـة الكافيـة لبيـان مبـادئ النظـام لـو 
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 كان يقصد . وغير ذلك، كما سيتبين.

 النقطة الخامسة: هل تكفينا االستحسانات الظنية؟

ربما قيل بأن اإلسالم اكتفى بإعطـا  اإلطـار العـام وهـو الشـورى، وتـرك حتـى 

 الستحسانات الظنية االجتهادية.المبادئ ل

وبكلمة واحدة فإننا حتى لـو غضضـنا النظـر عـن المناقشـات األصـولية العميقـة 

 (1)وإن  الظخخن ال يغخخد مخخن احلخخق شخخيئاً ألمثال هذ  االستحسانات التي اعتمدت علـى الظـن  

 والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

حتـى  ال تمتلك مستندا  شرعيا  واضحا  مما ترك المذاهب تختلف فيها غاية االخـتالف

أننا نجد الشافعي يقول في االستحسان ـ وهو أحد هذ  االبواب الظنية )مـن استحسـن 

 .(3)في حين يقول فيه مالك )االستحسان تسعة أعشار العلم(  (2)فقد شّرع(

نعم لو غضضنا النظر عن هذا فإن من غير المعقول أن تترك مبـادئ أهـم نظـام 

مختلفــة وجعلهــا عرضــة لمختلــف حيــاتي لمثــل هــذ  االستحســانات واالجتهــادات ال

المشارب، وأنَّى يمكن حل المشكلة إذا تضاربت اآلرا  فـي المبـادئ األساسـية ومـن 

 الذي يحسم الموقف في النهاية... إن هذا يعني الفوضى بالريب.

 النقطة السادسة: إسناد القيادة إلى األمة بعد النبي أمرع غير طبيعي

بعة وإن اختلفت عنها بأن النقطة السابقة كانت وهذ  النقطة هي امتداد للنقطة الرا

فهـي  (4)تشكل على مجمل نظام الشورى وادلته وعلى مختلف اآلرا . أّما هذ  النقطة

تركز على خصوا الجيل الذي تركه النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(فترى أنـه لـم 

ى ـ فـي يرب على نظام شورى بهذا النحو... وذلك بغض النظر عمـا يمكـن ان يـدَّعَ 

 
 .28 :( النجم۱)
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ــة  ــد األئم ــا بع ــة م ــورى لمرحل ــام الش ــالم وضــع نظ ــن أن اإلس ــامي ـ م ــار إم إط

المعصومين)عليهم السالم( حيث تصل األمة إلى المستوى السامي الـذي يمكنهـا فيـه 

 أن تحمل هم الرسالة وأمانة الحكم بعد تربية األئمة وقيادتهم لها قيادة تامة.

ي عاش مرحلة ما بعد وفاة النبي)صـلى فإذا ركزنا على الجيل الطليعي األول الذ

هللا عليــه وبلــه وسلم(مباشــرة نجــد أن )طبيعــة االشــيا  والوضــع العــام الثابــت عــن 

 الرسول)صلى هللا عليه وبله وسلم(، والدعوة والدعاة يدحض هذ  الفريضة( فإنه:

أوال : لو كان)صلى هللا عليه وبله وسلم(قد وضع هذا النظام موضع التطبيق لهـذ  

َي األمـة علـى حـدود  الم َوّعِّ رحلة، وأسند الوالية العامة له، لكان مـن الطبيعـي أن يـُ

وتفاصيله ويعدها لتقبله بعد أن كانت في الجاهلية مجموعـة مـن العشـائر تعـيش فـي 

الغالــب علــى زعامــات قبليــة تــتحكم فيهــا الثــروة والقــوة والوراثــة إلــى حــّدٍّ كبيــر، 

النبي لهذا النمط مـن التوعيـة وإالّ النعكـس ونستطيع بسهولة أن ندرك عدم ممارسة 

ذلك على األحاديث المأثورة عنه، أو في ذهنية األمة، أو على األقل في ذهنية الجيل 

 الطليعي منها الذي يضم المهاجرين واالنصار.

 األمر الذي ال نجد له أثرا  محددا  يذكر.

ا بعـد فـإني اسـتعملت ع لـيكم عمـر بـن فهذا أبو بكـر يعهـد إلـى عمرويكتـب )أمـّ

الخطاب فاسمعوا وأطيعوا. ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: كيـف أصـبحت 

يا خليفة رسول هللا؟ فقال: أصـبحت مولّيـا  وقـد زدتمـوني علـى مـا بـي، ورأيتمـوني 

 .(1)استعملت رجال  منكم، فكلكم قد أصبح ورما  أنفه، وكل قد أصبح يطلبها لنفسه(

ترشيح وتنبيه ـ كما قيل ـ ويعبر عن طريقـة ال وهذا يكشف عن إلزام ونصب ال  

تفكر بالشورى. وكذا تتجلى هذ  العقلية التعيينية في أنَّ عمر فـرض علـى المسـلمين 

أن يقبلوا الخليفة الذي يتفق عليه الستة من بينهم. وقد قال هو حين طلـب النـاس منـه 

بـه سـالم مـولى   االستخالف )لو أدركني أحد رجلين لجعلت هذا األمر اليه لـو ثقفـت

 .(2)أبي حذيفة وأبي عبيدة الجّراح، ولو كان سالم حيّا  ما جعلتها شورى(

 
 .۱26  :2( تمريخ اليعقوبي۱)
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 وقال أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف وهو يناجيه على فراش الموت.

)وددت أني كنت سألت رسول هللا)صلى هللا عليه وبله وسلم(لمن هـذا األمـر فـال 

 .(1)ينازعه أحد(

خالف اإلجمـاع اإلسـالمي فـي مسـألتين مهمتـين همـا:  وقد رأينا أنَّ أبا بكر نفسه

مسألة قتال من امتنعوا من إعطا  الزكاة للحكم القائم بعد النبي)صـلى هللا عليـه وبلـه 

 وسلم(وإنفاذ جيش أسامة.

و)إن الطريقــة التــي مارســها الخليفــة األول والخليفــة الثــاني لالســتخالف وعــدم 

تـي سـادت علـى الجنـاحين المتنافسـين مـن استنكار تلك الطريقـة، والـروح العامـة ال

الجيل الطليعي: المهاجرين واالنصار يوم السقيفة، واالتجا  الواضـح الـذي بـدا لـدى 

المهاجرين نحو تقرير مبدأ انحصار السلطة بهم وعدم مشاركة االنصار فـي الحكـم، 

لـه والتأكيد على المبررات الوراثية التي تجعل مـن عشـيرة النبي)صـلى هللا عليـه وب

وسلم( أولى العرب بميراثه، واستعداد كثير من األنصار لتقبل فكرة أميرين أحـدهما 

من األنصار واآلخر من المهاجرين، وإعالن أبي بكر الـذي فـاز بالخالفـة فـي ذلـك 

 اليوم عن أسفه لعدم السؤال من النبي عن صاحب األمر بعد ...(.

طليعي من األمة اإلسالمية ـ كل ذلك يوضح بدرجة ال تقبل الشك أن هذا الجيل ال

سلم(ــ لـم يكـن بما فيه القطاع الذي تسلَّم الحكم بعد وفاة النبي)صلى هللا عليـه وبلـه و

وأما ثانيا : فاإلسالم عملية تغيير كبرى، واألمـة اإلسـالمية لـم ،  يفكر بذهنية الشورى

ل األول تعش في ظل هذ  العملية إالّ عقدا  مـن الزمـان ال يكفـي عـادة الرتفـاع الجيـ

)إلى درجة من الوعي والموضوعية، والتحرر مـن رواسـب الماضـي، واالسـتيعاب 

للقيمومة علـى الرسـالة، وتحمـل مسـؤوليات الـدعوة   لمعطيات الدعوة الجديدة تؤهله

ومواصلة عملية التغيير( بالشورى وبدون قائد معين مؤهـل. وقـد برهنـت األحـداث 

لخالفــة التــي قــام بهــا المهــاجرون علــى عــدم األهليــة فلــم يمــض ربــع قــرن علــى ا

واألنصار حتى انهارت أمام أعدا  اإلسالم القدامى الذين تسلَّلوا إلى المراكز القيادية 
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لـت  بالتدري ، واستغل وا القيادة ثم صادروا القيادة وأجبروا األمة علـى الطاعـة )وتحوَّ

ر األمـوال، الزعامة إلى ملـك مـوروث يسـتهتر بالكرامـات، ويقتـل األبريـا ، ويبعثـ

ويعطل الحدود، ويجمد األحكام، ويتالعب بمقدرات الناس، وأصـبح الفـي  والسـواد 

 بستانا  لقريش، والخالفة كرة يتالعب بها صبيان بني أمية(.

فان واقع التجربة ونتائجها تؤكد أنه لـم يكـن طبيعيـا  ـ أبـدا  ـ إسـناد قيـادة   وعليه:

ليه وبله وسلم(مباشرة، وأنه كان مـن الـالزم التجربة الى األمة بعد النبي)صلى هللا ع

 تعيين الشخصية القيادية الواعية المربية، ولو إلى فترة من الزمن.

 النقطة السابعة: مراجعة أدلة الشورى كل على حدة 

ولدى مراجعة هذ  األدلة واحدا  واحـدا  نجـد أنهـا كلهـا ال تـنهض بإثبـات العمـود 

 هي )الوالية العامة(.الفقري لقيام الحكومة اإلسالمية و

 .وشاورهم مل األمر كإذا عزمت كتوك ل على هللا أوال : اآلية الكريمة

 ويشكل على االستدالل بها ـ باالضافة إلى االشكال العام ـ:

ّي ال يظهـر منـه   1 ـ بما جا  في النقطة الثانية من أن اآلية نا أخالقي غير حّدِّ

 أكثر من كون صفة المشورة ممدوحة شرعا .

كخخخإذا عزمخخت ـ بأن الشورى لّما لم تستبطن أي معنـى لإللـزام فـإنَّ قولـه تعـالى:   2
ل علخخى هللا يكــون ظــاهرا  فــي أنه)صــلى هللا عليــه وبلــه وســلم(لو اختــار الــرأي  كتوكخخ 

الصائب أو الرأي األوفق باالتّباع لمصلحة معيَّنة فيه; كمصلحة تطييـب القلـوب، أو 

واقعيـة اقتنـع بهـا، فلـيمض فـي تنفيـذ مـا عـزم عليـه تحميل المسؤولية، أو لمصلحة  

ال  على هللا تعالى. وهذا يعني عـدم وجـود عنصـر اإللـزام فـي الشـورى باتبـاع  متوّكِّ

 األكثرية، أو اإلجماع.

ـ كيف يمكن أن نتصـور للشـورى الواليـة العامـة حتـى علـى النبي)صـلى هللا   3

هـو )يتنـاقض مـع مـا هـو متفـق عليه وبله وسلم(وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم  
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 .(1)عليه... من أنَّ ُكالًّ من الرسول والخليفة من بعد  يملك سلطة التشريع(

واذا لم تكن اآلية ملزمة في موردها وهو النبي)صلى هللا عليه وبلـه وسـلم(فكيف 

 تنت  االلزام في غير ذلك.

ض ـ وجــود احتمــال لــزوم المشــورة فــي أمــور الحــرب ـ كمــا قــال بــذلك بعــ 4

 المفسرين ـ وهذا يمنع من استفادة الوالية العامة.

 برا  بعض المفسرين والمفكرين

أي وجـوب المشـورة »يرى الشيخ محمد عبد  )أن اآليـة ظـاهرة فـي الوجـوب(  

ولكنها ال يمكن أن تشكل أساسا  لنظام الحكـم   «على النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(

ا لم يكـن هنـاك ضـامن يضـمن امتثالـه فمـاذا وضمانا  لعدم انحرافه فيقول: )ولكن اذ

 .(2)يكون األمر إذا هوتركه(

بالشـورى   ولعله ال يستفيد من اآلية االلـزام بنتيجـة الشـورى وان اسـتفاد االلـزام 

 نفسها.

، (3)ويرى ابن كثير )أن اآلية ال تدل على وجوب الشورى نفسها وإنما اسـتحبابها

ن تطييبـا  لقلـوبهم ليكـون أنشـط لهـم فيمـا وأن أمر الرسول بمشاورة أصحابه إنما كا

 .(4)يفعلونه(

ويرى القرطبي أن اآلية ال تدل على اإللزام بنتيجـة الشـورى فيقـول: فـي تفسـير 

)قال قتادة: أمر هللا نبيه)عليـه السـالم(إذا عـزم  كاذا عزمت كتوكل على هللاقوله تعالى:  

تهم، والعـزم هـو األمـر على أمر أن يمضي فيـه ويتوكـل علـى هللا، ال علـى مشـاور

 .(5)المروي المنقح وليس ركوب الرأي دون روية عزما (

: )إذا صحَّ عزمنا في تثبيتنا إياك وتسديدنا لك   ويقول الطبري ـ في تفسير اآلية ـ
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فيما نابك وحز بك من أمـر دينـك ودنيـاك فـامض لمـا أمرنـاك بـه، وافـق ذلـك برا  

 .(1)اصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفه(

ويبدو من الدكتور متـولي أنـه ال يـرى اإللـزام المطلـق بنتيجـة الشـورى، ويـتهم 

القائلين باإللزام بعدم تقديم أدلة مقبولة )كما أنهـم ال يعنـون بمناقشـة تفسـيرات كبـار 

 .(2)المفسرين لآلية القربنية التي نزلت بأمر الرسول بالشورى(

ن الرسول)صـلى هللا عليـه إ»واخيرا  نجد الـدكتور محمـد يوسـف موسـى يقـول: 

ــوحي هللا  ــدا  ب ــي عرفناهــا وإن كــان مؤي َر باالستشــارة للمعــاني الت ــِّ ــه وســلم( أُم وبل

وتسديد ، ولكن كان له أيضا  ـ بال ريب ـ أن يمضـي فيمـا يعـزم عليـه مـن رأي وإن 

خــالف رأي أصــحابه، وربمــا كــان ذلــك أيضــا  لالمــام الــذي تــوافرت فيــه الشــروط 

عا  فإنه هو المسؤول األول عن األمـة وسياسـتها أمـام هللا واألمـة الالزمة لتوليته شر

 .(3)«والتاريخ

وهكذا نجد أنَّ اآليـة ال تمـنح واليـة عامـة مطلقـة للشـورى أو لمـن قامـت عليـه 

 الشورى فال يمكن االستناد إليها في هذا المجال.

 . (4)وأمرهم شورأ بينهم ثانيا : قوله تعالى

هـا ـ باالضـافة الـى اإلشـكال العـام ـ بإشـكاالت متعـددة ويشكل على االسـتدالل ب

 أهمها:

ما جا  في النقطة الثانية من أنها أمر ممدوح، مما يعنـي أن الشـورى هنـا تعنـي 

 اللجو  إلى اآلخرين واالستفادة من برائهم دون أن يكون فيها أي  إلزام.

 م:يقول الشيخ محمد عبد  في مقام اإلشكال على داللته على اإللزا

)ألن هذا وصف خبري لحال طائفة مخصوصة، أكثـر مـا يـدل عليـه أن الشـي  
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 .(1)ممدوح في نفسه ومحمود عند هللا تعالى(

دَّعى أنَّ أمـرهم هـو تعبيـر بخـر عـن )أمـورهم( وشـؤونهم فـي  هذا ويمكن أن يـُ

حياتهم مما يجعل اآليـة تشـمل حتـى المشـورة فـي األمـور الشخصـية خصوصـا  إذا 

ية تتحدث عن صفات هي شخصية واجتماعية أيضا  لهؤال  المـؤمنين; الحظنا أن اآل

ــائر االثــم، والغفــران، واالســتجابة للــرب، وإقامــة الصــالة،  ــاب كب كالتوكــل، واجتن

واإلنفاق، وربما يؤيد هذا االدعا  بأن التعبير فـي الروايـة الثالثـة المـذكورة جـا  بــ 

اهر. وإذا تـم هـذا; قلنـا إن هـذا )أموالكم( وهو يشمل القضايا الشخصية كما هـو الظـ

الشمول يشكل قرينة عرفية على أن المراد هو مجرد االستضا ة ال اإللـزام بالنتـائ  

مهمــا كانــت. كمــا أن مــن البعيــد جــدا  لهــذ  اآليــة أن تكــون نــاظرة لمــنح الشــورى 

واإلجمــاع أو األكثريــة الواليــة العامــة التــي تقــوم علــى أساســها الدولــة اإلســالمية، 

 إذا الحظنا أنها بية مكيـة، وأنهـا نزلـت فـي طائفـة مـن المـؤمنين تمـدحهم خصوصا  

 على مشاورتهم لمعرفة الحق.

 يقول في مجمع البيان:

وأمرهم شورأ بيخخنهم   ،يقال صار هذا الشي  شورى بينهم; القـوم اذا تشـاوروا فيـه

ن أي ال يتفـّردو ،وهو فعل من المشـاورة وهـي المفاوضـة فـي الكـالم ليظهـر الحـق

حتى يشاوروا غيرهم فيـه، وقيـل إن المعنـي باآليـة األنصـار: كـانوا إذا أرادوا   بأمر

أمرا  قبل اإلسالم وقبل قدوم النبي)صلى هللا عليه وبلـه وسـلم(اجتمعوا وتشـاوروا ثـم 

ــل هــو تشــاورهم حــين ســمعوا بظهــور  ــذلك، وقي ــيهم ب ــأثنى هللا عل ــه; ف ــوا علي عمل

ود النقبا  عليه حتى اجتمعوا في دار أبي أيـوب النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(وور

 .(2)«على اإليمان به والنصرة له

وهكذا نجد أن اآلية ال تدل أيضـا  علـى لـزوم الشـورى فضـال  عـن داللتهـا علـى 

 أعطا  الوالية العامة.
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 .  (1)ولتكن منكم أمة يدعون اىل الري وأيمرون ابملعروف... ثالثا : اآلية الكريمة

يعتمد على داللتها الشيخ محمـد عبـد  تمـام االعتمـاد إالّ أننـا ال نـدري وهي التي  

ــم  ــا  للحك ــه أساس ــى نظــام الشــورى وجعل ــا عل ــن تصــحيح االســتدالل به ــف يمك كي

 اإلسالمي.

فإذا كانت اآلية تطلـب مـن المسـلمين أن يشـكلّوا أمـة مهمتهـا األمـر بـالمعروف 

ماعة تُعنى بشؤونهما، ولكن كيف والنهي عن المنكر فهذا يعني أنهما يحتاجان إلى ج

يتم ذلك؟ ومن الذي يعين هـذ  الجماعـة؟ وهـل هـي التـي تقـوم بكـل وظـائف الحكـم 

 اإلسالمي بما فيها مل  منطقة الفراغ؟ كل هذ  أمور تسكت عنها اآلية الشريفة.

فمن الواضح جدا  أنها تمدح الشورى، وتجعل المستشـار أمينـا .   رابعا  ـ أّما الروايات

نهت عن مخالفة الشورى فال يعني ذلك مخالفـة مـا تبـين لـه بعـد الشـورى مـن   وإذا

الواقـع. ثــم إن هـذ  الروايــات لمـا كانــت شــاملة لالمـور الشخصــية التـي نعلــم بعــدم 

وجوب الشـورى فيهـا، يفهـم العـرف منهـا ـ أي مـن الروايـات ـ مجـرد االستضـا ة 

 ومدح الشورى ال أكثر.

ها وإن أمكن القول بأنها متـواترة معنـى  أي أننـا على أنها مناقشة من حيث إسناد

نعلم بأن الشورى أمرع جيد بال ريب، يرضا  اإلسالم ويحث عليـه، لكـن لـيس معنـى 

 هذا أن تكون الشورى منتجة للوالية العامة التي هي أساس الحكم اإلسالمي.

 خامسا  ـ االستدالل بالسيرة النبوية

أيضا  غير تام. فلم يكـن النبـي قـد عـيَّن حاكمـا  اما االستدالل بالسيرة النبوية فهو  

 بالشورى مثال ، أو ترك لمنطقة تعيين حاكمها بالشورى.

تطييبا  لقلوبهم كما يقول القرطبـي   ةيشاور النبي أصحابه في أمور معيننعم ربما  

أو على األقل نحتمل فيه ذلك مما يشّكل إجماال  على إجمال في فعـل النبي)صـلى هللا 

ه وسلم(، إذ الفعل بنفسه مجمـل الداللـة، وال يـدل علـى مـا يـراد مـن إثبـات عليه وبل
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 الوالية العامة للشورى.

 وأما عمل األصحاب فإنه:

أوال : لم يتحقق لهم هذا العمل بوضوح، بل قد رأينا أنهم لـم يكونـوا يفكـرون فـي 

 كثير من تصرفاتهم بعقلية الشورى.

تثبت حجية لعملهم أو قولهم بما هـو قـولهم   وثانيا : نقول إنه لم تثبت وال يمكن ان

 إالّ أن يكشف قطعا  عن موقف المعصوم.

وال معنى لالستدالل على ذلك بما ورد في القربن الكريم والسنة من مـدحهم فـان 

ذلك ال يثبت الحجية لقول وعمل منهم، وكذا ال معنـى ألمـر المسـلمين باتِّّبـاع سـيرة 

ت الكثيــرة بــين الســير، وهــل يمكــن التعبيــد كــّلِّ صــحابي لمــا هنــاك مــن االختالفــا

 بالمتناقضين؟!

)وحســبك أن ســيرة الشــيخين ممــا عرضــت علــى اإلمــام علي)عليــه الســالم(يوم 

الشورى فأبى التقي د بها ولم يقبل الخالفة لذلك، وقبلها عثمـان وخـرج عليهـا بإجمـاع 

ان، وخـرج علـى المؤرخين، وفي أيام خالفة اإلمام، نقض كلَّ ما أبرمه الخليفة عثمـ

سيرته سوا ع في توزيـع األمـوال أم المناصـب أم أسـلوب الحكـم، والشـيخان نفسـهما 

مختلفا السيرة، فأبو بكر ساوى فـي توزيـع األمـوال الخراجيـة، وعمـر فـاوت فيهـا، 

وأبو بكر كان يـرى الطـالق الـثالث واحـدا ، وعمـر شـّرعه ثالثـا ، وعمـر منـع مـن 

يفة األول، ونظائر ذلـك أكثـر مـن أن تحصـى، وعلـى المتعتين، ولم يمنع عنهما الخل

هذا فأيَّة سيرة من هذ  السير هي السنة؟ وهل يمكن أن تكون كلهـا سـنة حاكيـة عـن 

 .(1)وهل يتقبل الواقع الواحد حكمين متناقضين(؟  الواقع

 على أن الروايات الواردة في هذا الصدد مناقشة بمناقشات سندية قاطعة.

وع مناقشة حين قال: )فانتفا  الدليل على العصمة، ووقـوع وقد ناقشه الغزالي أر

 .(2)وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه، ثالثة أدلة قاطعة(  ،االختالف بينهم 
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 وهناك مناقشات أخرى ال مجال لها هنا.

 ،وعليه فال يمكن أن يشّكل عمل الصحابة دليال  قاطعـا  حتـى لـو ثبـت فـي واقعـة

ـ ونحن ال نعلم على أّيِّ وجه عملوها، حتـى ولـو   فكيف نحاول تصي د بعض أعمالهم 

 بمنا بوجود المبرر الشرعي لها ـ لتكون دليال  على نظام الشورى المهم.

وثالثا : فقد خالف في هذ  المسألة بالخصوا بعض كبار الصحابة مؤكدين علـى 

 أسلوب النا على اإلمام دون انتخابه.

 النقطة الثامنة: معنى البيعة الشرعية

 ى لنا معنى البيعة الشرعي إذا ما الحظنا ما يلي:يتجلّ 

ـ معنــى البيعــة اللغــوي وهــو: بــذل الطاعــة للمبــايَع لــه. قــال الراغــب )وبــايع  1

 .(1)السلطان اذا تضمن بذلك الطاعة له بما رضخ له ويقال لذلك بيعة ومبايعة(

يـع عاهـد ، وبايعتـه مـن الب :وقال ابن منظور فـي لسـان العـرب )وبايعـه مبايعـة

 والبيعة جميعا ، والتبايع مثله. وفي الحديث انه قال:

 .(2)أال تبايعوني على اإلسالم؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة...(

 فالبيعة لغة عهد يعطى من شخا لشخا بخر.

  أيهخخا النخخيب إذا جخخاءي املؤمنخخات ـ إستعماالت القـربن: فقـد جـا  فيـه قولـه تعـالى:   2
ركن ابهلل شخخخيئاً وال يسخخخر ن وال يخخخزنني وال يقخخختلن أوالدهخخخن  وال أيتخخخني ببهتخخخان يبايعنخخخك علخخخى أن ال يشخخخ 

 يفرتينه بني أيخخديهن  وأرجلهخخن  وال يعمخخينك مل معخخروف كبخخايعهن  واسخختغفر هلخخن  هللا إن  هللا إلفخخور رحخخيم

(3). 

ا يبايعون هللا يُد هللا كوق أيخخديهم كمخخن نكخخ  كإمنخخ  وقوله تعالى:   ا ينكخخ  إن الذين يبايعونك إمن 
 . (4)على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه هللا كسيؤتيه أجراً عظيماً 
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لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشمثرة كعلخخِّم مخخا مل  لخخوهبم كخخ نزل وقوله تعالى:  
 .  (1)الس كينة عليهم وأاثهبم كتااً  ريباً 

عـة فـي مطلـع األحـداث إن النبي)صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم(كان يكـرر أخـذ البي ـ  3

 المهمة.

 ـ إن الخليفة كان يعيّن أحدهم وواحدا  من مجموعة ثم يطلب البيعة من الناس. 4

إذا الحظنــا كــل هــذ  األمــور، علمنــا أن وجــود البيعــة ال يكشــف مطلقــا  عــن أن 

 الشورى لها الوالية العامة. وهو ما نحتاجه هنا.

ستبطن عدم وجـوب الطاعـة قبـل هـذ  فليست البيعة إالّ عهدا  للطاعة، ودون أن ي

العملية، ويبدو هذا تماما  بمالحظة اآليات القربنية، فإن طاعة الرسول أمرع مفـروض 

على األمة قبل أّيِّ شي ، وإن اإليمان بالتوحيد أساس اإلسالم وليس هو عملية تجب 

 بالبيعة وأمثال ذلك.

 م( علـى أنـه المعـيَّنوكذا يتوضح بمالحظة كثرة استدالل اإلمام علي)عليه السـال

ذلـك   ومـع  من قبل النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(وبأمر هللا تعالى لقيادة هذ  األمة،

 والحســين فهــو يســتعمل أســلوب البيعــة فــي المســجد العــام، وكــذا اإلمامــان الحســن

 )عليهما السالم(.

ض شـرعا  أو فالبيعة إذن تعهد إّما ابتدائي وإّما تأكيد على االلتزام بالتعهد المفرو

عقال ، كبيعة الرضوان التي بايع بها المؤمنون النبي)صلى هللا عليه وبله وسلم( علـى 

 االئتمار بأوامر ، والمفروض أنهم مؤمنون به وبوجوب طاعته.

وعلى هذا فيمكن أن نتصور البيعة عمليـة تجسـيد حسـي لتعهـد قلبـي كـان النبـي 

لَهم المسـؤولية   يقوم بها ليختبر مدى استعداد أصحابه للتضحية في سبيله أوال ، وليحّمِّ

 )يبخخايعون هللا(التي أكَّدوها ببيعتهم الحسية ثانيا . ومن هنا عبَّرت اآليـة عـن ذلـك بـأنهم  

 في الواقع ببيعتهم للنبي)صلى هللا عليه وبله وسلم(.

وليسـت البيعــة كعمليـة اإلدال  بــالرأي ـ بمفهومهـا الغربــي ـ دائمـا  بحيــث يكــون 
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ّرا  في قيامه بذلك أو عدمه. نعم قد يكون لها دور حاسم إذا أوكـل اإلسـالم اإلنسان ح

 امرا  لالمة، أو أوكل اإلمام المفروض الطاعة، أو المفروغ من امامته، ذلك اليها.

 النقطة التاسعة: مسألة التسليم للفاسق

 وهي مسألة مهمة نود اإلشارة فيها الى ما يلي:

، واألســس العقائديــة والخصــائا، تــي رأيناهــاإن الــروح اإلســالمية ال أوالً:

وأهداف الدولة اإلسـالمية، ووظائفهـا كـل ذلـك ينفـي مطلقـا  ان يمسـك بقيـادة األمـة 

إنسان ال يملك الورع المطلوب في قائد ألمـة رسـالية، ودولـة هدفيـة تحمـل اإلسـالم 

وح إلى االرض كلها. فما جا  من األحاديث فـي وجـوب التسـليم لـه أمـر ال تقبلـه ر

 اإلسالم المقطوع بها. اللّهم إالّ أن نفسر  بشكل بخر.

إن النصوا القربنيـة تـأبى أن يمسـك بأزمـة األمـور فيهـا إالّ مـن امتلـك   امنيمً:

وإذ ابتلخخى إبخخراهيم ربخخه بكلمخخات أسمى درجات العدالـة وهـذا مـا يبـدو مـن قولـه تعـالى:  
 .  (1) ال ال ينال عهدي الظ املنيك ت هن   ال إين  جاعلك للناس إماماً  ال ومن ذري   

ــلم(وأهل  ــه وس ــه وبل ــادة: النبي)صــلى هللا علي ــن تصــريحات الق ــدو م ــذلك يب وك

 البيت)عليهم السالم(.

 ونكتفي هنا بنصوا من نه  البالغة مؤجلين باقي النصوا إلى محل بخر.

 يقول أمير المؤمنين علي)عليه السالم(:

لي على الفروج والدما  والمغانم واألحكـام )وقد علمتم أنه ال ينبغي أن يكون الوا

وإمامة المسلمين البخيـُل فتكـوَن فـي أمـوالهم نهمتـه،... ، وال الحـائف للـدول فيتَّخـذَ 

قوما  دون قوم، وال المرتشي في الحكم فيذهَب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، وال 

َل للسنَّة فيُهلك األمة(  .(2)المعّطِّ

لَّ بـه فأمـات سـنّة ويقول لعثمان: )وإن شّر   لَّ وضـُ الناس عند هللا إمـامع جـائر ضـَ

ــه  ــه وبل ــي ســمعت رســول هللا)صــلى هللا علي ــة، وإن ــة متروك ــا بدع ــأخوذة، وأحي م
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وسلم(يقول: )يؤتى يوم القيامة باإلمام الجائر وليس معه نصير وال عـاذر فيلقـى فـي 

 ى غير ذلك.ال (1)نار جهنم، فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتبط في قعرها(

إن التعليل الذي ذكر  ابن تيميـة لـيس تعلـيال  صـحيحا  مطلقـا . فقـد ذكـر أن   املامً:

ل أقل الضررين، واستشهد بـأن أضـراَر  إيجاب طاعة القائد الفاسق هو من باب تحم 

 من غيَّروا على الخليفة كانت أكثر من نفس فساد الخليفة.

ر الثائرين وبثارهم االجتماعية الكبـرى، وليس هذا إالّ قَِّصَر نظر، وتهوينا  من قد

روا األحكـام، وعـدم  وا دمـا  األمـة وغيـّ وتبريرا  لبقا  تسل ط الظالمين حتى لو امتصـ 

التفات إلى دور الحاكم المنحرف ومدى ضرر  في األمة. وهل جا تنا المصـائب إالّ 

 من أمثاله؟!

 القسم الثاني: الشورى في ظل والية الفقيه 

أنَّ القسم األول غير تام لم يبـق لنـا مجـال إالّ اللجـو  إلـى التصـور  بعد أن علمنا

 الثاني من عمل الشورى.

والشورى ـ في التصور الثاني عنها ـ تعني روح النظـام الـذي يقـوم علـى رأسـه 

ق لتشـريع  الفقيه الولي باعتبار أن الفقيه القائد ليس مستبدا  في حكمـه وإنّمـا هـو مطبـّ

ل لمل  منطقة الفراغ التي ترك   إسالمي ثابت من جهة، وال كالم له في قباله، ومخوَّ

 له الشارع مالها من جهة أخرى.

وفي مجـال مـل  هـذ  المنطقـة البـدَّ مـن التشـاور وإقامـة نظـام يعتمـد الشـورى 

ويجلب رضا الشعب ويحسسه بمسؤوليته المباشـرة فـي الحكـم، وينفـذ رغباتـه، كـل 

مشـروعيتها الفقيـه الـولي نفسـه، أو مجلـس ذلك في األطر المشروعة التي يشـخا 

 من الفقها  المتخصصين في الشريعة، ويكون له الرأي النهائي القاطع.

 ومن هنا عبَّرنا عن مثل هذا النظام بنظام )الشورى في ظل والية الفقيه(.

وفي مثل هذا النظام سوف ال نواجه أيّا  من العقبات المطروحة فـي القسـم األّول، 

ادة المؤهلة، والوصول الى الرأي األصـوب فـي اإلدارة فـي بن واحـد. ونضمن: القي
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 مع توفر الدليل الشرعي الواضح لمثل هذا النظام.

وقبل أن ننتقل إلى )الدستور اإلسالمي( لنتبيَّن رأيه الواضح في هذا المجـال نـود 

ر بنقطتين مهّمتين:  أن نذّكِّ

ع الشرائط بعينـه يـؤدي بطبيعـة إن اتجا  األكثرية الساحقة نحو فقيه جام  االولى:

الحال إلى أن يكون هو القائد. ويتطلب األمر من باقي الفقها  أن ال يخالفوا حكومتـه 

ألن ذلك يؤدي إلى حرام هو من أعظم المحّرمـات أال وهـو تشـتيت شـمل المسـلمين 

وشق عصا وحدتهم. ومن هنا تمتلك الشورى دورا  حتى في تعيين الفقيـه الـولي مـن 

 قها .بين الف

وربما تعني القول بأن الوالية تنحصر به بمالحظة ان اإلمامة ال تتكرر وهذا مـا 

 يقتضيه الوجدان وما تؤكد  النصوا.

إن التشـاور واتبــاع نظـام الشــورى والرضـوخ إليــه عنـد تبــين مطابقتــه  الامنيرة:

للموازين الشرعية والمصلحة العامة يشكل جـز ا  مـن شـرط الكفـا ة التـي يجـب أن 

 تع به الولي الفقيه حتما  ليؤدي الوظيفة الملقاة على عاتقه.يتم

 الشورى في الدستور اإلسالمي

إن النتيجة التي انتهينا إليها; يقررها دستور الجمهورية اإلسالمية بكـل وضـوح. 

وقبل أن نستعرض بعض المواد الدستورية الدالة على ذلـك نجـد مـن المستحسـن أن 

ي مقدمة الدسـتور تحـت عنـوان )أسـلوب الحكـم فـي نعود ونذكر بالنا الذي جا  ف

 اإلسالم(.

 حيث جا  فيه:

 اسلوب الحكم في االسالم 

ال تُبتنــى الحكومــة ـ مــن وجهــة نظــر اإلســالم ـ علــى الطبقيــة، أو علــى الســلطة 

ة، بــل إنهــا تجســد التطلعــات السياســيّة لشــعب متّحــد فــي دينــه  ة أو الجماعيــّ الفرديــّ

نفسه حتى يستطيع من خالل التغييـر الفكـري والعقائـدي وتفكير ، حيث يقوم بتنظيم  

 أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائي وهو الحركة الى هللا.
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وقــد نفــض شــعبنا عــن نفســه ـ خــالل حركــة تكاملــه الثــوري ـ غبــار الطــاغوت 

ة، حيــث عــاد الــى االصــول  ة األجنبيــَّ ف نفســه مــن الشــوائب الفكريــَّ ورواســبه ونظــَّ

ة االسالميّة األصيلة للعالم، وهـو يسـعى اآلن الـى بنـا  مجتمعـه الفكريَّة والى النظر

النمــوذجي )االســوة(، معتمــدا  علــى المعــايير اإلســالميَّة، وعلــى هــذا االســاس، فــإّن 

ة للنهضـة وإيجـاد الظـروف المناسـبة  رسالة الدستور هـي خلـق األرضـيّات العقائديَـّ

 يعة.لتربية اإلنسان على القيم االسالميّة العالمية الرف

ومع االلتفات لمحتوى الثورة االسالمية في ايران ـ التـي كانـت حركـة تسـتهدف 

النصــر لجميــع المستضــعفين علــى المســتكبرين ـ فــإّن الدســتور يعــد  الظــروف 

الستمراريّة هذ  الثورة داخل الـبالد وخارجهـا، خصوصـا  بالنسـبة لتوسـيع العالئـق 

ة الواحـدة الدولية مع سائر الحركات االسالميَّة والشع بيَّة حيث يسـعى الـى بنـا  االمـّ

ويعمـل علـى مواصـلة الجهـاد   (1)إن  هذه أُم تكم أُم ة واحدة وأان ربُّكم كاعبخخدونفي العالم  

 النقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع أنحا  العالم.

ومع مالحظة جوهر هذ  النهضة الكبرى فإن الدستور يضمن زوال كّلِّ نوع من 

ة واالحتكـار االقتصـادي، ويسـعى للخـالا أنواع   الدكتاتوريّة الفكريّة، واالجتماعيـّ

نهم إصخخَرهم من النظام االستبدادي، ومنح الشـعب حـقَّ تقريـر مصـير  بنفسـه  ويضخخُا عخخَ
 .  (2)واألإلالَل ال   كاَنت عليهم

وحيث إن بنا  المجتمع يعتمد على المراكـز والمؤسسـات السياسـيّة القائمـة علـى 

ليم االسالميّة فـإّن الحكـم وإدارة شـؤون الـبالد ينبغـي ان تكـون بيـد االشـخاا التعا

ونالصالحين   ويجب أيضا  أن يتمَّ التشريع في ضـو   ،  (3)إن  األرَض يرثُها عبادي المخخاحلِّ

حيث يبين هذا التشريع االُسس الالزمة إلدارة المجتمـع، وعليـه فـإّن ،  القربن والسنة

دا  االشراف التام والدقيق عليـه مـن قبـل علمـا  المسـلمين من المحتّم والضروري ج

 
 .92االنبيمء: ( ۱)

 .۱57االعراف:  ( 2)

 .۱0االنبيمء: ( 3)
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 المتَّصفين بالعدالة والتقوى وااللتزام )الفقها  العدول(.

)وإىل هللاِّ وألنَّ الهدف من إقامة الحكومة; هداية اإلنسان للسير نحو النظام االلهـي  
نمـو األخـالق كي تتهيّأ الظروف المناسبة لظهور المواهب وتفت حها في سبيل   املمخخري(

ـ وهـذا لـن يتحقـق إالّ بالمشـاركة الفعالـة  االلهيّة فـي اإلنسـان )تخلّقـوا بـأخالق هللا(

والشاملة من قبل جميع افراد المجتمع في مسير التطور االجتمـاعي ـ يقـوم الدسـتور 

عداد الظروف الالزمة لهذ  المشاركة في جميع مراحل اتخـاذ القـرارات السياسـية إب

سبة لجميع افراد المجتمع، وذلك ليصبح كل فـرد ـ فـي مسـير تكامـل والمصيرية بالن

اإلنسان ـ هو بالذات مسؤوال  ومباشرا  في مجال نمو القيادة ونضجها، وهكذا تتحقـق 

ونريخخُد أن منخخن  علخخى الخخ ذيَن اسُتضخخعِّفوا مل األرضِّ و عَلهخخم حكومــة المستضــعفين فــي االرض 
 .  (1)أئمًة و عَلهم الوارثنيَ 

 ية الفقيه العادلوال

انطالقا  من قاعدة والية األمر، واإلمامة المستمرة، فإن الدستور يمهـد األرضـية 

لتحقيق قيادة الفقيه الجامع للشرائط الذي تعتـرف بـه الجمـاهير كقائـد، حتـى تضـمن 

عدم انحراف المؤسسـات واألجهـزة المختلفـة عـن مسـؤولياتها اإلسـالمية األصـيلة. 

 لعلما  األمنا  على حالله وحرامه(.)مجاري األمور بيد ا

ر بأن االنتخابات ألول مرة شملت ما يلي:  كما أننا يجب أن نذّكِّ

ـــ  1 ــار أصــل النظــام اإلســالمي بـ ــى 98ر2ـ اختي ــادرين عل ــراد الشــعب الق  % مــن أف

 االنتخاب.

 ـ انتخاب الخبرا  لوضع الدستور. 2

 ـ الموافقة على الدستور. 3

 نتخابات المطروح في الدستور نفسه.وذلك قبل تطبيق نظام اال

 مواد الشورى في الدستور اإلسالمي

 
 .5القصص:  ( ۱)
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تــنا المــادة السادســة علــى أنــه:  يجــب أن تــدار أمــور الــبالد فــي الجمهوريــة 

اإلسالمية اإليرانية باالعتماد علـى برا  الجمـاهير عـن طريـق االنتخابـات: إنتخـاب 

  مجـالس الشـورى رئيس الجمهورية، وأعضا  مجلس الشورى اإلسالمي، وأعضـا

المحلية ونظائرها، أو اإلستفتا  في الموارد التي تعيَّن فـي المـواد األخـرى مـن هـذا 

 الدستور.

 وتنا المادة السابعة على ما يلي:

ــربن: » ــاليم الق ــا  لتع ــر مجــالس  وشخخاورهم مل األمخخرو وأمخخرهم شخخورأ بيخخنهمطبق تعتب

ة، القضـا ، القريـة، الشورى: مجلس الشـورى اإلسـالمي، مجلـس شـورى المحافظـ

من مراكز صنع القرار، وإدارة شؤون الدولـة. مجـاالت، وكيفيـة   ،المحلة ، وأمثالها

ــتور،  ــذا الدس ــا ه ــورى يعيِّّنه ــالس الش ــائف مج ــاق صــالحيات، ووظ ــكيل، ونط تش

 .«والقوانين المنبثقة عنه

ــتور بالتفصــيل أو  ــاط الدس ــف نق ــي مختل ــارية ف ــورى س ــد روح الش ــن نج ونح

ن كل ذلك في إطـار واليـة الفقيـه التـي نصـت عليهـا المـادة الخامسـة باإلجمال، ولك

اآلنفة الذكر. ومن الجـدير بالـذكر أن هنـاك مجلسـا  يـدعى بمجلـس صـيانة الدسـتور 

يقوم بمهمة إعطا  الرأي النهائي في مدى مطابقة أّيِّ قانون يصاَدق عليه في مجلس 

مي... وهو يحتاج إلى حـديث الشورى اإلسالمي لالحكام اإلسالمية وللدستور اإلسال

 مستقل نؤجله إلى موقعه المناسب.

 

 المادة الثامنة

ةي جمهورية إيرا  اإلسالمية تعتبررر الرردعوة الررى الخيررر 

واالمر بررملمعروف والنهرري عرر  المنكررر مسررؤولية جممعيررة 

ومتبمدلررة برري  النررمس ةيتحملهررم النررمس بملنسرربة لبعضررهم 

س، والنررمس بملنسرربة بعضمً. وتتحملهم الحكومة بملنسبة للنم



 293 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

 للحكومة. والقمنو  يعي  شروط ذلك وحدوده وكيفيته.

   ُهم أوليررمُء بعررض يررأمرو والمؤمنو   والمؤمنررمُت بعضررُ

 .(1)بملمعروفِّ وينه و   ع  المنكرِّ 

 

 نكر من خصائا االمة اإلسالميةماالمر بالمعروف والنهي عن ال 

  الصـفة ـ ظـاهرا  ـ هـي سـر ويكفي لذلك أن نقرأ اآلية الكريمة التـي جعلـت هـذ

كنخختم خخخري أمخخة أخرجخخت للنخخاس لمخخرون ابملعخخروف تفضيل هذ  األمة اإلسالمية علـى غيرهـا  
لنرى إن سر الواليـة العامـة هـي الصـفة المفضـلة للمـؤمنين .   (2)وتنهون عن املنكر...

 والمؤمنات في هذ  اآلية الكريمة.

ولخختكن همة بأنها األمة المفلحة:  وقد وصفت األمة التي تحمل على عاتقها هذ  الم
 .(3)منكم أم ة يدعون اىل الري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلاون

وبنفس هذ  النقطة امتاز اآلمرون بالمعروف الناهون عن المنكر من أهل الكتاب 

 عن غيرهم:

 الليخخل وهخخم يسخخمثدون * يؤمنخخون ء آانليسوا سخخواًء مخخن أهخخل الكتخخاب أمخخة  ائمخخة يتلخخون آ ت أهلل
ابهلل واليخخخخوم اآلخخخخخر وأيمخخخخرون ابملعخخخخروف وينهخخخخون عخخخخن املنكخخخخر ويسخخخخارعون مل الخخخخريات وأولئخخخخك مخخخخن 

 .  (4)الماحلني
 في حين لُعن اآلخرون لعدم توفر هذ  الصفة فيهم:

 لعخخن الخخذين كفخخروا مخخن بخخد إسخخرائيل علخخى لسخخان داود وعيسخخى ابخخن مخخرمي ذلخخك مبخخا عمخخوا وكخخانوا

 
 .7۱  :( التوبة۱)

 .۱۱0  :( آل عمرا 2)

 .۱04  :( آل عمرا 3)

 .۱۱4و ۱۱3  :( آل عمرا 4)
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 .  (1)ن * كانوا ال يتناهون عن منكر كعلوه لبئس ما كانوا يفعلونيعتدو 
وهكــذا نجــد القــربن يركــز علــى تلــك األمــة والجماعــة التــي يرزقهــا هللا القــدرة 

الخخذين إن مك نخخ اهم مل األرض والمكنة في االرض أن تلتزم قبـل كـل شـي  بهـذ  الصـفة  
 .(2)ا عن املنكرأ امخوا المالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف وِنو 

هذا بالنسبة للقربن الكريم، وأّما ما جا  في السنة الكريمة فهـو كثيـر كثيـر نحيـل 

 القارئ فيه إلى الكتب المفصلة ففيها الخير العميم.

ولهذا نجد الدستور اإلسالمي يأتي بهذا األصل في مواد  العامة التي تشكل أسس 

 النظام كله، ويؤكد عليه في مادة مستقلة.

نــدما نســتعرض مــواد  التفصــيلية األخــرى نجــد  ملتزمــا  تمــام االلتــزام بهــذا وع

األصـل. وكمثــال علــى ذلــك نالحــظ أن كــل مــن ينتخــب ممــثال  للشــعب فــي مجلــس 

الشورى اإلسالمي يجب أن يقسم باو تعالى على التزامه بالدفاع عن حـريم اإلسـالم 

ؤوال  أمـام الشـعب كلـه، ولـه ومكتسبات الثورة اإلسالمية، وعليه أن يعتبر نفسه مسـ

، ونجـد هـذا (3)الحق في التدخل في الشؤون الداخلية والخارجيـة للـبالد لتحقيـق ذلـك

المعنى يتكرر في وظائف رئيس الجمهورية ومسؤولياته، كما نجد  يتجلَّى أيضا  فـي 

( حيـث جعلـت مـن أهـداف هـذ  156أهداف السلطة القضائية التي شرحتها المـادة )

   الحقوق العامة، ونشر العدل، والحريات المشروعة.السلطة إحيا

: ان روح الدســتور تتركــز فــي هــذ  النقطــة، حيــث تجــد األمــة والســلطة والوا خخا

متضامنتين في تحقيق عملية تطبيق اإلسالم على أفضل وجه. فاذا قّصرت الحكومـة 

ف فـرد عـن أدا  مسـؤولياته )حتـى الفرديـة منهـا( ألز متـه حاسبها الشعب، وإذا تخلـّ

 الدولة بالعمل بها.

 
 .78  :( الممئدة۱)

 .4۱  :( الحج2)
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ْر إليهـا فـي أّيِّ دسـتور صـادر فـي األقطـار  وهنا ننبه الى أن هذ  الميـزة لـم يُشـَ

 اإلسالمية.

ا: )إّن الدسـتور اإليرانـي قـد سـبق غيـر  مـن الدسـاتير  يقول الـدكتور سـليم العـوَّ

 .(1)الصادرة في الدول اإلسالمية، بالنا على هذا المبدأ اإلسالمي(

ال نجـد مثـل هـذا األمـر فـي أكثـر التشـكيالت الغربيـة ديمقراطيـة في حـين اننـا  

 مدعاة.

 كل ذلك في إطار يخرج التعامل من الوقوع في الفوضى والتفكك.

 
 

 المادة التاسعة

ةي جمهوريّة إيررا  اإلسرالمية، تُعتبرر الحريرة واالسرتقالل 

ووحدة أراضري الربالد وسرالمتهم اُمروراً غيرر قمبلرة للتجزئرة، 

حمةظة عليهم م  مسرؤولية الحكومرة وجميرع أةرراد وتكو  الم

الشررعب، وال يحررقُّ ألي ةرررد أو مجموعررة أو أي مسررؤول أ  

يُلحرررق أدنرررى ضررررر بمالسرررتقالل السيمسررري أو الاقرررمةي أو 

االقتصررمدي أو العسرركري إليرررا  أو ينررمل مرر  وحرردة أراضرري 

الرربالد بمسررتغالل الحريررة الممنوحررة، كمررم أنرره ال يحررقُّ ألي 

لب الحريمت المشروعة بذريعة المحمةظرة علرى مسؤول أ  يس

االسررتقالل ووحرردة الرربالد، ولررو كررم  ذلررك عرر  طريررق وضررع 

 القواني  والقرارات.

 
 .283  :( ةي النظمم السيمسي۱)
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 الحرية واالستقالل ووحدة االراضي 

كانـــت شـــعارات )الحريـــة( و)االســـتقالل( و)الجمهوريـــة اإلســـالمية( هـــي 

لى، ونقمتها علـى نظـام الشعارات التي ردَّدتها جماهير الثورة إبّان غضبها و تعا

 العمالة والتبعية نظام بهلوي المقبور.

وال يجــد الباحــث نفســه بحاجــة الــى تأكيــد القيمــة األصــيلة لهــذا الشــعار بكــل 

شــقوقه، إالّ أنَّ المالحــظ فــي الشــعار أنــه يركــز علــى الجوانــب االيجابيــة، نافيــا  

ل( همـا شـعاران الجوانب السلبية في الوقت نفسه، فرغم أن )الحرية( و)االسـتقال

أصيالن، إالّ أنَّ هناك بعض المزالـق التـي تجرهمـا الـى االنحـراف. فقـد تسـتغل 

الحرية إلعالن اتجا  ليبرالي علماني يمنح اإلنسان مقام اإللوهية، وبالتـالي ينسـيه 

نفسه بعد أن ينسيه ربه، ليتحقق بذلك الخسران المبين، والفسق الواضـح باالبتعـاد 

 .  (1)ا هللا ك نساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقوننسو عن صراط الحق  

فإن حقيقة اإلنسـان تكمـن فـي عبوديتـه الكاملـة و جـلَّ وعـال، وإطاعتـه لـه، 

واستيحائه ما يحل له مشكالت سير  التكاملي، وأي نسيان لهذ  المسـيرة واعتمـاد 

ري ومخخن يشخخ على الذات وحدها وقطع الصلة باو تعني الضياع والتمـزق بالريـب.  
 . (2)ابهلل كك منا خر  من الس ماء كتفطفه الط ري أو هتوي به الر يح مل مكان سايق

كما أن الحرية قد تستغل لالعتدا  على حريات اآلخرين مـن خـالل اإلضـالل 

والتشويه والتحريف وصياغة األجوا  الكاذبـة، األمـر الـذي يفقـد اآلخـرون معـه 

 .حريتهم وحقهم في معرفة الحقيقة الناصعة

وقبل ذلك قد تستغل الحرية في االعتـدا  علـى التوجهـات الشـرعية، والتحلـل 

 منها. هذا في جانب الحرية،

النحرافـات  كما أن االستقالل والحفاظ على وحدة األراضي قد يشـكل مسـوغا  

 كثيرة.

منها: االنفصال عن جسم األمة اإلسالمية وعدم التفاعل معها وفق األطروحـة 

 
 .۱9  :( الحشر۱)

 .3۱  :( الحج2)
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 اإلسالمية.

ث بهـا، ومنها:   عدم المساهمة في المسيرة الحضارية العالمية بحجة عدم التلـو 

 والعزلة واالبتعاد عن جميع األمم لئال يخدش االستقالل.

ــى  ــاظ عل ات المشــروعة للشــعب باســم الحف ــّ ــا أن تصــادر الحري ــن أقبحه وم

عا  أنّها تخرق حقيقة االستقالل.  االستقالل ووحدة االراضي، واّدِّ

حقق هذا الشعار الواعي التوازن المطلوب، واحتاط لمسـيرة   نعم، لكل هذا فقد

األمة من أّيِّ انحراف عندما أضاف شـعار المطالبـة بالجمهوريـة اإلسـالمية. بـل 

الحقيقة كل الحقيقة تكمن في هذ  اإلضافة ألنها في الواقع تتضمن كـل القـيم التـي 

 و )االسـتقالل( فـي من أجلها الشعب اإليراني المسلم ومنها قيمتـا )الحريـة(  جاهد

 أطرهما االيجابية.

 ولهذا جا ت هذ  المادة التاسعة لتحقق هذا المعنى األصيل.

 وجا ت مواد القانون األخرى لتؤكد هذ  الحقيقة.

( تجعل موضوع الحيلولة دون التسل ط االقتصادي الخارجي علـى 43فالمادة )

 مرافق البالد من مسلَّمات االقتصاد اإلسالمي وأسسه.

ةِّ قاعـدة عسـكرية أجنبيـة حتـى ولـو 146ا المادة )أمّ  ( فتمنع بتاتا  من اقامة أيَـّ

 كان ذلك باسم األغراض السلمية.

ا للسياسـة الخارجيـة حيـث  وبالتالي فإن الفصل العاشر من الدسـتور مخصـَّ

 يقول:

)إن السياسة الخارجية للجمهورية اإلسالمية في إيران تقوم علـى أسـاس نفـي 

ض النفوذ أو القبول بذلك، والحفاظ على اإلستقالل التام في جميـع أّيِّ نمط من فر

النواحي، ووحدة أراضي البالد، والدفاع عن حقوق كل المسـلمين وعـدم االلتـزام 

بأّيِّ شـي  تجـا  القـوى المتسـلِّّطة، والعالقـات السـلمية المتبادلـة مـع الـدول غيـر 

 المحاربة(.

 ( من الدستور.155( و)154( و)153ونجد هذا المعنى نفسه في المواد )
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غا  لخنـق الحريـات  وقد قلنا إن الحفاظ على االستقالل ال يمكـن أن يُتخـذَ مسـّوِّ

ى  والوقوف في وجه المطالبة بالحقوق، أو التحقيق لمعرفة الحقيقة. وهذا مـا يتجلَـّ

 لنا عندما نستعرض المواد المختلفة المتعرضة لذلك.

ب اإلسـالمية حقوقهـا كاملـة، مانعـة أيَّ فالمادة الثانية عشرة تمنح كـل المـذاه

 اعتدا  عليها من قبل اآلخرين.

بل ان المادة الثالثة عشرة تمنح أتباع األديان الكتابية األخرى حقـوقهم، مانعـة 

 من أّيِّ اعتدا  عليها.

( فهي تفرض المساواة في الحقوق بين أبنا  الشعب، وتمنع أيَّ 19أّما المادة )

 أو لساني أو غير ذلك.تفاضل لوني أو عنصري  

( 34( بحماية حقوق الجميع من أّيِّ اعتدا ، وتفسـح المـادة )20وتقوم المادة )

 المجال ألّيِّ فرد بالتقاضي لدى المحاكم الصالحة.

 ( من أّيِّ تعذيب للحصول على اإلقرار.38وتمنع المادة )

عـّزة وهكذا نستطيع أن نلمح هذا المعنى في كل مادة. فليستعرضها قّراؤنـا األ

 ليتأكدوا من ذلك.

 
 المادة العاشرة 

حيررث إ  االُسرررة هرري الوحرردة االسمسررية ةرري المجتمررع 

اإلسالمي ةيجب أ  يكو  هدف جميررع القررواني  والقرررارات 

والبرامج المرتبطررة بمالسرررة تيسررير بنررمء االسرررة والحفررمظ 

على قدسيتهم وتمتي  العالئق العمئلية على اسررمس الحقرروق 

 .واالخالق اإلسالمية

 

 العائلة الحجر االساس في النظرية االجتماعية اإلسالمية

كمـا   كثيرة هي الدالئل القائمة على أن حجر الزاوية فـي التشـكيلة االجتماعيـة ـ
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 يتصورها اإلسالم ـ يكمن في البنا  العائلي. فإذا استعرضنا:

 : النصوا الكثيرة المتواترة التي تؤكد هذ  الحقيقة مباشرة.أو الً 

: النصــوا التــي تؤكــد علــى لــزوم إقامــة البنــا  العــائلي، وثوابــه وقدســيته، اثنيخخاً 

والوظائف والمسؤوليات التي تستتبع هذا البنـا  وتمنـع مـن فسـخه ونقضـه، وتجعـل 

 الطالق أبغض الحالل.

: األحكام الكثيرة التي تكشف عن التوجه اإلسالمي لحرمة هذا البنا  المقـدس اثلثخخاً 

االجتماعيــة كلِّّهــا، ومنهــا نظــام الحقــوق العائليــة، واالرث، وأثــر  فــي بنــا  الحيــاة 

 وغيرها.

: العقوبات الصارمة التي وضعها اإلسالم على من يحاول خرق هذ  الحرمة رابعخخاً 

واالعتــدا  علــى هــذ  الرابطــة، بــل وحتــى علــى مــن يحــاول اســتبدال هــذ  العالقــة 

 بعالقات اُخرى منحرفة; كما في عقوبات اللواط مثال .

إذا استعرضنا كل هذ  التعليمات وغيرها الكثيـر فإننـا سـندرك بكـل وضـوح   نعم 

هذ  الحقيقة التي اعتبرها اإلسالم من الجوانب الثابتة فـي نظامـه، ولـذلك وضـع لهـا 

أحكاما  ثابتة ال تقبل التغيير بتغير الظروف واألزمنة واألمكنة. وهذا ما يكشـف عـن 

نا إلى التأمـل فـي تركيبـة الفطـرة نفسـها لنجـد الجذور الفطرية لهذ  الحقيقة، بل يقود

ــل المســيرة الحضــارية اإلنســانية منســجمة  ــث تجع ــذ أن الفطــرة صــّممت بحي حينئ

مترابطة متناقلة للقيم، متواصلة التربية، ومتضامنة في سـبيل الوصـول إلـى الهـدف 

و اإلنساني البعيد عبر البنا  العائلي الـذي يحفـظ الفـرد فـي ذاتـه ونوعـه ويـوفر الجـ

 السليم الوحيد الذي يمكنه من القيام بدور .

ولننظر إلى وجود الغريزة الجنسية، وغرائز األمومة، والتركيبة اإلنسانية للـذكر 

 واألنثى; لنعرف هذ  الجذور الفطرية.

بعد هذا، نعرف السرَّ فـي األهميـة البالغـة التـي منحهـا الدسـتور اإلسـالمي لهـذا 

 التشكيل.

 في مواضع أخرى من الدستور.  ورحنا نلمح هذ  الروح

( على ضرورة إيجاد الجـو المسـاعد لحصـول المـرأة علـى 21فقد أكدت المادة )

حقوقها الكاملـة، والـدفاع عـن األمهـات وخصوصـا  فـي فتـرات الحمـل والحضـانة، 
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 وحماية األطفال الفاقدين للمعيل.

 ة.ووضعت كل أنماط الحماية الممكنة لهذا الغرض في التشكيالت القضائي

 

 المادة الحادية عشرة 

ا َّ هذه اُمتكم امًَّة واحدة وانررم ربّكررم   بحكم اآلية الكريمة

، يُعتبررر المسررلمو  اُمررة واحرردة، وعلررى حكومررة ةمعبرردو 

جمهورية إيرا  اإلسالمية اقممة كل سيمسررتهم العممررة علررى 

اسمس تضمم  الشررعوب اإلسررالمية ووحرردتهم، وا  تواصررل 

ة السيمسررية واالقتصررمدية سررعيهم مرر  اجررل تحقيررق الوحررد

 والاقمةية ةي العملم اإلسالمي.

 

 الوحدة اإلسالمية والتعامل الدولي

 سيشتمل حديثنا على بحثين:

 البحث األول: الترابط في اإلسالم واألمة

 نحاول في ما يلي التدرج في عرض الترابط على النحو التالي:

 أ ـ الترابط الكوني من وجهة نظر اإلسالم.

نات اإلسالم.ب ـ الترا  بط بين مكّوِّ

 ج ـ الترابط بين قطاعات األمة المسلمة وأفرادها.

 أ ـ الترابط الكوني من وجهة نظر اإلسالم 

إذا كان التعريف األحدث للفلسفة يصورها على أنها )عمليـة تحديـد موقـف( فـان 

اإلسالم يمنح اإلنسان أروع فلسفة كونية، وأركز تحديـد موقـف لـه مـن الواقـع. واذا 

كانت فلسفة هيجل )المثالية جوهرا  والواقعية ظاهرا ( تـدَّعي التـرابط وتتمحلـه علـى 

ضو  خلطها بين عـالم الـذهن وعـالم الواقـع، وإذا كانـت الفلسـفة الماركسـية تـدَّعي 
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لنفسها أنها اكتشـفت )التـرابط الكـوني، فـي ظـل قـوانين الماديـة الديالكتيكيـة(، التـي 

بعض القوانين العلمية واآلرا  الفلسـفية مـا يقـوم دلـيال  كانت تتصيد لها من التاريخ و

مدعاها ـ ولكنها تفشل فشال  ذريعا  في ذلك وعلى كل األصعدةــ، نعـم إذا كانـت   على

هاتان الفلسفتان تكشفان الترابط في جز  من الكون كشفا  مهزوزا ، فـإن اإلسـالم فـي 

ا  هـذا الكـون المـادي نظرته العامة يحق له أن يعرض التـرابط لـيس بـين كـل أجـز

المحسوس فحسب، بل بين كل أجزا  الكون )الطبيعة وما فوقها( ليكـون الكـون كلـه 

مرتبطا  تمام االرتباط فيما بينه في نفسه وباو خالقه العظـيم، وهـذا التصـور الشـامل 

ينسجم تمام االنسجام مع تطلعات الفطرة اإلنسانية ومع المنطـق الموحـد الـذي يثبتـه 

 وتهدي اليه الفطرة اإلنسانية.اإلسالم  

 بين الكون وهللا

يردد المسلم في مطلع كل أمر يقوم به، وفـي مطلـع كـل سـورة يتبـرك بقرا تهـا 

عبارة جميلة رائعة المدلول هي عبارة )بسم هللا الرحمن الـرحيم( ولـئن كـان متعلـق 

ق; وهو يعني محذوفا ; فإنه يشكل تعبيرا  حيّا  عن إطالق المتعلالجار والمجرور فيها  

أن كل شي  على اإلطالق قائم باسمه تعالى ومتعلق به ومـرتبط بـه ارتباطـا  وثيقـا ، 

 ،ال يتجاوز كونه وجودا  تعلقيا ، أي هو التعلق واالرتباط بعينه  بل وجود كل الكائنات

.. ولئن جا  الوصفان الرائعان )الرحمن الـرحيم(   إذ هو ال شي  مع زوال االرتباط

عن إطار صدور كل الكائنات وانبثاقها منه وباسمه ضمن إطـار الرحمـة فلكي يعبِّّر  

اإللهية التي وسعت كل شي . وهذا االطالق في القدرة والرحمة والخلـق والقيمومـة 

 تعرضه لنا بيات قربنية كريمة منها; قوله تعالى:

 سبح اسخخم ربخخك األعلخخى * الخخذي خلخخق كسخخوأ * والخخذي  خخدر كهخخدأ * والخخذي أخخخخرج املرعخخى *
إن  ربكخخم هللا الخخذي خلخخق السخخماوات واألرض مل سخختة أ م مث اسخختوأ علخخى  (1) كمثعلخخه إلثخخاًء أحخخوأ

العر  يغشي ال يل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنمثوم مسف رات ممره أال لخخه اللخخق واألمخخر 

 
 .5ر   ۱  :( األعلى۱)
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وتنخخخز  امللخخك ممخخن تشخخاء   خخل الل هخخم مالخخك امللخخك تخخؤيت امللخخك مخخن تشخخاء (1)  تبخخاري هللا ربُّ العخخاملني
وتعخخزُّ مخخن تشخخاء وتخخذلُّ مخخن تشخخاء بيخخدي الخخري إنخخ ك علخخى كخخل ِّ شخخيء  خخدير * تخخو  ال يخخل مل الن هخخار وتخخو  

هلل (2)  الن هار مل الل يل وزرج احلي من امليت وزرج امليت من احلي وترسق مخخن تشخخاء بغخخري حسخخاب
شخخاء إاناثً ويهخخيف ملخخن يشخخاء الخخذكور * أو يخخزو ِّجهم ملك السماوات واألرض خيلق مخخا يشخخاء يهخخيف ملخخن ي

 . (3)ذكراانً وإاناثً ومعل من يشاء عقيماً 

 الترابط بين عالم الغيب وعالم الشهادة 

إّن اإلسالم رّكز في خلد المسلم هذا الترابط بأساليب مختلفـة، فالمسـلم يعتقـد بـأن 

بــدا . فاالســتغفار والتوبــة القـوانين المــؤثرة فــي الكــون ال تخــتا بــالقوانين الماديــة أ

وصلة الرحم والصدقة واتباع الحق وااليمان كل ذلك مـؤثر فـي عـالم الطبيعـة تمـام 

 التأثير. يقول هود)عليه السالم(مخاطبا  قومه:

و   خخوم اسخختغفروا ربكخخم مث توبخخوا إليخخه يرسخخل السخخماء علخخيكم مخخدراراً ويخخزدكم  خخوة إىل  خخوتكم(4) 

ح قومه، وعلى هذا االساس يقـوم جـز  واسـع مـن وبنفس هذا المضمون يخاطب نو

 التشريع اإلسالمي.

وال ننسى أن نشير إلى أنَّ أعظم ترابط واقعي حياتي يندرج في هذا االطار وهو 

 الترابط بين عالم الدنيا وعالم اآلخرة إلى الحد الذي يعيِّّن االول طبيعة الثاني تماما .

 بين المخلوقات أنفسها

الرتبـاط القـويم للمخلوقـات بـاو تعـالى قـام االرتبـاط التبعـي بـين وعلى أساس مـن ذلـك ا

الموجودات كلها... فهي كلها مسّخرة بأمر . وهي كلها تسـبِّّحه تعـالى مـن موجـودات شـاعرة 

 وغيرها.
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سب ح هلل ما مل السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم (1). 
ويسب ِّح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته  (2). 
ن من شيء إال  يسب ِّح حبمده ولكن ال تفقهون تسبياهموإ (3). 

والشي  الرائـع فـي التصـور اإلسـالمي لهـذا التـرابط هـو هـذا التسـخير الكامـل 

لصالح اإلنسان باعتبار  الموجود األروع والقابل ألن يكـون خليفـة هللا فـي األرض، 

رته نحـو وليكون الهـدف األسـمى الـذي سـخرت لـه الموجـودات لكـي يواصـل مسـي

 الكمال.

 وهذ  الحقيقة واضحة في اآليات التالية:

أحي تروا أن  هللا سف ر لكم ما مل السماوات وما مل األرض (4). 
وسف ر لكم ما مل السماوات وما مل األرض َجيعاً منه (5). 
وسف ر لكم الُفلك لتمثري مل الباخخر ممخخره وسخخف ر لكخخم األِنخخار * وسخخفر لكخخم الشخخمس والقمخخر 

 .  (6)دائبني وسف ر لكم الليل والن هار
 أحي  عخخل األرض مهخخاداً * واجلبخخال أواتداً * وخلقنخخاكم أسواجخخاً * وجعلنخخا نخخومكم سخخبااتً * وجعلنخخا

الليل لباساً * وجعلنا الن هار معاشاً * وبنينا كو كم سبعاً شداداً * وجعلنا سراجخاً وه اجخخاً * وأنزلنخخا مخخن 
 .  (7)* لنفرج به حب اً ونبااتً * وجن ات ألفاكاً املعمرات ماًء ثمثاجاً  

وعلى ضو  التسخير الطبيعي لصالح اإلنسـان تنقلـب نظرتـه للطبيعـة مـن عـدو 

ينبغي الصراع معه وانتزاع القوت منه انتزاعا  إلى عملية اسـتئناس بهـا وقيـام علـى 

ر عنــه النبي)صــلى هللا عليــ ه وبلــه إعمارهــا وإحيائهــا يــؤّطر ذلــك حــبي طبيعــي عبــَّ

وسلم(عند رجوعه من غزوة تبوك، وأشرف على المدينـة فقـال: )هـذ  طابـة، وهـذا 
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 .(1)جبل احد، يحبنا ونحبه(

 بين أبنا  اإلنسانية

وهنــا تقــوم الــروابط علــى أســاس قويمــة مــن وحــدة المنطلــق، ووحــدة الشــعور 

الناس اتقوا رب كخخم   أيُّها الواعي، ووحدة الهدف. فالكل  خلق هللا، والكل  من نفس واحدة 
 . (2)الذي خلقكم من نفس واحدة

م  ولقد كرمنا بد آدم ومحلناهم مل الرب والباخخر ورس نخخاهم مخخن والكل يمثلون الموجود المكرَّ
 .  (3)الطيبات

 وما كان هذا االختالف بين الطوائف اإلنسانية إالّ للتعارف:

وابً و بائل لتعاركوا  أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شع  (4). 
غ ألّيِّ تعال عنصري لوني أو جنسي أو مكاني أو نسبي أو غير ذلك ما  فال مسّوِّ

 .إن  أكرمكم عند هللا أتقاكمدامت تلك الوحدة قائمة، بل المجال للتفاضل هو التقوى  
ر  سـها هـذ  النظـرة األخويـة الشـاملة، وتعبـِّّ وهكذا تقوم وحدة إنسانية كبـرى تؤّسِّ

 نها بيات كريمة منها:ع

 طوا ال ينهخخخاكم هللا عخخخن الخخخذين حي يقخخخاتلوكم مل الخخخدين وحي خيرجخخخوكم مخخخن د ركخخخم أن تخخخربُّوهم وتُقسخخخِّ
طني  .  (5)إليهم إن  هللا  يفُّ املقسِّ

 وعلى هذا األساس جا ت التعليمات السامية ومنها ما في هذ  اآلية المباركة:

 ا من أجل ذلك كتبنا على بخخد إسخخرائيل أنخخ ه مخخن  تخخل نفسخخاً بغخخري نفخخس أو كسخخاد مل األرض كك منخخ 
 . (6) تل الناس َجيعاً 

 . (7)وال مخخرمن كم شخخنون  خخوم علخخى أن ال تعخخدلوا اعخخدلوا هخخو أ خخرب للتقخخوأواآلية المباركة: 
 

 .248:  2۱بحمر االنوار  ( ۱)

 .۱  :( النسمء2)

 .70  :( اإلسراء3)

 .۱3  :( الحجرات4)

 .8  :تحنة( المم5)

 .32  :( الممئدة6)

 .8  :( الممئدة7)



 305 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

 وغير ذلك من اآليات.

ومن هنا يكتب االمام أمير المؤمنين علي)عليه السـالم( إلـى عاملـه علـى مصـر 

 لنخعي قائال  له: االشتر ا

)وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللُطف بهـم، وال تكـوننَّ علـيهم سـبعا  

ــي  ــك ف ــر ل ــا نظي ــدين، وإم ــي ال ــك ف ا أخ ل ــّ ــإنَّهم صــنفان: إم ــم ف ــنم أكله ضــاريا تغت

 .(1)الخلق...(

 الروابط الداخلية

أخرى للتـرابط واذا تجاوزنا الروابط العامة بين أبنا  اإلنسانية نصل الى مراحل  

هي أضيق من سابقتها: كالترابط الوثيق القائم بين الرجـل والمـرأة مـن حيـث وحـدة 

األصل، ومن حيث وحدة القدر عند هللا، وتكافؤ الفرا في العمل في سبيل التكامـل 

 ًأي ها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجهخخا وبخخ   منهمخخا رجخخاالً كثخخريا  
ومخخخن آ تخخخه أن خلخخخق لكخخخم مخخخن أنفسخخخكم أسواجخخخاً لتسخخخكنوا إليهخخخا وجعخخخل بيخخخنكم مخخخودة و  (2)سخخخاءً ون

وكـذلك التــرابط القـائم بــين   (4)أين  ال أضخخيا عمخخل عامخخل مخخنكم مخخن ذكخخر أو أنثخخىو (3)ورمحخخة

 اآلبا  واألبنا  وغير ذلك.

ي القسـم أما الترابط بين أبنا  العقيدة الواحدة فهـو تـرابط وثيـق سـنتحدث عنـه فـ

 الثالث من هذا البحث إن شا  هللا.

 ب ـ الترابط بين مكونات اإلسالم 

استعرضنا مظاهر الترابط العام في تصور اإلنسان المسلم بين موجودات الكـون 

وها نحن هنا نتعرض باختصار الى التـرابط الـداخلي فـي اإلسـالم )أي بـين جوانبـه 

ي نظرة تجريدية عليه يجـد ان اإلسـالم المختلفة( وان من يدرس اإلسالم بعمق ثم يلقِّ 
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تصميم هندسي متكامل، يرتبط كل جز  فيه بالجز  اآلخـر، ويحتـل كـل عضـو فيـه 

محله الطبيعي، وال يستطيع أي  جانب أن يؤدي دور  المطلوب علـى الوجـه األكمـل 

. وتشكل العقيدة األسـاس الرصـين الـذي يشـع روحـا   إالّ في ظل الصيغة العامة للكّلِّ

ّلِّ األبنية الفوقية، والتمهيد الـالزم لالرضـية الصـالحة تمامـا  لالشـكال العلويـة. في ك

ذلك أن العقيدة اإلسالمية تبتني عليهـا طائفـة كبيـرة مـن التصـورات اإلسـالمية عـن 

مختلف الشـؤون الحياتيـة تـدعى )المفـاهيم اإلسـالمية( وهـي بـدورها تشـكل أساسـا  

 لمجموعة من العواطف اإلسالمية.

 ل الشهيد بية هللا الصدر لهذا الترابط فيقول:ويمث

القائـل: ان التقـوى  ،)ففي ظل عقيدة التوحيد ينشأ المفهوم اإلسـالمي عـن التقـوى

هي ميزان الكرامة والتفاضل بين أفـراد اإلنسـان، وتتولـد عـن هـذا المفهـوم عاطفـة 

ذلك يمكننـا وكـ  (1)إسالمية بالنسبة للتقوى والمتقين وهي عاطفة اإلجـالل واالحتـرام(

ان نقيم مختلف فروع االخالقية اإلسالمية على أسس تصورية تنشأ في ظـل العقيـدة 

اإلسالمية. فالتضحية مثال  يمكن أن تبنى على أساس مفهـوم الجـزا  األوفـى المبنـي 

 على عقيدة المعاد وهكذا.

والعقيدة والمفاهيم واألخالق تشكل كل ها األرضية الصـالحة للمـذهب االجتمـاعي 

 اإلسالمي في الحياة.

 أمثلة من الترابط بين المكونات

 :وجه الترابط ـ على نحو االجمالوها نحن نذكر بعض أ

ـ االرتباط بـين النظـام السياسـي ودور الحـاكم الشـرعي )اإلمـام المعصـوم أو   1

وذلــك لكــي يقــوم بمــل  منطقــة الفــراغ  ،الــولي الفقيــه(، وبــين التشــريع االقتصــادي

ضو  الظروف المتطورة ووفق القواعد العامـة، وكـذلك االرتبـاط المتروكة له على  

 بينهما وبين النظام الجنائي والسياسة المالية للدولة.

 
 .27۱:  ۱( اقتصمدنم  ۱)
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ـ ارتباط النظام االقتصادي بمجموعة من العواطف التي يصوغها اإلسالم فـي   2

 نظامه األخالقي: كعاطفة األخوة العامة.

قيـدة اإلسـالمية وتأثيرهـا الكبيـر فـي ـ ارتباط مختلف المذاهب االجتماعية بالع  3

 تنفيذ تلك التشريعات وااللتزام بها.

ـ ارتباط الغا  الربـا واحكـام اإلسـالم األخـرى فـي المضـاربة والتكافـل العـام   4

 والتوازن االجتماعي. وغير ذلك.

 ج ـ الترابط بين قطاعات األمة المسلمة وأفرادها

ها أنَّ النظم المتعددة لن تستطيع أن تقود وانطالقا  من واقعية اإلسالم التي رأى في

اإلنسانية إلى هدفها الكمالي المنشود، وأن التعد د الشعوري والتعد د في المقـاييس لـن 

يستطيعا مطلقا  ان ينسجما مع الهدف الواحد الـذي أراد  هللا لإلنسـان وإالّ فـالحروب 

لـذلك التـرابط العـام   متوقعة، والمصالح متحكمة، وال مخلا وال مناا، وانعكاسـا  

في التصور والتشريع، دعا اإلسالم الى تكوين األمة المسلمة الواحـدة التـي يفتـرض 

، فهــي األمــة (1))ليكخخون الخخدين كلخخُّه هلل(فيهــا أن تضــم كــل األرض وتوجــه كــل االرض 

النموذجية قبل االنتصار الكامل، وهي واسطة العقد االجتماعي، وهـي الشـاهد علـى 

االنتصار هي االُّمة المسـلمة التـي تعمـل علـى أن تصـل إلـى أكمـل   كل األمم، وبعد

 الدرجات من خالل تطبيق تعاليم اإلسالم الخالد.

مـات األمـة اإلسـالمية  م التـالي مـن مقّوِّ وعلى هذا كان الترابط الحقيقي هو المقّوِّ

بعــد اإليمــان العميــق النافــذ الــى المشــاعر. فــإذا فقــدت األمــة إيمانهــا النافــذ; فقــدت 

شخصيتها، وكذلك إذا فقدت ترابطها; فقدت شخصيتها المميزة لها والتي عملـت فـي 

فترة التطبيـق اإلسـالمي األول علـى إذابـة كـل الفـروق المصـطنعة بـين المسـلمين، 

 
 .39  :( األنفمل۱)
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فة وشدَّتهم إلى بعضهم حتـى أعطـتهم صـفة األخـوة فـي هللا تعـالى، وهـي أروع صـ

أعطتهم صـفة األعضـا  فـي جسـد واحـد   طار هللا، وكذلكاتعبِّّر عن الشّدِّ القوّيِّ في  

من حيث اشتراك كل المكونات في القيام بالوظـائف المطلوبـة لتحقيـق الهـدف العـام 

 وذلك بتناسق وتخطيط دقيق.

 المظاهر العامة لتركيز هذا االرتباط في ذهنية األمة

 ويمكننا أن نلخا هذ  المظاهر في خطوط عامة هي:

 لترابط الشعوريا

على خلق تـرابط إحساسـي ـ على الصعيدين النظري والعملي ـ    فقد عمل اإلسالم 

بين كل أفراد المسلمين بحيث يشعر كل مسلم ب الم اآلخرين من أبنـا  أمتـه، ويفـرح 

لفرحهم، ويهتم لحل مشاكلهم ويعتبرها من مشاكله بالصميم. فعلـى الصـعيد النظـري 

رط اإلسـالم الحقيقـي، جا ت الروايات الكثيرة التي تؤكد على أن هذا الشعور هو شـ

وان الذي ال يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وأن المسـلم عليـه أن يتفاعـل شـعوريا  

مع المسلمين: فيسلِّّم على عباد هللا الصالحين، ويـدعو للمـؤمنين والمؤمنـات األحيـا  

منهم واألموات. الـى غيـر ذلـك ممـا ال مجـال لعرضـه مفصـال . هـذا علـى الصـعيد 

على الصعيد العملي فقـد وجـدنا الرسـول األعظم)صـلى هللا عليـه وبلـه النظري، أّما  

وسلم(، والقادة من أهل البيت الكرام)عليهم السـالم(، والصـحابة المنتجبـين; يقـدمون 

أروع األمثلة على هـذا التـرابط الشـعوري، وكـل سـيرة النبي)صـلى هللا عليـه وبلـه 

 وسلم(مصداق لذلك فال نحتاج إلى عرض األمثلة.

 رابط عبر المقاييس الواحدةالت 

د ظروف تطبيقه، ومـا ضـاعت األمـم  د فإنه يوّحِّ وواضح أن المقياس عندما يتوحَّ

ــي  ــا تبن ــا، وعليه ــيَّن طريقه ــا تتب ــي به ــت مقاييســها الت ـــَّها اختلف ــت إالّ ألن ق ــا تفرَّ وم

خطواتهــا... وإذا رجعنــا إلــى المقــاييس الماديــة وجــدناها مقــاييس مفرقــة بطبيعتهــا. 

أكان المقياس هـو المصـلحة الماديـة، أو التـوفرات العنصـرية، أو المـؤهالت فسوا   
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الطبقيــة ومــا الــى ذلــك مــن مقــاييس ماديــة فــان مــن الطبيعــي أن تختلــف المصــالح 

الضيقة، أو المؤهالت العنصرية والطبقية وغير ذلك، وحينذاك فالنات  هـو الصـراع 

اإلسـالم الثابـت لوجـدنا  المقيـاس الدموي العنيف والهالك، أّما لو رجعنا إلى مقياس 

 ورضخخوان مخخن هللا أكخخربالوحيد الذي يستطيع أن ينفي كل ذلك وذلك هو رضا هللا تعالى  

 نعم أكبر من كل مقياس، والحاكم على كل شي  وغير ، ورضا هللا تعـالى يكمـن  (1)

دة، والسير على الحق والعدل وفق تصورات اإلسالم لهفي اتِّّ   ما.باع شريعته الموّحِّ

واآلن لنتصور اإلنسانية وهي تضع هذا المقياس نصـب عينيهـا ثـم لـنالحظ هـذ  

الم سي التي نشاهدها اليوم. إن هذا المقياس كما ينظم تطبيـق اإلسـالم وسـيرة األمـة 

القانونية يحرك المناقبية العامة ويصبها في قالب منسـجم مع ذلك التطبـيق. وذلك ما 

ر عنه بــ )الحّبِّ في هللا   والبغض في هللا(.يعبَـّ

وهكذا تقوم كل المقاييس في حياة االمـة المسـلمة علـى ذلـك المقيـاس ممـا يخلـق 

ترابطا  تذوب عند  كل أنواع الترابط الكاذب سوا  كانت تلك األنـواع روابـط قوميـة 

أو عنصرية أو مصلحية أو جغرافية أو غير ذلـك... ومـن العجـب العجـاب بـل مـن 

ننا الحظنا أن تلك المقاييس خلقت في المجتمع اإلنساني اليـوم المنطقي الى حد بعيد أ

 نزعة الالّانتما  إلى أّيِّ مقياس اللّهم إالّ إلى مقياس )الالّمقياس والالّانتما ( فقط.

 الترابط عبر العبادات

اذ مـن مظـاهر االرتبـاط بـين هللا والعبـد. وبـين العبـاد  العبادات مظهر جميل أخـّ

ربطهـا الفـرد والمجتمـع بـاو تعـالى، وإلـى جنـب تأثيراتهـا أنفسهم. فهي إلـى جنـب  

 النفسية الكبرى; تؤثر االرتباط والشعور بالوحدة.

ر عـن  فالمسلم أينما كان يقف في أوقـات واحـدة نسـبيا ، وفـي جماعـة حسـيَّة تعبـِّّ

ي فيـه الخشـوع والخضـوع  المجمع العالمي للمسـلمين وتجسـد ، ويقـوم بأعمـال تربـِّّ

فذة والترابط بعـدها، ويتجـه مـع إخوتـه جميعـا  إلـى قبلـة واحـدة، ويـردد والعقيدة النا
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نشيدا  مقدَّسا  واحدا  يسبِّّح به هللا تعالى ويحمد ، إلى غيـر ذلـك. وهكـذا يبـدو لنـا نـوع 

رائع من أنواع الترابط، بل أروع نموذج تتصور  اإلنسانية للترابط في عملية الحـ  

وتفصيل، إالّ أننا نشير هنـا إلـى وحـدة المركـز   الكبرى بما ال يحتاج إلى كثير شرح

الذي يطوف حوله الحجاج كتعبير إيجابي عن لزوم جعل هذا المركز مطـاف الحيـاة 

د  من تعبيرات مقدسة; في  كلها، والعمل على أن يكون مطاف األرض كلِّّها بما يجّسِّ

ت المتعـددة حين يقف المسلمون في مكان بخر ليرموا رمَز الشّرِّ المتمثل في الجمـرا

 إشارة الى خطوات الشيطان وسبله المختلفة.

 الترابط عبر الحقوق المشتركة

ا معنـى  بحقـوق  ا لفظـا  وإمـّ زخرت كتب الروايات باألخبار الكثيـرة المتـواترة إمـّ

المسلم على المسلم، وهي لو روعيت تمام المراعـاة لعـادت علـى المسـلمين بـروابط 

 قوية ال يمكن أن يفصمها فاصم.

هـذ  الحقـوق  «لسيد عبدهللا شبر)رحمه هللا(( »اقد ذكر صاحب كتاب )األخالقو

 مستمدا  إيّاها من النصوا الشرعية وهي:

 ـ ان يحب للكافة ما يحب لنفسه ويكر  لهم ما يكر  لنفسه. 1

ـ أن ال يؤذي أحدا  من المسلمين بقول أو فعل. قال)صلى هللا عليه وبله وسلم(:   2

 (1)مسلمون من لسانه ويد (.)المسلم من سلم ال

 ـ أن يتواضع لكل مسلم وال يتكبَّر عليه. 3

ـ أن ال يسمع بالغات الناس بعضهم على بعض وال يبل  بعضهم ما يسمع مـن   4

 بعض.

 ـ أن ال يزيد في الَهجر لمن يعرفه أكثر من ثالثة أيام مهما غضب عليه. 5

يهجر أخا  فوق ثـالث يلتقيـان قال)صلى هللا عليه وبله وسلم(: )ال يحل لمسلم أن  

 
، سرن  النتسرمئي 556: ۱، سرن  أبري داود 48:  ۱، صرحيح مسرلم۱86: 7، 8:   ۱صحيح البخمري  (  ۱)
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 (1)فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسالم(.

 ـ أن يحسن إلى كل من قدر منهم إن استطاع. 6

 ـ أن ال يدخل على أحد إالّ بإذنه. 7

 ـ أن يخالط الجميع بخلُق حسن، ويعاملهم بحسن طريقته. 8

عليه وبله وسلم(: )ليس منـا  ـ أن يوقِّّر المشايخ ويرحم الصبيان. قال)صلى هللا  9

 (2) من لم يوقِّّر كبيَرنا ويرحْم صغيَرنا(.

 ـ أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا  طلق الوجه رقيقا . 10

َد مسلما  بوعد إالّ ويفي به. 11  ـ أن ال يَعِّ

وهكذا يصل بها الى ستة وعشرين حقا  وهي في الحقيقة بعض الحقوق. ترى لـو 

 طبَّقوا هذ  الحقوق فهل يصلون الى ما هم عليه اليوم؟!أنَّ المسلمين جميعا  

 الترابط في المجال االقتصادي

والدارس لالقتصاد اإلسالمي المذهبي يجد بوضوح أن هذا المذهب يشكل دعامة  

كبرى من دعـائم التـرابط العـام بـين كـل القطاعـات المسـلمة. وهـا نحـن نشـير الـى 

 نقول.ظاهرتين في هذا المجال كمثال يوضح ما 

 الف ـ ظاهرة الملكية العامة

فاالقتصاد الرأسمالي إذا كان يعتبر الملكية الخاصة هي األصـل والملكيـة العامـة 

االستثنا  واالقتصاد الماركسي يعتبر األمر علـى العكـس; فـإن المـذهب االقتصـادي 

ز بأنــه يقــول بالملكيــة المزدوجــة )العامــة والخاصــة( ولكــل منهمــا  اإلســالمي يتميــَّ

الملكيـة العامـة فـي اإلسـالم   حتها الخاصة بها، وملكية األمة هي جز  مهـم مـنمسا

 
 –، ومالرره عرر : األمررملي 458: 2، سررن  أبرري داود 9: 8، صررحيح مسررلم ۱28: 7صررحيح البخررمري ( ۱)

 .225: 3، مسند احمد  263: ۱2، وسمئل الشيعة  39۱الشيخ الطوسي:  

: 6، مسرند أبري يعلرى 2۱5: 3، سرن  الترمرذي 207:  2، مسند احمد  ۱4:  8مجمع الزوائد الهيامي  (  2)

، بحرمر االنرروار 293، مشركمة االنروار: 98: ۱2، وسرمئل الشرريعة ۱65: 2، ومالره عر : الكرمةي ۱9۱

 .۱08: ۱، عوالي اللئملي  ۱37: 72



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 312

ن االرض التي تفتح عنوة بالجهـاد تكـون ملكـا  للمسـلمين جميعـا  علـى الـرأي إحيث  

األشهر ـ من هو حاضر ومـن سـيولد بعـد ـ بـدون أن تـورث فالمسـلمون علـى هـذا 

م وإلـى مصـالحهم يعـود ريـع األساس شركا  في ملكية الكثير من األراضـي، وإلـيه

 تلك االرض.

 ب ـ ظاهرة التكافل االجتماعي

وهي المبدأ الذي يفرض فيه اإلسالم على المسلمين فرضـا  كفائيـا  كفالـة بعضـهم 

لبعض. ففي حديث عن االمام الصادق)عليه السالم(: )أي مـا مـؤمن منـع مؤمنـا  شـيئا  

غير  ـ أقامه هللا يوم القيامـة مسـوّدا  مما يحتاج اليه وهو يقدر عليه ـ من عند  أو من 

وجهه مزرقَّة  عينا ، مغلولة  يدا  إلى عنقه، فيقال هذا الخائن الذي خان هللا ورسـوله، 

 (1)ثم يؤمر به الى النار(.

فـي  هذا وان هذ  الروح لتشع  فـي كـل جوانـب التشـريعات االجتماعيـة االخـرى

 اإلسالم.

 لتطبيق أحكام هللا تعالىالترابط عبر المسؤولية المتبادلة  

ونعني بذلك مضمون ما ورد من أحاديث تؤكد علـى عـاملي )األمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر( وأن بهما قوام األمة وبقا هـا، وكـذلك األحاديـث المباركـة التـي 

تؤكد على عموم المسؤولية االجتماعيـة مـن قبيـل: )كل كـم راع وكل كـم مسـؤولع عـن 

ذلك فإنها تجعل كل مسلم على أّيِّ أرض كان، وبأّيِّ مسـتوى  كـان، وغير   (2)رعيَّته(

مسؤوال  عن كل ما يقع من انحـراف وكـل تـوان فـي المسـيرة اإلسـالمية الصـاعدة، 
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 فعليه أن يواصل الدفع من جهة، ويرفع العقبات التي أمامها من جهة أخرى.

وهــو يخاطــب  البــدَّ لنــا مــن أن ننصــت إلــى كــالم هللا الحكــيم  الختــام وفــي ختــام 

ويمنحهم التصور المطلوب عبر لفظ واحد    أيُّها الذين آمنخخواالمسلمين جميعا  بعبارة  

 للجميع فيقول تعالى:

أيُّها الذين آمنخخوا أنفقخخوا ممخخا رس نخخاكم   (1) و حخخق تقاتخخههللا  أيُّهخخا الخخذين آمنخخوا اتقخخوا  (2) و  
  (4)  أيُّهخخا الخخذين آمنخخوا اصخخربوا وصخخابروا ورابطخخواو (3)أيُّهخخا الخخذين آمنخخوا ال تكونخخوا كالخخذين كفخخروا

  أيُّهخخخا الخخخذين آمنخخخوا ال تت فخخخذوا و  (5)  أيُّهخخخا الخخخذين آمنخخخوا كونخخخوا  خخخو امني ابلقسخخخط شخخخهداء هللو
ا المخخر   أيُّهخخا الخخذين آمنخخوا إمنخخ  و  (7)  أيُّها الخخذين آمنخخوا ال حتِّلخخُّوا شخخعائر هللا. و(6)الكاكرين أولياء

  أيُّهخخا الخخذين آمنخخوا ال زونخخوا و   (8)وامليسر واالنماب واالسالم رجس من عمل الشخخيطان كخخاجتنبوه
  و (10)  أيُّهخخا الخخذين آمنخخوا اركعخخوا واسخخمثدوا واعبخخدوا رب كخخمو  (9)هللا والر سخخول وزونخخوا أمخخاانتكم

يصف القـربن األمـة المسـلمة بالصـفات وهكذا   (11)أيُّها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكراً كثخخرياً 

العامة: فهي األمة الخليفة، والوسط، والشاهدة، والمسـلمة و تعـالى، والشـديدة علـى 

ار، والرحيمــة فيمــا بينهــا، والكريمــة غيــر المهانــة، والمنفقــة، والمتقيــة، وغيــر  الكفــّ

، والمقيمـة المتشبهة بالكفار، والصابرة المرابطـة القائمـة بالقسـط، والمعاديـة للكفـار

لشعائر هللا، والمجتنبة للخمر والميسر، وغير الخائنـة، والراكعـة السـاجدة، والعابـدة 

د معالم هذ  األمة، وتنتهي بها إلى  ربّها الذاكرة له، وهكذا تتولى هذ  األوصاف لتحّدِّ
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د تماما ، وتجعلها )خير البرية(.  موقف موحَّ

 اإلسالم والدولة العالمية

ن دعـوة اإلسـالم للدولـة العالميـة حـديثا  عـن ضـروري مـن ربما كان الحديث ع

ضروريات اإلسالم، أو فـي األقـل حـديثا  عـن ضـروري فقهـي واضـح لـدى علمـا  

 اإلسالم وفقهائه.

فاإلسالم جا  ليطبق في األرض كلها، وللناس كلهم، وعلى شـؤون الحيـاة كلهـا، 

قافلـة اإلنسـانية نحـو وذلك باعتبـار  السـبيل الوحيـد الـذي يضـمن السـير الطبيعـي لل

كمالها. والحل األصلح الذي قام على أساس مـن علـم إلهـي غيـر محـدود، وتخطـيط 

 حكيم لهذ  المسيرة من قبل خالق اإلنسان والكون.

انه دين الحياة كلها، والحياة محورهـا االجتمـاع، والمجتمـع ال يـتم  بـدون دولــة. 

 يث يكون الدين كله و.فهو إذن يدعو الى الدولـة العالمية الموحـدة، ح

انــه رســالة جــا ت ناســخة لجميــع الشــرائع، فــي نفــس الوقــت الــذي جــا ت فيــه 

مصادقة ألصولها ونظراتها الثابتة، فكل الشرائع اذن وجـدت صـورتها االكمـل فـي 

 اإلسالم، وكل البشرية رأت سبيلها الصالح فيه.

وال لعنصـر، وال  والرسول األكرم رسول للنـاس جميعـا ، ال لعشـيرة ، وال لفئـة،

 لمنطقة جغرافية معينة، انه رسول خالق اإلنسانية لكل اإلنسانية.

 ًأيُّها الناس إين  رسول هللا إليكم َجيعا  (1). 
 ًوما أرسلناي إال  كاك ة للناس بشرياً ونذيرا (2). 

ولهذا نجد )صلى هللا عليه وبله وسلم(قد دعا العالم جميعـا  إلـى اإلسـالم، وأرسـل 

اهم إليـه، ال بـل أعلـن عالميـة رس ائله إلى زعما  الـدول المعروفـة بنـذاك، داعيـا  إيـّ

 رسالته وهي ما تزال مستضعفة في مكة، حيث جا ت اآليات القربنية:

 
 .۱58  :( االعراف۱)
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  وإن يكخخاد الخخذين كفخخروا ليزلقونخخك مبمخخارهم ملخخ ا  عخخوا الخخذكر ويقولخخخون إنخخ ه جملنخخون * ومخخا هخخو إال
 .(1)ذكر للعاملني

ــذ   ــد ه ــر الرســول  لتؤك ــد ذك ــدعوة. وق ــن ال ــى م ــل األول ــة فــي المراح الحقيق

االعظم)صلى هللا عليه وبلـه وسـلم( مضـمون ذلـك، فـي بعـض رسـائله وهـي التـي 

 أرسلها الى )خسرو برويز( كسرى، حيث جا  فيها:

حيم، من محمد رسول هللا إلى كسـرى عظـيم فـارس، سـالم  )بسم هللا الرحمن الرَّ

باو ورسوله، ويشـهد أن ال إلـه إالّ هللاُ، وحـد ُ ال شـريك   على من اتبع الهدى، وبمن

دا  عبد  ورس ي أنا رسول هللا إلى الناس وله، ادعوك بدعاية اإلسالم، فإنله، وأنَّ محمَّ

لَْم، فـإْن أبيـَت فعليـك  ْم تَسـْ كافة، ألنذر من كان حيّا ، ويحقَّ القول على الكافرين، أسـلِّ

 (2)إثُم المجوس(.

ر األنبيا  بـاليوم الموعـود، حيـث يعـم  العـدل، ويكـون المنطلق بشّ ومن نفس هذا  

 الدين كل ه و، وحيث يظهر المهدي المنتظر عجل هللا تعالى فرجه الشريف.

ة  إن هذا التبشير بالدولة العالمية، منطلق من طبيعته العالمية بالريب، على أنَّ أيَـّ

ان ـ بما المرا  فيه ـ أن اإلسالم مراجعة لجوانب التشريعات اإلسالمية توضح لإلنس

م ليكون دين اإلنسانية ككـل، ذلـك ألنـه ال ينطبـع بطـابع معـيَّن، وال منطقـة أو  مصمَّ

 مساحة زمانية أو مكانية خاصة.

 كل هذا يكاد يكون من نافلة القول.

عائه العالمية يصدق مـع ذاتـه،  إالّ أن الذي نريد أن نؤكد  هنا: هو أن اإلسالم باّدِّ

 ن تكذب كل النظم األخرى مع أسسها.في حي

إذ إّن الســؤال التــالي ينطــرح بســرعة فــي الــذهن، بعــد ادعــا  أي منهــا العالميــة 

واألممية. وملخصه: ما الذي يبرر للقائمين على النظام ان يوسعوا من أفقه وسـلطته 

 
 .52، 5۱  :( القلم۱)

، إعجررمز 562: 6، ومالرره عرر : نصررب الرايررة 3۱6: 2، مكمتيررب الرسررول 389:  20بحررمر االنرروار ( 2)
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لهم ذلك؟   ليشمل العالم؟ ومن الذي خوَّ

عية لذلك )وهي الماركسـية( لوجـدناها إننا حتى لو ركزنا على أكبر المبادئ المدَّ 

ال تستطيع أن تثبت مبررا  ينسجم مع أسسها هي، على فرض قبولهـا وسـالمتها مـن 

المناقشة، وهو فرض محال، فليس هناك قانون ديالكتيكي واحد يفـرض حكومـة فئـة 

أو شعب على العالم، بل إن هذ  القوانين تقضي باختالف مسيرة الشـعوب الخـتالف 

 القتصادي، وتعق د عالقاتها االجتماعية.مستواها ا

 وحينئــذ فلــن يصــدق الماركســيون مــع ذاتهــم الماركســية عنــدما يعلنــون األمميــة

 والدولة العالمية.

أّما الرأسمالية: فهي أعجز مـن أن تثبـت لهـا أسسـا  فلسـفية، فضـال  عـن أن تجـد 

دة. غ التاريخي الحضاري ألطروحة حكومة عالمية موحَّ  المسّوِّ

 اإلسالم فيستمد عالميَّته كما رأينا من: وأّما

ـ كونه رسالة خالق اإلنسـان )ووليـه المطلـق( لإلنسـان. واألطروحـة النهائيـة   1

 لمسيرة التكامل اإلنساني.

 ـ كونه دين الفطـرة: والفطـرة ال تختلـف مـن إنسـان إلـى بخـر، بـل هـي الحـد  2

 اإلنساني الفاصل.

 يه وبله وسلم( الى البشرية جمعا .ـ كون رسوله، رسول هللا)صلى هللا عل 3

هذا ما أردنا االشـارة إليـه، كمـا وددنـا أن ننبـه علـى أن االنطالقـة اإلسـالمية ال 

يمكن أن تقارن ـ في أّيِّ حال ـ بأيَّة انطالقة أخـرى... إنهـا رسـالة هللا، وليسـت كمـا 

إلـى   يّدعون رسالة الرجل األبيض، أو رسـالة التـاريخ، أو رسـالة التحضـير، أو مـا

ذلك من بلهة وهمية صاغتها العقلية االسـتغاللية االسـتعمارية، لتسـوغ لنفسـها نهـب 

 الشعوب والثروات.

ا إذا قبلـه فـال منـاا لـه مـن  نعم، يمكن ألي إنسـان أن يتسـا ل عـن الـدليل، أمـّ

 التسليم بالحقيقة.

 وعلى أّيٍّ:



 317 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

لواحدة ـ وهو ما نعتقـد فإْن تحقَق هذا الحلم الكبير، حلم الدولة اإلسالمية العالمية ا

ـ لم يعد هناك مجال للبحث عن العالقـات الدوليـة،   (1)بلزوم تحققه ان عاجال  أو بجال  

وإنَّمـا تعــود المســألة مســألة عالقــة بــين القطاعــات المختلفــة فــي داخــل جســم األمــة 

 الموحدة. وهي الحالة الطبيعية للبشرية. أو فلنقل: هي األصل في المسيرة.

ريد األرض كلها تطوف حول الكعبـة محـور التوحيـد، كمـا يطـوف ان اإلسالم ي

الكون حول العرش محور الخلق اإللهي، ونستطيع أن نشهد هذ  المقارنة في كلمات 

 اإلمام علي)عليه السالم(، التي تشبِّّه الطائفين بالبيت بالطائفين بالعرش، حيث يقول:

متـه، ووقفـوا مواقـف قوا كل)واختار من خلقه سّماعا ، أجابوا إليـه دعوتـه، وصـدَّ 

 .(2)هوا بمالئكته المطيفين بعرشه(أنبيائه، وتشبَّ 

 االنقسام هو االستثنا 

ومـا يتصـور  اإلسـالم فــي مرحلـة االسـتثنا  هـو: أن ينقســم العـالم الـى داريــن، 

 إحداهما دار اإلسالم، واألخرى دار الكفر.

 والحد  الفاصل بين الدارين هو السلطة اإلسالمية.

 االستاذ الشهيد عبد القادر عودة:  يقول

)األصل في الشريعة اإلسالمية أنها شريعة عالميـة ال مكانيـة... ولكـن لمـا كـان 

الناس جميعا  ال يؤمنون بهـا وال يمكـن فرضـها علـيهم فرضـا ، فقـد قضـت ظـروف 

اإلمكان، أن ال تطبـق الشـريعة إالّ علـى الـبالد التـي يـدخلها سـلطان المسـلمين دون 

 البالد.غير  من 

... ولهذا نستطيع أن نقول: إن الشريعة اإلسالمية في أساسها شريعة عالميـة، إذا 

نظرنا إليها من الوجهة العلمية، ولكنها في تطبيقها شريعة إقليمية إذا نظرنا إليها من 

 
 .5  :( مكمتيب الرسول۱)
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 .(1)الوجهة العملية(

 وعلى هذا األساس فتشمل هذ  الدار كل بلد سـكانه ـ كلهـم أو أغلـبهم ـ مسـلمون،

 وكل بلد يتسلّط عليه المسلمون ويحكمونه.

 أما دار الكفر فتشمل مساحتين:

 دار الحرب ، ودار العهد.

والعالقة مع دار العهد تحكمها ـ باالضافة للقواعـد العامـة فـي التعامـل مـع غيـر 

المسلمين عموما  ـ مقتضيات العهد التي يلتزم بها اإلسالم بشـدة، ويـأمر القـربن بكـل 

 ض العهد إن كانت شروطه ُمَحقَّقة .وضوح بعدم نق

 ًواوكوا ابلعهد ان العهد كان مسؤوال(2). 
في حين تقوم العالقة مع دار الحرب على مقتضيات لغة الحرب، دون ان تخرج 

 ـ في منطق اإلسالم ـ عن األطر اإلنسانية العامة في التعامل.

 عناصر مهمة في العالقات مع اآلخرين

ر، فنذكر بعض العناصـر التـي تلعـب دورهـا الكبيـر فـي وهنا نود ان نجمل األم

تحديد نوعية العالقات الدولية للسياسـة الخارجيـة اإلسـالمية، إالّ أنَّنـا قبـل ذكـر هـذ  

العناصـر، نشــير إلـى األساســين الرئيســين، اللـذين تقــوم عليهمـا السياســة الخارجيــة 

 اإلسالمية ، وهما:

 الواقع القائم.ـ المصلحة اإلسالمية العليا على ضو   1

 ـ الروابط والرحمة اإلنسانية، والصالت الخلقية. 2

 هـذين المعنيـين، بـل يمكننـا القـول والواقع ان كل التشريع اإلسالمي يسـتقي مـن

ـ أنهما يعبِّّران عن موقف واحد، فلم يكن اإلسـالم ليقصـد إالّ أن يضـع   ـ عند التعمق

ي عـن حياتـه كـل المعوقـات التـي اإلنسان على طريق تكامله، ويفجّر طاقاتـه، وينفـ

 
 .440  :( التشريع الجنمئي۱)

 .34  :( االسراء2)
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مســيرته، المســتمدة مــن هــدي الرســولين، الــداخلي والخــارجي، أي  تقــف فــي وجــه

 الفطرة والتشريع.

والواقع الذي ال شك فيه أن الواقعية والـروح المناقبيـة تعتبـران مـن أهـم سـمات 

التشريع اإلسالمي في شتى جوانبه، وما سنرا  فيما يلـي مـن أسـس إنّمـا ينبثـق عـن 

 هاتين الصفتين الرئيستين.

 أّما العناصر التي وددنا التركيز عليها في نظرتنا السريعة هذ ، فهي كما يلي:

 أوال : العمل على إبقا  األمة نموذجا  أعلى للمجتمعات البشرية

فاألمة اإلسالمية التي يصفها القربن: هي األمة الوسـط، والوسـطية هنـا بالريـب 

ومــا يمكــن اســتفادته مــن تعبيــر واســطة العقــد، حيــث يــراد بهــا النمــوذج األســمى، 

ة الشـاهدة، وهـي خيـر  الجوهرة الثمينة التي تتبعها الجواهر األخرى فيه. وهي األمـّ

أمة أخرجت للناس، وعلى هذا فالسياسة الخارجية اإلسالمية تسير بشكل منسجم مـع 

سبل، أي سـوا  مجموع السياسات الداخلية باتجا  تحقيق هذا األمر بشتى الوسائل وال

 على األصعدة السياسية، أو االعالمية، أو االجتماعية، أو العسكرية، أو غيرها.

إن هذا العنصر ـ كما ترون ـ يـدفع األمـة إلـى التعـالي والتكامـل فـي كـل حقـل، 

 واالستفادة األكمل من تجارب اآلخرين، واستغالل كل تسابق في سبيل تحقيقه.

ت الحيــاة، وحمــل رســالة إنســانية حضــارية إنـه يعنــي االنفتــاح علــى كــل مجــاال

كبرى، نقول هذا ونحن نعترف بأنَّ أمتنا ـ نتيجة عوامل كثيرة ـ قد أقصيت عن هـذا 

الدور الطليعي الذي أهلت له، ولكن هذا ال يعني أن ال تظل تلح على الوصول إليـه، 

ل أية عالقة دولية.  أو تنسا  عندما تحاول أن تَوّصِّ

 ي التعاملثانيا : المبدئية ف

وهي سمة عامة في كل خط سياسي سـوا  علـى الصـعيد الـداخلي أو الخـارجي. 

 ذلك:

ان الدولة اإلسالمية دولة عقائدية، تؤمن بمبادئ تصورية تقوم على أسـاس منهـا 
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 خطوط عملية تستوعب حياة اإلنسان الفرد والمجتمع.

عـنهم بـنفس ولهذا فهي تقتـرب مـن اآلخـرين بمقـدار قـربهم مـن المبـدأ، وتبتعـد 

المقياس، وهي ال تتعامل معهم إالّ مـن خـالل االمتـدادات التـي يسـمح بهـا المبـدأ... 

فعلى ضو  المبدأ يتحدَّد نوع العالقات الدوليـة، وكونهـا وّديـة، أو حسـنة، أو سـيئة، 

 في األصل.

أّما العالقات األخوية فال تقوم إالّ بين المؤمنين، وذلك ألنها عالقـات سـامية، قـد 

وحدة األفراد في مختلف الشؤون وليس هناك إمكان أن يصلها أنـاس يختلفـون   تعني

 على قضية اإليمان.

 ثالثا : نفي السبيل على المؤمنين

وتعتبر هذ  القاعدة من أروع قواعد السياسة الخارجية، وربمـا كانـت فـي بعـض 

مـن األنظمـة، جوانبها تطبيقا  للقاعدة االولى. كما تعبِّّر عن علّوِّ اإلسالم علـى غيـر   

 وكرامة المسلمين التي يجب ان ال تَُمسَّ مطلقا .

ف أو معاهــدة أو عقــد يــؤّدي الــى تفــوق  وبموجــب هــذ  القاعــدة فــإنَّ أيَّ تصــر 

الكافرين على المسلمين يعد ملغيا  من أساسه ـ وكما يعبر الفقهـا  ـ فـان هـذ  القاعـدة 

عـدة )نفـي العسـر والحـرج( شأنها شأن قاعدة )ال ضرر وال ضرار في اإلسالم( وقا

تعد من القواعد الثانوية التي تستطيع أن تحكم على األحكام االولية بمجموعها وتقوم 

ل الضرر في سبيل تحقيـق غايـة أسـمى  عليها، اللَّهم إالّ تلك التي تتضمن بنفسها تحم 

 كالجهاد.

 وتستند هذ  القاعدة إلى ادلة، منها: اآلية الشريفة:

لكاكرين على املؤمنني سبيالً ولن معل هللا ل (1). 
ومنها األحاديث التي تطبقها في بعض الموارد، كالحديث الوارد فـي كتـاب )مـن 

 
 .۱4۱النسمء:   (۱)
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 ال يحضر  الفقيه(، بما نصه:

)اإلســـالم يعلـــو وال يُعلـــى عليـــه، والكفـــار بمنزلـــة المـــوتى، ال يحجبـــون وال 

 (1)يورثون(.

ــا ــن أن يق ــا أمك ــا ، وربم ــاع الفقه ــى إجم ــتند إل ــا تس ــات كم ل: إن روح التوجه

اإلسالمية، ومالحظة المناسبات بين الحكم والموضوع، تقرر هذ  الحقيقة بوضـوح، 

 .  (2)هلل العز ة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املناكقني ال يعلمونو

ر ـ كمـا يقـول توجه ال يعبِّّر عن نـوع مـن التكبـ  وينبغي أن ننبه هنا إلى أنَّ هذا ال

حقيقة علّوِّ النظام اإلسـالمي علـى غيـر ، باعتبـار  النظـام   البعض ـ وإنما هو تقرير

األكمل، وبالتالي أفضلية تابعيـه، فهـو يعمـل علـى أسـاس مـن معيـار إنسـاني. نعـم، 

ل البحث حينئذ إلـى األدلـة.  يمكن أن يناقش أو يتسا ل أحد عن أصل المعيار، ويتحوَّ

مـال  عنصـريا ، فهـو مـن أّما أن يطلق القول على عواهنه، ويعتبر ذلك بشـكل عـام ع

 أشّدِّ الظلم.

ة، لها تطبيقاتها في مختلـف المجـاالت، ومنهـا: المجـاالت  إنَّها قاعدة تعاملية مهمَّ

 السياسية.

وليس هنا بأروع من تطبيقها اليوم، في تعاملنا مـع القـوى العظمـى، التـي تعمـل 

 على ابتالع العالم ونهب ثرواته، وعبر بعض األساليب الخّداعة.

حادثة تحريم شرا  وبيع التب  الداخلي والخارجي لبريطانيا، من خالل تـاجر وما  

انكليزي يدعى )رجي( إالّ تطبيقا  لهـذ  القاعـدة، حيـث سـلّط الشـا  الظـالم الكـافرين، 

على جانب اقتصـادي إسـالمي، فأصـدر اإلمـام الميـرزا الشـيرازي فتـوا  المعروفـة 

 القائلة:

دَّ م اليـوم، وإنـه يعـد  بمثابـة  )إن استعمال التب  ومشتقاته حـرا إعـالن الحـرب ضـِّ

 (.« ع » االمام المهدي

 
، سرن  496:  3، وماله ع : عروالي اللئرملي  ۱25:  26، وسمئل الشيعة  334:  4م  اليحضره الفقيه  (۱)

: ۱جررالل الرردي  السرريوطي  –، الجررممع الصررغير 96: 2، صررحيح البخررمري ۱77-۱76: 3الرردارقطني 

474. 
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والتطبيق السياسي الثاني المعاصر: هـو الموقـف الحـازم الـذي وقفـه امـام األمـة 

الخميني العظيم مـن معاهـدة الكابيتوالسـيون )أي االشـتراط( ويعنـي: اشـتراط أن ال 

ولهـم، حيـث يقـوم قنصـل الدولـة تطبق على السكان األجانب في إيـران إالّ قـوانين د

 المذكورة بتطبيقها.

وما كانت تعني إالّ نوعا  من الحصانة القضائية لالجانب، وتسليطهم علـى رقـاب 

م ، فـنهض 1963  المسلمين، وقد قام نظام الشا  المقبور بعقد هذ  المعاهدة في عـام 

افي لإلسالم والعدالـة، العلما  الكبار ـ وفي طليعتهم االمام القائد ـ ضد هذا العمل المن

مما أّدى به الى إبعاد  من قبل الحكم الطـاغي الـى تركيـة. والواقـع أن بـذرة الثـورة 

اإلسالمية الكبرى غرست في ذلـك اليـوم. والرائـع إن اإلمـام اسـتهل بيانـه الجـري  

 . (1)ولن معل هللا للكاكرين على املؤمنني سبيالً وفتوا  باآلية القربنية الشريفة:  
ــ و أن األمــة اإلســالمية، أو هــؤال  القــائمين عليهــا، راعــوا هــذ  القاعــدة فــي ول

تعاملهم، لما أصيبت األمة بالحالة التي هي عليها اآلن قطعا ، حتى عدنا نشـهد اليـوم 

 احّكام المسلمين يتنادون الـى مجلـس، يعترفـون فيـه بالحـدود اآلمنـة إلسـرائيل، هـذ

 لمهين لشرفهم وكرامتهم.العدو المتسلط على رقاب المسلمين، وا

 ومن الجدير بالذكر:

ان العناصر الثالثة الماضـية تشـكل أساسـا  لـروح االسـتقالل، والترفـع علـى أي 

 نفوذ أجنبي مذل.

 رابعا : التوعية قبل أيَّة خطوة أخرى

وهو بمقتضى واقعيته وفطريته يقرر لزوم القيـام   اإلسالم دين التوعية والتربية..

يراد له أن ينضمَّ إلى معسكر ، وأيَّ مجتمع يـراد لإلسـالم أن ينفـذ   بتوعية أّيِّ إنسان

إلى عمقه.. إنه يعرض جوهرته الثمينة، ألنه يعلم أن قيمتها ستنكشـف بكـل وضـوح 

 خخل للجميع.. ولذا فهو يرفض أيَّ تقليـد فـي العقيـدة، ويـدعو الـى البحـث والبرهنـة، 
كمـا يريـد مـن  ال إكخخراه مل الخخديندي وهو يرفض أية عملية إكرا  عقائـ  هخخاتوا برهخخانكم

 
 .۱4۱  :( النسمء۱)



 323 ............................................................................................. المواد العامة   الفصل األول: 

األمة أن تكون مـن أولـي األيـدي واألبصـار، قويـة فـي بصـرها وبصـيرتها.. وفـي 

مجال التعامل مع اآلخرين يأمر بالدعوة البيِّّنة الواضحة قبل كل شي ، يقول القـربن 

 الكريم:

ن رب ك هو أعلخخم مبخخن أد  اىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنخة  وجادهلم ابل  هي أحسن إ
 .(1)ضل  عن سبيله وهو أعلم ابملهتدين

كلذلك كاد  واستقم كما أمرت وال تت با أهواءهم (2). 
ومن أحسن  والً مم ن دعا إىل هللا وعمل صاحلاً و ال إن د من املسلمني  (3). 
 ما أان من املشركني ل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بمرية أان ومن ات بعد وسباان هللا و(4). 

وفي هذا يقـول شـهيد الثـورة اإلسـالمية فـي العـراق، بيـة هللا السـيد محمـد بـاقر 

 الصدر في كتابه )اقتصادنا(:

)واألمــر اآلخــر: أن يبــدأ الــدعاة اإلســالميون ـ قبــل كــل شــي  ـ بــاإلعالن عــن 

زة بالحج  والبـراه ين، حتـى إذا رسالتهم اإلسالمية، وإيضاح معالمها الرئيسية، معزَّ

تمت لإلسالم حجته، ولم يبق لآلخرين مجال للنقاش المنطقي السليم، وظلـوا بـالرغم 

ين على رفض النـور... عنـد ذلـك ال يوجـد أمـام الـدعوة اإلسـالمية ـ  من ذلك مصّرِّ

بصفتها دعوة عالمية تتبنى المصالح الحقيقية لإلنسانية ـ إالّ أن تشق طريقهـا بـالقوى 

 .(5)المسلح(المادية، بالجهاد  

 وقد جا  في كتاب الكافي للمرحوم الكليني عن الصادق)عليه السالم( قوله:

 قال أمير المؤمنين)عليه السالم(: بعثني رسول هللا)صلى هللا عليـه وبلـه وسـلم(»

 إلى اليمن، فقال: يا علي ال تقاتلنَّ أحدا  حتى تدعو  إلى اإلسالم، وأيـُم هللا ألن يهـدي

وجلَّ عل  ى يديك رجال  خيرع لك مما طلعت عليه الشمس وغربـت، ولـك والؤ  هللا عزَّ

 .(6)«يا علي

 
 .۱25  :لح( الن۱)

 .۱5  :( الشورى 2)

 .33  :( ةصلت3)

 .۱08  :( يوسف4)

 .275، ص  ۱( ج5)
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إنه أسلوب القربن قبل كل شي ، الذي علَّمـه هللا لموسـى وهارون)عليـه السـالم( 

إذهبا إىل كرعون إن ه طغى  كقوال له  والً لي ِّناً لعل ه يتذك ر أو خيشى (1). 

 يت ـ عسى أن يهتدوا الى الحق.انه الدعوة ـ حتى عند مواجهة الطواغ

وها نحن نجد الرسول العظيم يكرر عبارة )أدعوك بدعاية اإلسـالم( فـي رسـالته 

 إلى شا  إيران، وقيصر إمبراطور الروم تطبيقا  لهذا التعليم اإلسالمي السامي.

وهكذا راح الدعاة يبث ون الدعوة إلى االقطـار. وقـد ذكـرت أسـما  بعـض الـدعاة 

 منهم:إلى هللا ، و

عبــدهللا بــن حذافــة الســهمي ـ مبعــوث الّرسول)صــلى هللا عليــه وبلــه وســلم( إلــى 

 إيران.

سول)صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم( إلـى مصـر  حاطب بن أبي بلتعة ـ مبعـوث الرَّ

 لدعوة المقوقس.

سول )صلى هللا عليه وبله وسلم(إلى روما.  دحية الكلبي ـ مبعوث الرَّ

 سول)صلى هللا عليه وبله وسلم( إلى الحبشة.عمرو بن أميَّة ـ مبعوث الرَّ 

سول)صلى هللا عليه وبله وسلم( إلى اليمامة.  سليط بن عمرو ـ مبعوث الرَّ

سول)صلى هللا عليه وبله وسلم( إلى عمان.  عمرو بن العاا ـ مبعوث الرَّ

 حرملة بن زيد ـ مع وفد معه الى مدينة )أبلة( الواقعة على ساحل البحر األحمر.

سول)صـلى هللا عليـه وبلـه وسـلم( إلـى ملـوكالمهاج  ر بن أبي أميَّة ـ مبعـوث الرَّ

ْميَر، عمان.  حِّ

 علي بن أبي طالب)عليه السالم( ـ مبعوثه الثاني إلى هذ  المدينة.

سول)صلى هللا عليه وبله وسلم( الى الهند.  حذيفة بن اليمان ـ مبعوث الرَّ

سول)صـلى هللا  عليـه وبلـه وسـلم( إلـى قبيلـة حارثـة بـن عبدهللا بن عوسـجة ـ مبعـوث الرَّ

 قريظ.

 
 .۱2۱: 2اب  حبم     –، اشقمت  78: ۱الشيبمني   -منه عنه: اسير الكبير 
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سول)صلى هللا عليه وبله وسـلم( الـى قبائـل  جرير بن عبدهللا البجلي ـ مبعوث الرَّ

 ذي الكال.

 وغيرهم ممن حمل مهمة الدعوة الى الشعوب.

وإذا أردنا أن نجد التطبيقات السياسية لهذا األصل في التعامل الـدولي، أمكننـا أن 

ت اإليضاح المرسلة من هنا إلى هناك، وفي أساليب توضيح الحقيقة نلحظها في بعثا

رات  عبر الوسـائل السـمعية والبصـرية. وفـي مـذكرات اإليضـاح الموجهـة، والمـذّكِّ

 التفسيرية المقدمة إلى المؤتمرات الدولية.

ــة  ــة التوعي ــى عملي ــا تنظــر ال ــة اإلســالمية: أنه ــات الدولي ــه العالق ــز ب ــا تتمي وم

إلهية ومبـدأ ضـروري يجـب االلتـزام بـه قبـل القيـام بأيـة خطـوة وااليضاح كرسالة  

 عسكرية أو سياسية أو غيرها تجا  الدول األخرى.

امــا مــا نجــد  مــن السياســة المــاكرة القائمــة بالفعــل، فهــو اعتمــاد هــذ  السياســة 

التوضــيحية باعتبارهــا منــاورة سياســية فــإذا لــزم األمــر، قلبــت الحقــائق، وتغيــرت 

 الموازين.

 : مراعاة العدالة في التعاملخامسا  

ر اإلسالمي عن الواقع.  يشكل العدل أهم أصول التصو 

شهد هللا أن ه ال إله إال  هو  واملالئكة وأولو العلم   ائماً ابلقسط  (1). 
 وأهم  األسس عند التعامل االجتماعي.

أي ها الذين آمنوا كونوا  و امني ابلقسط شهداء هلل  (2). 
عي ان يـأتي التأكيـد علـى العدالـة حـين تثـور اإلحـن والشـن ن، ويكـاد ومن الطبي

 العدل ينسى من البين، وحينئذ تقول اآلية:

وال مرمنكم شنون  وم على أال  تعدلوا اعدلوا هو أ رب للتقوأ  (3). 

 
 .۱8  :( آل عمرا ۱)

 .۱35  :( النسمء2)
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وإذا الحظنا أنَّ العدل في التعامل مع األجانب عن دار اإلسالم يلحظ فيه واقعهـم 

ا البُعد اإلنسـاني فـي هـذا األصـل، وهـذا مـا تؤكـد  أحكـام اإلسـالم فـي القائم، أدركن

 الجهاد والعهد واإلجارة وغيرها.

وهــو مــا يفســر وقــوف الدولــة اإلســالمية إلــى جانــب قضــايا المستضــعفين 

والمحرومين في األرض، ومقارعة الظلم والطغيان في كل مكان، حتى لـو لـم يكـن 

 نفي العالقات الظالمة بين الدول.األمر يمسها من قريب، وعملها على 

فليس وقوفنـا إلـى جـانبهم وقوفـا  مصـلحيا  دعائيـا ، حتـى اذا مـا تسـنَّى لنـا األمـر 

تهــا رحنــا نســوُمها ســو  العــذاب، وهــو مــا نجــد  مــن القــوى  ومنحتنــا المقــادير أزمَّ

 العظمى، شرقيِّّها وغربيِّّها.

ة  وإنما هو موقف مبدئي أصيل، قائم على أساس متين، متى ما خالفنـا  ـ وفـي أيَـّ

لحظة ـ خرجنا عن الخط اإلسالمي القويم، ودخلنا في عداد المستكبرين، الذين يقـول 

 فيهم تعالى:

دوا مل األرض وتُخَقط ِّعخخخوا أرحخخخامكم * أولئخخخك الخخخذين لعخخخنهم هللا   كهخخخل عسخخخيتم إن تخخخول يتم أن تُفسخخخِّ
 .  (1)ك صم هم وأعمى أبمارهم

ذلــك، يعطينــا صــورة الجماعــة المســلمة المتمكنــة، إنَّ القــربن علــى العكــس مــن 

 بقوله:

 رِّ وهلل الة وآتخخوا الز كخخاة وأمخخروا ابملعخخروف وِنخخوا عخخن املنكخخَ الذين إن مك نَاهم مل األرض أ اموا المخخ 
 . (2)عا بة األمور

 سادسا : مبدأ تأليف القلوب

عيتهـا فـي نفـس وهو مبدأ يمثل ايجابية الشريعة اإلسـالمية بكـل وضـوح، كمـا يعكـس واق

 الوقت.

ففي الجو الذي يتم فيه تأليف القلوب، تنفتح النفوس للحقيقة، وتتقرب إلى الواقـع، 

 
 .33، 32:  ( محمد۱)
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واألصل في هذا المبدأ هو: سهم المؤلفة قلوبهم في مصارف الزكاة، حيـث فـتح هـذا 

مجــاال  للعمــل المــنظم لتحقيــق ذلــك، عبــر الوقــوف إلــى جانـــب كــل المســـتضعفين، 

 هم، وجلب القـلوب إلى اإلسالم.والدفاع عن قـضايا

ورغم أن الفقها  يختلفون في مسـاحة هـذ  القلـوب المؤلفـة، وهـل تخـتا بغيـر 

المسلمين، أم تشمل المنافقين، أم تعم بعض المسـلمين ضـعيفي اإليمـان، إالّ أنَّ الـذي 

يبدو من روح اإلسـالم واتجاهاتـه االقتصـادية، ومـن أقـوال فقهـا  الشـيعة والسـنة ـ 

االمام الخميني القائد ـ أنه مبدأ عام، وأصـل يتـيح للدولـة اإلسـالمية أن تلحـظ ومنهم  

المصلحة أينما تكون. ومن هنا فمن الطبيعي أن يشكل عنصرا  إسالميا ، له دور  في 

ــدول والشخصــيات  ــف ال ــى مختل ــاعدات إل ــديم المس ــة، وتق ــات الدولي ــد العالق تحدي

 والجمعيات على شتى مذاهبها.

بعـض البحـث فـي لـزوم العمـل بهـذا المبـدأ فـي عصـر معـيَّن،   ولئن كان هنـاك

ه ال شـك فـي   وبالنسبة ألشخاا معيَّنين، بعد وفاته)صلى هللا عليه وبلـه وسـلم(، فإنَـّ

 إسالميته أصال ، ولزومه في العصور األخرى.

على أننا ننبه هنا إلى أنَّ هـذا السـهم المعطـى للمؤلفـة قلـوبهم ال يخـتا مـورد  

وإنما نجد اإلسالم يسمح لإلمام بـأن يقـوم باإلنفـاق بمـا يحقـق مصـلحة   بباب الزكاة،

ــي البحــوث االقتصــادية  ــذكر ف ــة، وتفصــيل هــذا ي ــا مــن أمــوال الدول اإلســالم العلي

 اإلسالمية.

وبانفتاح هذا الباب نجد المجال السياسي لتطبيقاته واسعا  جدا  يشمل كل المعونات 

قـدمها الدولـة فـي سـبيل تقريـب القلـوب إليهـا االقتصادية والسياسية التي يمكـن أن ت

وإلى مبادئها... إالّ أنَّ من الواضح فيـه مالحظـة مـدى مـا يــعود بـه مـن نــفع علـى 

 القضـية الكبرى بغـض النـظر عن أيـة منافع سياسية ضيقة.

 سابعا : إحترام العهود والعقود واالتفاقيات الدولية

دها السياسة اإلسـالمية الحقـة، وكمـا وهذا األصل هو من أهم االصول التي تعتم

قلنا من قبل، فإنَّه يسـتمد مـن الواقعيـة التـي تتسـم بهـا النظـرة اإلسـالمية مـن جهـة، 
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 واحترام مقتضيات الخلق من جهة أخرى.

فالقائد اإلسالمي يفكـر مليـا  فـي أّيِّ عهـد أو عقـد يعقـد ، ولكنـه إذا عقـد العقـدة ـ 

 ام االلتزام.مستوفية لكل شروطها ـ إلتزم بها تم

 ًوأوكوا ابلعهد إن  العهَد كان مسؤوال  (1). 
ح  والعهود التي تعطى للدول األجنبية أو األجانب، تارة تدخل ضـمن عقـود صـرَّ

بها اإلسالم، وحدَّد لها قوانينها العامة، فيجب االلتـزام بـذلك، وأخـرى تسـير بمنحـى  

 المصلحة اإلسالمية العليا.  مستقل، يرى ولي  األمر أن يعقدها ألَنَّها تحقِّّقُ 

فمثال االول: عقد الذمة، وعقد الهدنة، وعقد األمـان. ومثـال الثـاني: كـل العــقود 

 األخرى والـتي تعقد على الصـعيد العسكري واالقتصادي، وأمثال ذلك.

وتستمد التعـاليم اإلسـالمية ـ الخاصـة بهـذا العقـد أو ذاك ـ مـن نصـوا القـربن 

 مباركة، وعمل الرسول)صلى هللا عليه وبله وسلم(.الشريفة، واألحاديث ال

 خخاتلوا الخخذين ال ففي مجال عقـد الذمـة: تسـتفاد بعـض األحكـام مـن اآليـة الشـريفة 
يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال  ر ِّمون ما حر م هللا ورسخخوله  وال يخخدينون ديخخخن احلخخق مخخن الخخذين ُأوتخُخوا 

 .  (2)صاإلرون الكتاب ح  يُعطُوا اجلزية عن يد وهم
وهناك عقود الذمة التي عقدها )صلى هللا عليه وبله وسـلم( مـع نصـارى نجـران 

 وبني تغلب ومجموعات من اليهود.

وال نريد هنا أن ندخل في تفاصيل هذ  العقود، وإنما نريد التأكيد علـى أن مسـألة 

القـربن   العهود تحتل جانبا  مهما  من الفقه اإلسالمي، وتستمد خطوطها العريضة مـن

 الكريم.

 إالّ أنَّنا يجب أن نلحظ في البين نقطتين متقابلتين:

ا األوىل مها الحـاكم اإلسـالمي الـولي الشـرعي، أمـَّ : أن الحديث هنا عن عهود يقـّدِّ

هذ  العهود والمعاهدات التي يعقدها هؤال  المتسلطون على الرقاب بالقوة والطغيـان 

ُم أيَّ مسـلم، أل لين إسـالميا  للقيـام فهي في األصل ال تُلـزِّ ن مـن عقـدوها ليسـوا مخـوَّ

 
 .34  :( اإلسراء۱)

 .29  :( التوبة2)
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بتقديم هذ  العهود من قبل المسلمين، اللَّهم إالّ إذا كان ذلـك التقـديم بصـفتهم الفرديـة، 

وكانت التعاليم تسـمح بمثـل هـذ  العهـود والعقـود، كمـا فـي عقـد األمـان فـي بعـض 

 صور .

مـدى مـا يعـود علـى على أنه يجب أن يلحظ ـ في مثل هذ  العقود والمعاهـدات ـ 

 المسلمين من حصيلة.

: وكما الحظنا جانب المسـلمين، يجـب أن نلحـظ الجانـب اآلخـر فـي البـين، الثانية

ومدى إيمانه وعلمه بصالحية المسؤول اإلسـالمي، الـذي يعقـد معـه هـذ  المعاهـدة، 

فـإذا لــم يثبـت لــدينا وضـوح الموقــف لديـه، كــان علينـا أن نحتــاط فـي مجــال نقــض 

 الدولية بالريب.المعاهدات  

وهذا المعنى يبـدو وبكـل وضـوح عنـدما يطـرح الفقهـا  فكـرة االلتـزام بـاحترام 

 حرية المحاربين ـ الذين دخلوا األرض اإلسالمية ـ بشبهة األمان.

نعم، في كثير من الحاالت، يجد المسـلمون أن الدولـة األجنبيـة، التـي دخلـت فـي 

لهم معاهدة مع حكامهم، كانت تعلم علم اليقين،   رون، لـم تخـّوِّ بأن هؤال  أنـاس متجبـِّّ

مبادئهم اإلسالمية، وال أمتهم، حق التحـدث باسـمها، وحينئـذ، ال يجـدون مـا يلـزمهم 

 بمثل هذ  العقود الظالمة في الغالب.

 ثامنا : التعامل بالمثل

الشخخهر احلخخرام ابلشخخهر احلخخرام واحلرمخخات  ِّمخخاع كمخخن اعتخخدأ علخخيكم كاعتخخدوا يقــول تعــالى: 
 . (1)ثل ما اعتدأ عليكم وات قوا هللا واعلموا أن  هللا ما املتقنيعليه مب

واذا كان مبدأ القصـاا مـن جهـة، ومبـدأ جـزا  اإلحسـان باإلحسـان مـن جهـة 

أخرى، مبدأين واقعيَّين يرتضيهما المنطق اإلنساني في التعامل الفردي واالجتمـاعي 

ــ ــدولي، ب ــل ال ــي مجــال التعام ــذلك ف ــا ك ــداخلي، فإنَّهم ــن ال ــا عــاد أحــدهما م ل ربَّم

 الضرورات، إّما لردع االعتدا ، وإّما لجلب القلوب.

 
 .۱94 :( البقرة۱)
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فإذا كان العدو في العصور السالفة ـ مثال  ـ يسـترق  المسـلمين، فمـن الطبيعـي أن 

 يعاَمل بمثله طبعا ، مع مالحظة كل الجوانب األخرى.

دها القائد الذي بل  درجة   سامية مـن الـورع ذلك أن حالة االسترقاق يجب أن يحّدِّ

والمحبــة اإلنســانية، ومســتوى  ســاميا  مــن وعــي روح الشــريعة المتنافيــة مــع أصــل 

االسترقاق، فإذا رأى القائـد أنَّ االسـترقاق يشـكل أفضـل رّد علـى العـدو مـن جهـة، 

واسلوبا  لدخول األسير الى المجتمع، واالحتكاك بالمسـلمين، ومـن ثـم التعـرف علـى 

ن تعطيل هذ  الطاقات الخالقـة األسـيرة مـن جهـة أخـرى، اإلسالم، وكذلك تخلصا  م

فإنه حينئذ يأمر به كموقف ال بديل له. هذا في حين ال يقاس هذا بأساليب االسـترقاق 

 الوحشية التي كانت جارية بنذاك.

 يقول بية هللا الشهيد السيد محمد باقر الصدر)قدس سر (:

ن تطبيــق أفضـل الحــاالت واذا عرفنـا بهــذا الصـدد أنَّ ولــي األمـر مســؤول عـ»

الثالث )ويقصد بها: العفو، أو االطالق بفدية، أو االسترقاق( علـى األسـير، وأوفقهـا 

ح بـذلك الفاضـل، والشـهيد الثـاني، وغيرهمـا مـن فقهـا   بالمصلحة العامة، كما صرَّ

اإلسالم، وأضفنا إلى ذلك حقيقـة إسـالمية أخـرى، وهـي: أن الحـرب لـم يسـمح بهـا 

عاّما ، وإنَّما سمح بها فـي ظـرف وجـود قائـد معصـوم، يتـولّى قيـادة   اإلسالم سماحا  

ــين هــاتين  ــا ب ــة، إذا جمعن ــه الزحــف اإلســالمي فــي معاركــه الجهادي الغــزو وتوجي

الحقيقتين، نت  عنها: أن اإلسالم لم يأذن باسترقاق االسير، إالّ حين يكون أصلح مـن 

ألمـر المعصـوم، الـذي ال يخطـئ فـي العفو والفدا  معا ، ولم يسـمح بـذلك إالّ لـولّيِّ ا

 معرفة األصلح، وتمييز  عن غير .

وليس فـي هـذا الحكـم شـي  يؤاخـذ اإلسـالم عليـه، بـل هـو حكـم ال تختلـف فيـه 

المذاهب االجتماعية، مهما كانت مفاهيمها، فإنَّ االسترقاق قد يكون أحيانا  أصلح من 

ع أسـرا  طريقـة االسـترقاق، ففـي العفو والفدا  معا ، وذلك فيما إذا كان العدو يتبع م

َع معـه نفـس  َل العـدو  بالمثـل، وتُتَّبـَ مثل هذ  الحالة، يصـبح مـن الضـروري أن يعامـَ
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 .(1)«الطريقة

هذا في الجانب السلبي، واألمر كذلك، بل هو أولى في الجانـب اإليجـابي، حينمـا 

ه حين ئـذ يـأمر بمجازاتـه يحس  اإلسالم من العدو أو الطرف المقابل موقفا  حسـنا ، فإنَـّ

 باإلحسان، ويرفض مطلقا  أن ال يأبه المسلمون لمثل هذ  المواقف االيجابية.

وإن جناوا للس لم كاجنح هلا (2). 
 ال ينهخخخاكم هللا عخخخن الخخخذين حي يقخخخاتلوكم مل الخخخدين وحي خيرجخخخوكم مخخخن د ركخخخم أن تخخخربوهم وتقسخخخطوا

 .  (3)إليهم إن  هللا  يف املقسطني

 الجهاد بمختلف فروعه:  تاسعا : نظام 

وهو باب واسع األبعاد والفـروع، حـاول اإلسـالم فيـه تنظـيم األعمـال الحربيـة، 

مستهدفا  تحقيق األهداف اإلسالمية العليا، من خالل رفـع الموانـع فـي سـبيل الـدعوة 

اإلســالمية، والحفــاظ علــى محورهــا المتحــرك. كــل ذلــك مــع ضــمان أكبــر اللتــزام 

ممكنة ولن نتحدث طويال  عن هذا البـاب لسـعته وضـيق مجالنـا األساليب اإلنسانية ال

 عنه.

كانت هذ  بعض األسس القربنية للتعامل الدولي، أشرنا إليها في لمحات سـريعة، 

تاركين التفصيل فيها الى مظانه، ومالحظين أنـه قـد يكـون الـبعض فيهـا داخـال  فـي 

ثال ، أو نظام الجهاد، ولكـن إطار البعض اآلخر، كما في مسألة المبدئية في التعامل م

فصله تم على أساس من أهمية الدور الخاا الذي يلعبه في تحديد نوعيـة العالقـات 

 الدولية.

 وعلى أي حال:

فاننـا اذا استعرضـنا بعـض األسـس التــي تقـوم عليهـا العالقـة بـين الــدارين )دار 

 
 .275:   ۱( اقتصمدنم۱)

 .6۱  :( االنفمل2)

 .8  :( الممتحنة3)
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الواحـدة فـي   اإلسالم ودار الكفر(، نبقى نتصور الحالة المفروضة، وهي قيام الدولـة

العالم، ويبقى هذا التصور اإلسالمي هو الذي يحكـم العالقـات الدوليـة، ويـتحكم فـي 

 نوعيتها.

هذا ومن المناسب هنا أن نقول: إن سياسة الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة كانـت 

راد نحو تطبيق هذ  المبادئ السامية في مجال تعاملهـا الـدولي، وإن كانـت  تسير باّطِّ

قد واجهت شتى الضغوط مـن االسـتكبار العـالمي، ومنهـا: هـذا الحصـار نتيجة ذلك  

 العالمي على األصعدة: السياسية، والعسكرية، واالقتصادية، واإلعالمية.

كــل المــؤامرات، مرفوعــة الــرأس، مفتخــرة برســالتها   ولكنهــا راحــت تتجــاوز

 وضوح. اإلسالمية التي حددت لها المنطلقات واألهداف، والسبيل لتحقيقها، بكل

 مع الدستور اإلسالمي

وعند الرجوع إلـى الدسـتور اإلسـالمي، نجـد  يعـد  موضـوع العمـل علـى طـرد 

االستعمار، والحيلولة دون النفوذ األجنبي، وكذا فكرة بنـا  السياسـة الخارجيـة علـى 

أساس المعايير اإلسالمية. وااللتزام األخوي تجا  كل المسلمين، والوقوف التـام إلـى 

 ا المستضعفين والدفاع عنها: يعّد هذا من أهداف الدولة اإلسالمية.جانب قضاي

( موضوع الحيلولـة دون التسـلط االقتصـادي األجنبـي 43في حين تجعل المادة )

 على مرافق البالد من مسلَّمات االقتصاد اإلسالمي وأسسه.

ولـو كـان ( فتمنع بتاتا  من إقامة أيَّة قاعدة عسكرية أجنبية، حتى  146أّما المادة )

 ذلك باسم االغراض السلمية.

ا للسياسـة الخارجيـة، حيـث  وبالتالي فإنَّ الفصـل العاشـر مـن الدسـتور مخصـَّ

 (:152تقول المادة)

)إنَّ السياسة الخارجية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية تقـوم علـى أسـاس نفـي أّيِّ 

م فـي جميـع نمط مـن فـرض النفـوذ أو القبـول بـذلك، والحفـاظ علـى االسـتقالل التـا

النواحي، ووحدة أراضي البالد والدفاع عن حقوق كل المسلمين، وعدم االلتزام بـأّي 

 شي  تجا  القوى المتسلطة، والعالقات السلمية المتبادلة مع الدول غير المحاربة(.
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 (:153كما تقول المادة )

ي للتســلط األجنبـي علـى المصــادر الطبيعيـة، والمرافــق  )تمنـع كـل معاهــدة تـؤّدِّ

 القتصادية، والثقافية، والجيش، وباقي شؤون البالد(.ا

 ( فتقول:154أما المادة )

)تعتبر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية سعادة اإلنسـان فـي كـل المجتمـع البشـري 

هدفا  ساميا  لها، وتعتبر االستقالل والحرية وحكومة الحق والعدل حقا  لجميع شـعوب 

أّيِّ تدخل في الشـؤون الداخليـة للشـعوب األخـرى، العالم; وبنا   على هذا، ومع نفي  

فإنها تؤيد وتدافع عن الكفاح العادل للمستضعفين في قبال المستكبرين، فـي أّيِّ بقعـة 

 من بقاع العالم(.

:155وأخيرا  فإن المادة )  ( تؤكد أنَّ

)دولة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تستطيع أن تمنح حق الل جو  السياسـي لكـل 

 لب ذلك باستثنا  الذين يعتبرون وفقا  لقوانين إيران مجرمين، أو خونة(.من يط

االستثنا  الثاني: عبرنا عن فكـرة انقسـام العـالم إلـى داريـن: )دار اإلسـالم ودار 

ــة  ــة األولي ــت الحال ــي تصــور اإلســالم، بعــد أن كان ــة اســتثنائية ف ــا حال ــر( بأنه الكف

ورأينا كيف تتم العالقة بين المعسكرين   المفروضة هي حالة الدولة العالمية الواحدة،

 في إطار هذا المفروض، وعلى أساس من الواقعية واألخالقية اإلسالمية.

وقد افترضنا في االستثنا  األول قيام دولة إسالمية واحـدة، يقودهـا االمـام الــذي 

 تسـلم السـلطة على أسـاس شرعي، وعاد وليّـا  لالمر في دار اإلسالم.

 هي الحالة الطبيعية في دار اإلسالم بمالحظة:وهذ  الحالة  

 أ ـ وحدة التشريع اإلسالمي الثابت.

ب ـ صالحية االمام غير المحدودة بمنطقة معيَّنة، في مجال مل ِّ منطقة الفـراغ، 

 وهي التي تعال  الجانب المتغيِّّر من حياة المجتمع.

ة ال الشكلية في  ك المسلمين.ج ـ روح اإلسالم التي تفرض الوحدة التامَّ  تحر 

وتمنع مطلقا  من شق عصا المسلمين، وتعتبر ذلك من أعظـم االمـور. ومـن هنـا 

دة  فإنَّنا ال نوافق على ما تفضَّل به بعض األساتذة، من القول بـأنَّ قيـام الـدول المتعـّدِّ
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في دار اإلسـالم ال يتعـارض مـع أحكـام اإلسـالم، مسـتدال  لـذلك بـأنَّ عصـر وضـع 

 ية هو عصر الدولة العباسيِّّة الذي شهد دوال  إسالمية متعددة، هي:النظريات اإلسالم

 .(1))دولة العبّاسيِّّين في المشرق، والعلويِّّيَن في المغرب، واألمويِّّين في األندلس(

ح بأنَّ اإلسالم ال يتنـافى مـع  والغريب أن االستاذ الجليل )عبد القادر عودة( يصّرِّ

ة اليـوم، رغـم أنَّنـا نشـهد أنَّ الجامعـة العربيـة ال نظام كنظام الجامعة العربيـة القائمـ

 تعبِّّر حتى عن أقّلِّ طموح.

إنَّنا نعتقد أنَّ هذا التطبيق ال يستطيع ُمطلقا  أْن يثبت صحته، خصوصا  وأنَّنـا نعلـم 

ــان،  ــي تفتيــت األمــة وتقطيعهــا مــا كــان إالّ األهــوا ، والطغي ــرئيس ف أنَّ العامــل ال

ــة، ال ــة الصــدر األول الواحــدة هــي األصــل  واالســتئثار، والنفعي ــى دول ــر. وتبق غي

 بالريب، والحالة المنسجمة مع تطلعات اإلسالم.

ز على رأي مدرسة أهـل البيـت)عليهم  ويبدو هذا الرأي أكثر وضوحا  عندما نرّكِّ

السالم(في مجال قيادة اإلمـام المعصـوم للعـالم، امتـدادا  لقيـادة النبي)صـلى هللا عليـه 

مــن بعــد اإلمــام المعصــوم يقــوم الفقيــه العــادل بتــولي أمــر االمــة، وبلــه وســلم(له، و

 واكتساب صالحياته الى حّدٍّ كبير.

إالّ أنَّنا إذ نواجه تعد د الدول والسلطة فـي دار اإلسـالم، علينـا أْن نعتبـر  اسـتثنا   

بخر، يجب أن يعمل المسلمون على التخل ا منه ـ مهما أمكـن ـ والعـودة إلـى حالـة 

 لطبيعية.الوحدة ا

وعندما نفتـرض هـذا االسـتثنا  الثـاني، تضـاف إلـى أساسـي التعامـل الرئيسـيَّين 

ــل )األخــوة اإلســالمية( و)الوحــدة اإلســالمية(،  المــذكورين ســابقا  أســس أخــرى مث

و)االلتزام بباقي أحكام اإلسالم في مجال التعامـل بـين المسـلمين. ومقتضـياتها التـي 

لخسارة، الـى حيـث يضـع اإلسـالم للمسـلم علـى تتجاوز منطق المصلحة، والربح وا

المسلم حقوقا  ال يمكنه ان يتخطاها(. وحينئذ يجب أن يحس كل مسلم ب الم كـل مسـلم 

بخر، ويجب أن يقيس نفسه إلى مستوى ما يعيشه المسلم اآلخر، ويعمل علـى الـدفاع 

 
 .396  :( التشريع الجنمئي۱)
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 عن كل شبر إسالمي أينما كان باعتبار  وطنه، وأن ينسـجم مـع كـل صـرخة تنـادي

لكـا  فـي  بتطبيق أحكام اإلسالم، واعتبار كـل ثـروة فـي أعمـاق أّيِّ أرض إسـالمية مِّ

 األصل لكل المسلمين، وقياما  لهم، إلى ما هناك من التعاليم اإلسالمية الحيَّة.

 وهنا ـ وفي خصوا هذ  المساحة ـ يجب التنبيه الى نقطة مهمة في البين هي:

وم على األرض اإلسالمية وجـدنا  يعـ  بأنمـاط أننا إذا نظرنا إلى الواقع القائم الي

 مختلفة من الحكومات والسلطات.

فهناك منطقة إسالمية لو قـيس المسـلمون إلـى مجمـوع سـكانها لشـكَّلوا األغلبيـة 

الساحقة، ولكنهم مع ذلك، يرزحـون تحـت حكـم إلحـادّيٍّ كـافر معلـن بـالحرب ضـد 

كم بخر يعلـن رفضـه ألهـم تعـاليم اإلسالم، أو حكم كافر يتستَّر ببعض األقنعة، أو ح

اإلسالم الحياتية، وتمس كه ـ فـي أسـس تصـور  ـ بأفكـار يرفضـها اإلسـالم بتاتـا ، أو 

نظام متسلط يتقنَّع بالدين، في حين يعمل جهد  على بيـع المسـلمين وثـرواتهم للعـدو، 

 .وتمهيد السبيل للقوى العظمى، كي تلعب لعبتها وتستعبد المسلمين، وهكذا دواليك

 اننا نعتقد بكل وضوح بالمضمون القربني الكريم حيث يردد:

ومن حي  كم مبا أنزل هللا ك ولئك هم الكاكرون (1). 
ومن حي  كم مبا أنزل هللا ك ولئك هم الظاملون(2). 
ومن حي  كم مبا أنزل هللا ك ولئك هم الفاسقون(3). 

ُم ال  حكم كله بالكفر.ونؤمن بأنَّ أية عمالة لالجنبي الكافر تَصِّ

 وأيَّ تفريط واضح بحقوق المسلمين يعني الحرب ضد اإلسالم والمسلمين.

وإنَّنا لنَعُد  أنفسـنا بمقتضـى إسـالمنا مسـؤولين، وعلينـا العمـل المشـترك إلسـقاط 

الطاغوت بشتّى ألوانـه، وإعـادة الصـورة اإلسـالمية الناصـعة إلـى األمـة اإلسـالمية 

 الواحدة.

 
 

 .44  :( الممئدة۱)

 .45  :ئدة( المم2)

 .47  :( الممئدة3)
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 عشرةالمادة الثانية 

الدي  الرسمي إليرا  هو اإلسالم والمذهب هررو المررذهب 

الجعفري اإلاني عشري، وهذه الممدة تبقررى إلررى األبررد غيررر 

 قمبلة للتغيير.

وأمم المررذاهب اإلسررالمية االخرررى والترري تضررمُّ المررذهب 

الحنفي والشمةعي والمملكي والحنبلي والزيدي ةمنهررم تتمتررع 

أحررررار ةررري اداء  برررمحترام كممرررل، وأتبرررمع هرررذه المرررذاهب

مراسمهم المذهبية حسب ةقههم، ولهذه المررذاهب االعتبررمر 

الرسررمي ةرري مسررمئل التعلرريم والتربيررة الدينيررة واألحرروال 

ق  الشخصية )الزواج والطالق واالرث والوصررية( ومررم يتعلررَّ

 بهم م  دعموى ةي المحمكم.

وةي كّل منطقة يتمتَّع أتبمع أحد هذه المذاهب بمألكاريررة، 

كررمم المحّليررة لتلررك المنطقررة ر ةرري حرردود صررالحيمت ةإ  األح

مجملس الشورى المحّلية ر تكو  وةق ذلك المذهب، هذا مع 

 الحفمظ على حقوق أتبمع المذاهب االُخرى.

 تركز هذ  المادة على حقائق أساسية ينبغي االشارة اليها:

 أوال : الدين الرسمي للدولة هو اإلسالم ال غير.

 هو المذهب اإلمامي. ثانيا : المذهب الرسمي

ثالثا : ضمان االحترام التام ألتباع المـذاهب اإلسـالمية األخـرى، ومـنحهم إمكـان 

 إقامة مراسمهم وتعليمهم وتربيتهم، وتنظيم أحوالهم الشخصية وفق فقههم.

رابعــا : فــي المنــاطق التــي يشــكل فيهــا أتبــاع مــذهب إســالمي األكثريــة; تكــون 

 لس الشورى وفقا  لهذا المذهب.المقررات المحلية في حدود مجا

وقد وقع النا على المذهب في هذ  المادة موردا  لالعتراض مـن قبـل الـبعض، 

 وهم على فريقين:

فريق من المعاندين والذين في قلوبهم مرض والساعين لضرب الثورة اإلسالمية 
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 ه.بأية وسيلة كانت، وقد وجد في هذ  النقطة مادة  للتفريق والتشويه وتحقيق م رب

ه يصـلح االمـر باعتبـار   وفريق بخر لم يعترض لهـوى  فـي نفسـه وإنمـا ظـن أنَـّ

نقصا  في الدستور اإلسالمي فراح يتمنى لو لم تأت هذ  النقطة ليمكن جعل الدسـتور 

 دستورا  للعالم اإلسالمي كله.

أّما نحن فال كالم لنا مع الفريق األول، وال نظـن أنهـم يجـدون مـن يسـتمع إلـيهم 

غيرة على دينه وإسالمه ويسعى لتطبيقه علـى شـؤون الحيـاة. ولـذلك نركـز ممن له  

على مخاطبينا الحقيقيين في هذا البحث وهم الفريق الثاني، طالبين منهم أن يالحظوا 

بكل موضوعية ما نطرحه هنا ليكتشفوا نقطة الخلط واالشتبا ، ولكي نتفق معا  علـى 

 رؤية واحدة.

 ط:وسنختصر ما نريد قوله في نقا

 النقطة االولى:

إن الدستور اإلسالمي دستور لمنطقة معيَّنة محكومة بظـروف وشـرائط خاصـة، 

وفي إطار مقررات دولية معينة، وال يمكنها أن تنفصل عن هذا المجموع المتعـارف 

اليوم. وحينئـذ فيجـب أن تأخـذ كـل ذلـك بعـين االعتبـار، ولـم يكتـب دسـتورا  للعـالم 

بيقه علـى كـل منطقـة فـي العـالم اإلسـالمي بحـذافير ، اإلسالمي كله بحيث يمكن تط

وليس المراد منه ذلـك وإالّ لمـا أمكـن تعيـين اللغـة والعلـم ومـا الـى ذلـك مـن أمـور 

 تقتصر على هذ  المنطقة فقط.

وقد قلنا من قبل في البحث االول أن الدستور يأخذ بعين االعتبـار أمـرين مهمـين 

 هما:

قع التطبيق العملي بشكل أصول عملية نشتق منهـا ـ دفع النظرية الدينية إلى وا  1

 فروعا  وقوانين تفصيلية.

 ـ مالحظة متطلبات الواقع المتغير والظروف الزمانية التي يعمل فيها هذا الدستور. 2

فإذا وجدنا أمورا  خاصة بهذ  القطعة من األمة اإلسالمية فان ذلك ال يعبِّّر مطلقـا  

غض النظر عن اتصالها الحقيقي بجسم األمة   عن اختصاصات اضافية لها، وال عن

كلها، وبالتالي ال يعبِّّر عن نقا في هذا الدستور ما دام مكتوبا  بهـذ  الـروح، بـل ال 
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يمكــن أن يكتــب ـ بشــكل عملــي ـ بغيرهــا. والحقيقــة هــي أن هــذا الدســتور صــيغة 

 اجتهادية قدمها مجتهدون كبار نموذجا  دستوريا  لتطبيق اإلسالم.

 لثانية:النقطة ا

إننا إذا استعرضنا أنماط السلوك في مجتمع ما; اسـتطعنا بشـي  مـن اإلجمـال أن نرجعهـا 

 إلى نوعين:

: السلوكات االجتماعية التي تعبِّّر عن حركة الكل االجتماعي بشكل منسـجم االول

د; لتحقيق األهداف العليا.  موحَّ

ــن أن تتصــف بخصائصــها المالثخخاين ــي يمك ــة، وال : الســلوكات الشخصــية الت عين

يشترط فيها االنسجام التـام، وال يضـر االخـتالف فيهـا، بـل نكـون غيـر واقعيـين إذا 

طمحنا للوحدة واالنسـجام الكامـل حتـى فـي السـلوكات الشخصـية )ونريـد منهـا هنـا 

األعم من السلوك الفردي أو العـائلي أو حتـى السـلوك االجتمـاعي الـذي ال يتنـافى ـ 

 للمجتمع(.إجماال  ـ مع الحركة الكلية  

 ومن مالحظة طبيعة هذين النوعين نعرف أن النوع األول يجب ان يكون موحدا  

ا النـوع  وال يمكن تصور أّيِّ خلل فيه أو تفاوت، وإالّ تمزق المجتمع شـّر تمـزق. أمـّ

الثاني فقد ال يترتب ضرر على االختالف فيه، أو فلنقل انه ال مناا من تحمل هـذا 

 ف الفهم في المجاالت الفقهية.االختالف نتيجة طبيعة اختال

فيمكن إذن القبول بسلوكات متنوعة نتيجة االختالفات الفقهيـة ال بـين المـذاهب اإلسـالمية 

 المعروفة فحسب، بل حتى مقلدي االتجاهات المتفاوتة في إطار المذهب الواحد.

 النقطة الثالثة:

ك بعــض هنــاك مســاحات عقائديــة مشــتركة واســعة بــين المســلمين، كمــا أن هنــا

 ،االختالف على هذا الصعيد، إالّ أّن ما يـرتبط بموضـوعنا هنـا هـو الجانـب الفقهـي

حيث نعرف أن المذاهب اإلسالمية، بل وربما علمـا  المـذهب الواحـد، قـد يختلفـون 

في تفسير نا أو تقرير مصلحة، وما إلى ذلك، وهذا اختالف طبيعي من جهة، كما 
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ال نجدهم يختلفـون إالّ فـي مسـاحة صـغيرة،   أنه ليس واسعا  من جهة أخرى... حيث

وحتى هذ  المساحة الصغيرة ال تترك أثرهـا فـي مسـألتنا هـذ  إالّ فـي األحكـام التـي 

ترتبط بالسلوكات االجتماعية العامة التي أشرنا إليها من قبل. أّما األحكام الشخصـية 

 فال أثر لها في هذا المجال.

قـة بالسـلوكات العامـة البـد مـن توحيـد وهذا االختالف في بعـض األحكـام المتعل

الموقف منه، وال يمكن أن يتـرك هكـذا يعصـف بـه هـذا الـرأي أو ذاك أو تتبـع كـل 

مجموعة رأيا . األمر الذي يعود على األمـة بـالتمزق القـانوني. وال مجـال هنـا لمـن 

يطالب بسكوت الدستور عن هذا المعنى وإيكالـه للظـروف. فـأن ذلـك يعنـي سـكوت 

ن نقطــة مهمــة دســتورية قــد تــؤدي إلــى أنمــاط مــن االخــتالف الكبيــر، الدســتور عــ

ت ـ عمليـا  ـ أحـد المـذاهب   والطريف أن الدساتير التي سكتت عـن هـذا الجانـب تبنـّ

 اإلسالمية دون غير .

 النقطة الرابعة:

اتبع الدستور اإلسالمي الحل الطبيعي الذي أكد  بعض المفكرين اإلسالميين كمـا 

يقضـي بـاللجو  )فـي هـذ  المـوارد االختالفيـة التـي يجـب توحيـد   يبدو. وهذا الحـل

الموقف فيها( إلى مذهب األكثرية الساحقة للشعب، وهـو بالنسـبة للشـعب اإليرانـي، 

 المذهب اإلمامي.

وهذا األمر منسجم تمام االنسجام مـع مقتضـى العمـل بنظـام الشـورى مـن جهـة 

 ومقتضيات العدالة بشكل طبيعي من جهة أخرى.

ا األمر هو الذي قدمه المرحوم العالمـة المـودودي عنـدما تعـّرض قبـل قيـام وهذ

الثورة اإلسالمية نفسها لمثل هذ  المشكلة فقـال فـي كتـاب، )القـانون اإلسـالمي( مـا 

 يلي:

أن اإلسـالم فيـه   «من االعتراضات علـى تطبيـق اإلسـالم »)واالعتراض الثالث  

عن فقه غيرهـا. فـاذا تقـرر اآلن تنفيـذ   فرق دينية كثيرة، ولكل فرقة منها فقه مستقل

القانون اإلسالمي في قطر إسالمي كباكستان مثال ، ففقه أّيِّ فرقة منها سـيكون علـى 
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 أساسه هذا القانون(؟ 

وهذا اعتراض له أهمية كبرى ووزن عظيم في نظر الذين يعارضون فكرة تنفيذ 

ة، وهم يعلِّّقون عليـه مـن القانون اإلسالمي في باكستان أو غيرها من البالد اإلسالمي

اآلمال ما ال يعلِّّقون على أّي اعتراض بخر، وهـم علـى أساسـه يتوقعـون أن يفرقـوا 

كلمة المسلمين وينالوا بغيتهم من دفع خطر اإلسالم. وقد يضطرب ألجلـه كثيـر مـن 

المسلمين المخلصين ممن ال علم لهم بالحقيقـة، ويظلـم علـيهم الطريـق، وال يكـادون 

ال  لمعضلته العويصة، على حين أن ليس هذا االعتراض بمعضـلة أصـال ، يتبيّنون حَ 

وهو لم يقم طوال الثالثـة عشـر قرنـا  الماضـية ليـوم واحـد فـي سـبيل تنفيـذ القـانون 

 اإلسالمي.

فأول ما يجـب أن يُعـرف بهـذا الصـدد أن الجهـاز األساسـي للقـانون اإلسـالمي، 

حكـام والقواعـد والحـدود القطعيـة، مـا الذي يشتمل على ما افترض هللا تعالى من األ

زال معترفا  به على صورة واحدة بـين جميـع فـرق المسـلمين وطـوائفهم. ولـم يكـن 

بينهم شي  من الخـالف فـي بابـه قبـل اليـوم، وال لـه وجـود فـي هـذا الزمـان. وكـل 

ــين المســلمين حتــى اآلن، فانمــا كــان فــي تعبيــر األحكــام والمســائل  خــالف وجــد ب

 انين دائرة االباحة وضوابطها وحسب.االجتهادية وقو

أما حقيقة هذ  الخالفات، فهي أن لـيس كـل تعبيـر ألّيِّ حكـم مـن أحكـام اإلسـالم 

جا  به عالم من علما  المسلمين، وال كل مسألة استخرجها إمـام مـن أئمـتهم بقياسـه 

أو اجتهاد ، وال كل فتوى أصدرها مجتهد مـن مجتهـديهم علـى أسـاس االستحسـان، 

نون في حد ذاتها، وإنما هي بمثابة االقتراح، وهي ال تصـير القـانون إالّ بـأن هي القا

ينعقد عليها إجماع األمة أو يسلم بها الجمهور، أي أغلبية األمة وجرت بهـا الفتـوى. 

وكثيرا  ما يقول فقهاؤهـا بعـد بيـانهم مسـألة فـي مؤلفـاتهم: )عليـه الفتـوى( أو )عليـه 

عنـى قـولهم هـذا أن لـيس هـذا الـرأي اآلن فـي هـذ  الجمهور( أو )عليه االجماع( فم

المسألة بمثابة اقتراح أو رأي فحسب، بل قد صار جـز ا  للقـانون بنـا   علـى إجمـاع 

 المسلمين أو اتفاق جمهورهم عليه.

 ثم ان هذ  المسائل االجماعية والجمهورية أيضا  على نوعين:
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لبيـتهم فـي العـالم اإلسـالمي نوع ما زال إجماع المسلمين منعقدا  عليه أو قبلته أغ

 في كل قرن من قرونهم،

 ونوع انعقد عليه إجماع بلد من البالد أو قبلته أغلبية المسلمين فيه.

فالمسائل من النوع االول إن كانت إجماعية، ال تقبل أن يعاد فيهـا النظـر، والبـدَّ 

ا إن كانـت ج مهوريـة، ان يأخذ بها المسلمون أجمعون على أنها جـز  لقـانونهم. وأمـّ

فيجب أن يراعى فيها رأي أغلبية المسـلمين فـي ذلـك البلـد الخـاا الـذي يـراد فيـه 

تنفيذها: هـل يرتضـون بهـا قانونـا  ألنفسـهم أم ال؟ فـإن كانـت تقبلهـا أغلبيـتهم، فإنهـا 

 تصير قانونا  لذلك البلد.

نة في كتب الفقه القديمة. أّما في المستقبل فإن كـل تع بيـر ـ هذا عن االحكام المدوَّ

ألي حكــم مــن أحكــام هللا تعــالى ورسوله)صــلى هللا عليــه وبلــه وسلم(ـــ أو قيــاس أو 

اجتهاد أو استحسان إذا انعقد عليه إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بالد المسـلمين 

أو اختارته أغلبيتهم، يُعد  قانونا  لذلك البلد. لقد كان قانون كل بلد مـن بـالد المسـلمين 

ال يشتمل إالّ على فتاوى كانت مسلما  بها عنـد جميـع أو أغلبيـة سـكان من قبل أيضا   

ذلك البلد. وهذ  هي الصورة الوحيدة التي يمكن أن يعمـل بهـا اليـوم، ألنـي ال أعتقـد 

 إمكان أن تقترح صورة غيرها لعالج هذ  القضية على مبدأ الجمهورية.

ة اإلسـالمية حالـة فـرق وأّما إن سألني أحد بعد ذلك: ماذا ستكون عليه فـي الدولـ

 المسلمين التي ال تتفق مع أغلبيتهم؟ 

فجــواب هــذا ان لمثــل هــذ  الفــرق أن تطالــب بتنفيــذ فقههــا علــى اعتبــار  قانونــا  

ا قـانون  ألحوالها الشخصية، وهي مطالبة البدَّ من إجابتها فـي الدولـة اإلسـالمية. أمـّ

ــانون المبنــي علــى مــذهب  الدولــة العــام، فــال يكــون ـ وال يجــوز أن يكــون ـ إالّ الق

هم فرقـة تقـول إننـا إن كنـا اليـوم غيـر متفقـين األغلبية. وأظن أن المسلمين ليست في

ذ فينـا قـانون مـن قـوانين الكفـر. إن اتفـاق  على قانون اإلسالم، فمـن الواجـب أن ينفَـّ

المسلمين على كلمة الكفر ـ إن كانوا مختلفين على كلمة اإلسالم ـ أمر شـنيع ال يكـاد 

ّيِّ حّد أعجب به عـدد يمّر بخلد مسلم من أّيِّ فرقة من فرق المسلمين كان، ولو الى أ

 قليل من الذين أشربوا في قلوبهم حب الكفر وشرائعه وقوانينه(.

 وبهذا نجد عدالة موقف الدستور اإلسالمي حيث طبق هذا المبدأ على صعيدين:
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حيث اعتبر المذهب اإلمامي )مـذهب األكثريـة( السـاحقة هـو  االول خ المعيد العام:

 لة المرتبطة بالسلوك العام الالزم توحيد .المتَّبع في المسائل الخالفية القلي

حيث منح األكثرية من المذاهب األخرى فـي منـاطق سـكناها   الثاين خ المعيد احمللي:

حق صياغة المقـررات المحليـة العامـة وفقـا  لمـذهبها فـي حـدود اختيـارات مجـالس 

 الشورى.

 النقطة الخامسة:

بــادل بــين أبنــا  المــذاهب وبعــد كــل هــذا أكــدت هــذ  المــادة لــزوم االحتــرام المت

اإلسالمية، وحرية أتبـاع كـل مـذهب فـي القيـام بمراسـمه الدينيـة، وامـتالك إسـلوبه 

التعليمي والتربوي الخاا بـه، والتحـاكم الـى محـاكم وقضـاة يعملـون وفـق مذهبـه 

أيضا . وهذا هو الواقع القائم اليوم في الجمهورية اإلسـالمية فـي إيـران حيـث تتمتـع 

الحوزات من جميـع المـذاهب بالحريـة التامـة فـى التـدريس والتعلـيم شتى الجوامع و

وطباعــة الكتــب المناســبة، فــي حــين تزخــر المنــاطق بالمحــاكم التــي تقضــي وفــق 

 المذاهب اإلسالمية المتنوعة تحقيقا  لهذا المبدأ األصيل في الدستور.

وهـو مـن  ويجدر بنا هنا أن ننقل نصـا  جيـدا  لالسـتاذ الـدكتور محمـد سـليم العـّوا

المفكرين المصريين المسلمين المتضلعين في القانون وذلك فـي سـبيل إلقـا  أضـوا  

 أكثر على الموضوع.

يقول االستاذ العّوا: )وقد اثار بعض المهتمين بالتطورات التي حـدثت فـي إيـران 

بعد نجاح الثورة هناك، تساؤالت متعددة حول هذا النا. ويبدو لنـا أن مصـدر هـذ  

و عدم الدقة في نقـل الـنا أو فـي نشـر  فـي بعـض الصـحف اليوميـة التساؤالت ه

العربية. أّما النا الرسمي الذي نقلنـا  هنـا فإننـا نحسـب أن ال مجـال مـع وضـوحه 

ألكثر تلك التساؤالت: فـالنا بوضـعه الحـالي تقريـر واقـع فـي شـق منـه، وحمايـة 

بخـر... ولـيس لالقليات غير الشيعية في مجتمع غالـب افـراد  مـن الشـيعة فـي شـق 

الدستور اإليراني بدعا  في الـنا علـى المـذهب الرسـمي للدولـة، فقـد كـان دسـتور 

أفغانستان قبل االنقالب الشيوعي الـذي أطـاح بـالحكم الملكـي فيهـا يقـرر فـي مادتـه 

الثانية أن دين أفغانستان هو الدين اإلسالمي المقـدس، وتجـرى الشـعائر الدينيـة مـن 
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المذهب الحنفي، وكانت المادة الثامنة من ذلك الدستور تنا    قبل الدولة طبقا  ألحكام 

علـى أنـه يجـب أن يكــون الملـك مـن رعايـا أفغانســتان، ومسـلما ، وحنفـي المــذهب، 

وقضت المادة التاسعة والستون من الدستور نفسه بأنه في الحاالت التي لم يتخذ فيهـا 

 الحنفي.البرلمان بمجلسيه قرارا  فإن القانون هو أحكام الفقه  

وفي عدد من الدول اإلسالمية توجد نصوا قانونية تحدد المذهب الفقهـي الـذي 

يلتزم به القضا  في المسائل التي يقضـى فيهـا وفقـا  للشـريعة اإلسـالمية. ففـي دولـة 

االمارات يجري القضا  وفقا  للمذهب المالكي، وفي الكويت ال تزال المحـاكم تطبـق 

لمدونة المدنية للفقه الحنفـي التـي أعـدها بعـض فقهـا  )مجلة األحكام العدلية( وهي ا

دولة الخالفة العثمانية، والقضا  في المملكة العربية السعودية يتبع ـ بحسـب األصـل 

ـ أحكام المذهب الحنبلي، بخذا  من كتب معينة بذاتها، وكانـت القـوانين الصـادرة فـي 

أرجـح االقـوال فـي مـذهب ليبيا بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية تـنا علـى اتّبـاع 

االمام مالك إذا لم يوجد نا يحكم الواقعة التي تعرض لها المحكمة، وكانـت الئحـة 

( علـى أنـه حيـث ال 280ترتيب المحاكم الشرعية في مصر تنا في مادتهـا رقـم )

يوجد نا، تصدر األحكام في مسائل األحوال الشخصـية وفقـا  ألرجـح االقـوال فـي 

ل هـذا الـنا معمـوال  بـه وفقـا  لـنا المـادة السادسـة مـن المذهب الحنفـي، وال يـزا

م الخــاا بإلغــا  المحــاكم الشــرعية والمجــالس  1954( لســنة 462القــانون رقــم )

 المحلية.

ومؤدى نا المادة الثانية عشرة من الدستور اإليراني ال يختلف عن مؤدى هـذ  

ة، ومـن ثـم فـال النصوا التي ذكرناها في غير إيران من الدول العربية واإلسـالمي

مجال للنعي على واضع الدستور اإليراني بسبب إيراد  األحكام التـي تضـمنتها تلـك 

 .(1)المادة إذا نظرنا إليها في ضو  الواقع اإليراني بخاصة، واإلسالمي بعامة(

االّ أن الدكتور العّوا يرى أن ذكر هذا النا ال ينسـجم مـع المثـل األعلـى لالمـة 

حدة اإلسالمية. فهو يفضل لو لـم يكـن هنـاك نـا علـى نوعيـة اإلسالمية، ومبدأ الو

 المذهب.
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ــا مــا مضــى الحظنــا عــدم ورود هــذا االعتــراض، فــإن الوحــدة  ونحــن إذا تأملن

اإلسالمية ال تعنـي تـذويب كـل الفـوارق، وإنمـا تعنـي التفـاهم األكبـر علـى الصـعيد 

ا الكبـرى.. فـإذا الفكري، واتخاذ الموقف االجتماعي والسياسي الموحـد تجـا  القضـاي

كانت المـذاهب قائمـة علـى حالهـا; كـان علـى الدسـتور إذا أراد أن يكـون عمليـا  أن 

ــي  ــو الســير الطبيع ــذكور ه ــي أن الحــل الم ــة. وطبيع ــذ  المشــكلة القانوني يواجــه ه

 المطلوب.

على أننا لم نـّدع مطلقـا  أنَّ هـذا الدسـتور هـو المثـل األعلـى الـذي يجـب تطبيقـه 

المناطق اإلسالمية، فإنَّ هناك ظروفا  موضوعية تخـتا بهـا كـل بحذافير  على كل  

 ،مما يترك أثر  الجانبي على نوعية الدستور اإلسالمي المراد طرحـه هنـاك  ،منطقة

بل وحتى المواد العامة فيه يعبـر بعضـها عـن نمـوذج اجتهـادي لإلسـالم فـي شـكله 

 دة في الجميع.التطبيقي. االّ أن الروح العامة واألسس األساسية تبقى واح

 

 المادة الثالثة عشرة

اإليرانيّو  الزردشت واليهررود والمسرريحيو  هررم وحرردهم 

االقّليررمت الدينيررة المعترررف بهررم، وتتمتررع بملحريررة ةرري اداء 

مراسمهم الدينية ضم  نطمق القمنو . ولهررم أ  تعمررل وةررق 

 قواعدهم ةي األحوال الشخصية والتعمليم الدينية.

 

 المادة الرابعة عشرة 

الينهمُكم هللاُ ع  الررذي   لررم يقررمتلوُكم   حكم اآلية الكريمةب

وهم وتقسررُطوا  ةي الدي ِّ ولم يخرجرروُكم مرر  ديررمرُكم أ  تبرررُّ
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علررى حكومررة جمهوريررة   (۱)الرريهِّم إ َّ هللا  يحرربُّ الُمقسررطي 

إيرررا  اإلسررالمية وعلررى المسررلمي  أ  يعررمملوا االشررخمص 

العدل اإلسررالمي، غير المسلمي  بمألخالق الحسنة والقسط و

وا  يراعوا حقوقهم اإلنسررمنية، وتسررري هررذه المررمدة علررى 

ِّ عمل ضدَّ اإلسالم أو ضدَّ  الذي  ال يتآمرو  وال يقومو  بأّي

 جمهورية إيرا  اإلسالمية.

 

 (14( و)13حول المادتين )

ران عــن ســماح اإلســالم  هاتــان المادتــان واضــحتان تمــام الوضــوح، وهمــا تعبــِّّ

 يته في الوقت نفسه.وإنسانيته وواقع

( ركزت على أهل الذمة وهـم أتبـاع االديـان الكتابيـة الثالثـة اليهـود 13فالمادة )

فمنحــتهم الحـق فــي إقامــة مراســمهم الدينيــة،  ،والنصـارى والزردشــت دون غيــرهم 

والعمل وفق تعاليمهم في شـؤونهم الشخصـية، وااللتـزام بـالقوانين العامـة فيمـا عـدا 

 ذلك.

الى بحث إضـافي إالّ بالنسـبة للزردشـتيين وكيـف اعتبـروا مـن  وال نجدنا بحاجة

 أهل الكتاب. وهنا نقول:

إالّ أنَّ مـن  ،إنه وقع االختالف في كون الـدين الزردشـتي مـن األديـان التوحيديـة

المسلَّم به أنَّ اإلسالم اعتبـرهم مـن أهـل الكتـاب وإن ربهـم منحـرفين عـن الصـراط 

فقـد جـا  فـي   .هم هو أنهم ممن لهم )شبهة كتـاب(السوي، وكان العنوان المطبق علي

ــي:  ــة الحلـــــــــــــــــــ ــى للعالّمـــــــــــــــــــ ــاب المنتهـــــــــــــــــــ  كتـــــــــــــــــــ

).. وتعقد الجزية لكل كتابي بال  عاقـل، ونعنـي بالكتـابي مـن لـه كتـاب حقيقـة وهـم 
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اليهود والنصارى، ومن له شـبهة كتـاب وهـم المجـوس )وهـم الزردشـتيون( فتؤخـذ 

بين علما  اإلسالم فـي ذلـك فـي قـديم الجزية من هؤال  األصناف الثالثة بال خالف  

الوقت وحديثه. وقد أجمع الصحابة على ذلك، وعمل به الفقها  القـدما  ومـن بعـدهم 

الى زماننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم مـن أهـل االصـقاع 

 في جميع األزمان.

سالم( عـن الصادق «عليه ال»وفي الخبر المرسل عن الواسطي: سئل أبو عبدهللا 

، وروى الشـافعي كمـا فـي (1)  المجوس فقال: )كان لهم نبي فقتلو ، وكتـاب أحرقـو (

باسناد  ـ ان فروة بن نوفل األسجعي عارض في ذلك وقال: علـى مـا ـ  سنن البيهقي  

ــم النــاس  تؤخــذ الجزيــة مــن المجــوس وليســوا بأهــل كتــاب. فأجابــه علــي )أنــا أعل

 .(2)  يدرسونه(بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب  

 ( فهي تعطي حكما  عاما  إذ تقول:14أما المادة )

ال ينهخخاكم هللا عخخن الخخذين حي يقخخاتلوكم مل الخخدين وحي خيرجخخوكم مخخن وفقا  لحكـم اآليـة الشـريفة: 
 .د ركم أن تربُّوهم وتقسطوا إليهم إن هللا  يف املقسطني

التعامـل مـع غيـر فإن على حكومة الجمهورية اإلسالمية فـي إيـران والمسـلمين  

المسلمين باألخالق الحسنة والقسـط والعـدل اإلسـالمي ومراعـاة حقـوقهم اإلنسـانية. 

ــة  ــ مرون ضــد اإلســالم والجمهوري ــذين يت ــراد ال ــى األف ــق عل ــدأ ال ينطب ــذا المب وه

اإلســالمية فــي إيــران، ولســانها يشــمل كــل األفــراد غيــر المســلمين بمــا فــيهم غيــر 

ا التزمـوا بكـل القــوانين ولـم يبـُد مــنهم أي  تـ مر ضــد المتـدينين باألديـان األخــرى إذ

اإلسالم والثورة اإلسالمية، ولعلهـم يعـدون مـن المعاهـدين، أو لعـل هـذا الحكـم مـن 

أحكام الضرورة التي ال يمكن تجاوزها، وإالّ فال مجـال لغيـر المتـدين بأحـد األديـان 

 
 .463: ۱4، بحمر األنوار  ۱26: ۱5، وسمئل الشيعة  567: 3، الكمةي   ۱۱3: 4تهذيب االحكمم   (۱)

عبردالرحم  بر  قدامرة  –، الشررح الكبيرر 230: 2۱، جرواهر الكرالم   279:  9الحلري    -تذكرة الفقهمء(2)

البيهقري  –، السرن  الكبررى 569: ۱0عبدهللا ب  قدامرة  –، المغني ۱83: 4–ب االم ، كتم  585:  ۱0

9 :۱89. 
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التي سـمحت بالقسـط مـع السماوية في المجتمع اإلسالمي العام. وحتى اآلية الكريمة 

أولئك الذين لم يت مروا ضد األمة يبدو من لحنهـا الجانـب االسـتثنائي، خصوصـا  إذا 

 الحظنا بيات سورة البرا ة وأمثالها.

وعلى أّيِّ حال، فإنَّ أيَّ تأمل في الوضع العالمي القائم، يعطينا تصـورا  صـحيحا  

ه للمسألة حتى يأذن هللا تعالى بقيام المجتمع اإلسال مي العالمي، حيث يكون الـدين كلـ 

و، وهو ما ننتظر  بفارغ الصبر، ونـدعو هللا جـلَّ وعـال أن يكحـل نواظرنـا برؤيـة 

القائــد المســلم الــذي سيصــنع ذلــك الغــد األمثــل، ويجعلنــا مــن جنــود المهــدي عليــه 

 السالم...
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  لثانيالفصل ا

 
 اللغة والكتابة والتاريخ 

 للبالد   ي والعلم الرسم 
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 المادة الخامسة عشرة 

هي الفمرسية لشعب   اللُّغة والكتمبة الرسمية والمشتركة;

ايرررا ، ةيجررب أ  تكررو  الواررمئق والمراسررالت والنصرروص 

الرسميّة والكتب الدراسيَّة بهذه اللغة والكتمبة. ولك  يجرروز 

ة االخرررى ةرري مجررمل  اسررتعممل اللغررمت المحليررة والقوميررّ

ة، وترردريس آدابهررم ةرري  الصررحمةة ووسررمئل االعررالم العممررّ

  المدارس الى جنب اللغة الفمرسية.

وهـي مـن جهـة اللغـة  ،المادة واقعية من حيث التأكيد على اللغة الفارسـية  هذ  

وقد اسـتقت كثيـرا  مـن اللغـة  ،لف فيها تراث اسالمي غنياُ قد  االسالمية الثانية، و

بل وكـان ازدهارهـا بعـد الفـتح العربـي وتغلغـل اللغـة العربيـة وشـرعة   ،العربية

ــر القــربن فيهــا ة مــن المســلمين تشــمل . ومــن جهــة اخــرى هــي لغــة رقعــة كبي

طاجيكستان وافغانستان وكثيرا من شـعب باكسـتان باالضـافة الـى ايـران الحاليـة 

 ،وهي موطنها االصلي. وكانت فيما قبل تنتشر ايما انتشار في شبه القارة الهنديـة

حــالل االنكليزيــة محلهــا، اال ان إوقــد عمــل االحــتالل االنكليــزي علــى محوهــا و

 ذ  اللغة.الكثير من تراثها بقي به

كما ان هذ  المادة واقعية ايضا  من حيث سـماحها للغـات المحليـة والقوميـة االخـرى 

 لتقوم بدورها في االعالم والتعليم.

 
 المادة السادسة عشرة

بمررم أّ  لغررة القرررآ  والعلرروم والمعررمرف االسررالمية هرري 

العربية، وأ  األدب الفمرسي ممتزج معهم بشكل كممررل، لررذا 

اللغة بعد المرحلررة االبتدائيرّرة حتررى نهميررة يجب تدريس هذه  

ة ةررري جميرررع الصرررفوف واالختصمصرررمت  المرحلرررة الامنويرررّ

 الدراسيّة.
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فتوجب تدريس لغة القربن الكريم   ،وهذ  المادة تعبر عن االصالة االسالمية للدستور

علـى االصـالة   )العربية( بعد المرحلة االبتدائية وحتى انتها  المرحلة الثانوية، تأكيدا  

 ونشرا  لتعاليمها المحيية.  ،بثقافتها  االسالمية، وربطا  

 المادة السابعة عشرة

)صلى  بداية التمريخ الرسمي للبالد هجرة رسول االسالم

هللا عليررره وآلررره(. ويُعتبرررر التمريخرررم  الهجرررري الشمسررري 

والهجري القمري كالهمم رسميَّي . ولك  الدوائر الحكوميررة 

الهجري الشمسي. والعطلررة   تعتمد ةي أعمملهم على التمريخ

 الرسميّة االُسبوعية هي يوم الجمعة. 

 وهنا نجد هذ  المادة تحقق التوازن بين امرين:

 : اصالة التاريخ الهجري القمري الذي تعارف عليه المسلمون.االول

فــيمكن ان تعتمـد  العقــود  ،نــه اليتخلـفأل ،: اعتمـاد التــاريخ الهجـري الشمسـيالثخخاين

مع مالحظته حركة الشمس بدال مـن   ،احتفاظه باالنطالق الهجريوالوعود بدقة مع  

فيمـا يعتبـر   ،القمر. ونستطيع بهذا ان نعتبـر التـاريخ القمـري هـو التـاريخ الشـرعي

وهــذا امــر اقرتــه بعــض المجــامع  ،التــاريخ الهجــري الشمســي هــو التــاريخ المــدني

 بل دعت الى نظير .  ،العلمية

 المادة الثامنة عشرة

لررم الرسررمي اليرررا  مرر  األلرروا : األخضررر يتررألَّف الع

واالبيض واالحمر مررع رمررز الجمهوريررة االسررالمية وشررعمر 

 )هللا اكبر(. 
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وفيها اعالن رسـمي   ،وهذا من المختصات بالجمهورية االسالمية االيرانية المباركة

واضــح عــن اســالمية النظــام عبــر تكــرار كلمــة التكبيــر ووضــع شــعار الجمهوريــة 

هللا( فـي  لـه االّ إ الن هذا الشعار يختصر كلمة التوحيـد )ال ،ط العلم االسالمية في وس

 رمز واحد. فالنظام اذن ينطلق من التكبير ويحقق مقتضيات النظام التوحيدي.
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 لثالث الفصل ا

 حقوق الشعب
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 المادة التاسعة عشرة

مرر  أيررة قوميررة او قبيلررة   -يتمتّع أةراد الشعب اإليرانرري  

عتبر اللو  او العنصررر وال يُ    ،بملمسمواة ةي الحقوق  - كمنوا

 او اللغة او مم شمبه ذلك سببمً للتفمضل.

 
تبدأ من هنا المواد التي تقرر حقوق الشعب االيراني. ولـن نسـهب فـي التعليـق ـ 

ألنهـا مـواد ـ  حين تحدثنا عن حقوق اإلنسان في ذيل المـادة الثالثـة  كما فعلنا من قبل

ذ  المـادة تقـرر حـق المسـاواة لكـل ة من المواد العامة، ولوضوحها ايضا . فهـعمتفر

ابنا  الشعب، وتلغي اي تمييز قومي او قبلي او لـوني او عنصـري او لغـوي وغيـر 

 ذلك من انواع التمييز المشابهة.

ال يـدخل تحـت ارادة االنسـان   وما يظهر من عبارة )ما شـابه ذلـك( هـو كـل مـا

ن يـتم التمـايز أ نه ليس من العـدل الـذي تدركـه الفطـرة والوجـدان بوضـوحأل  ؛نفسه

علـى   يّئرادي. اللهم اال ان يتـرك هـذا المـالك اثـر  السـإوالتفاضل على مالك غير  

 ،موالـه بمـا يشـا أيحق له التصرف فـي    طبيعة الوظيفة االجتماعية، فالسفيه مثال  ال

 :الن تصرفاته تضر بالمجتمع، وما جعلـت هـذ  االمـوال اال قيامـا  لـه. يقـول تعـالى

موالكم التي جعل هللا لكم قياما  أفها   وال تؤتـوا الس(1)   فحجب السفها  عن التصرف

يعد ظلما حتى لـو كـان االمـر اليقـع تحـت االختيـار. وعلـى هـذا نسـتطيع ان   هنا ال

وذلك على اسـاس القـيم   ،د بعض المناصبرادية لتقلّ إالال  نفسر وضع بعض الشروط

يـق التكامـل االنسـاني والتـوازن والمباني التي يقوم عليها النظـام، ومنهـا مسـألة تحق

 
 .5  :( النسمء۱)
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 وبالتالي المصلحة االجتماعية القيمية للمجتمع.  ،الطبيعي

 

 المادة العشرون

نسررمًء  -حمميررة القررمنو  تشررمل جميررع أةررراد الشررعب 

بصورة متسررموية وهررم يتمتّعررو  بجميررع الحقرروق   - ورجمالً 

ة  ة والاقمةيررّ اإلنسررمنية والسيمسرريّة واإلقتصررمدية واالجتممعيررّ

 موازي  االسالمية.ضم  ال

 

وتطرح الحماية القانونية المتساوية لجميع االفراد مع التركيز على عـدم التفريـق 

 وتمتع الجميع بالحقوق االنسانية وغيرها.  ،في هذ  الحماية بين الرجال والنسا 

وتــأتي عبــارة )ضــمن المــوازين االســالمية( لتشــير الــى ان المــراد لــيس التمتــع 

ذلك ان المساواة ليست امرا  حسنا  على كـل حـال،   ،يع الحقولالمتساوي كميا  في جم

وانمــا يمكــن القــول بانهــا امــر فيــه داعــي الحســن او كمــا يعبــر المناطقــة )مقتضــي 

ولكن الداعي او المقتضي انما يترك أثر  اذا لم يكن يقف في طريقه مـانع.   ،الحسن(

ل شـي  او اصـل تتنـافى وهي مقدمة دائما  على كـ ؛والمانع المتصور هنا هو العدالة

 ،اذ ان الـذي يتنـافى مـع العدالـة يعـد ظلمـا    ،معه. وهذ  حقيقة التحتاج الـى اسـتدالل

 والظلم قبيح بطبيعة الحال.

 وهنا يطرح هذا السؤال: وكيف نشخا العدالة؟ 

والجواب ان تشخيا العدالة تـارة يـتم بالوجـدان االنسـاني المشـترك بـين افـراد 

مقــدمات يوافــق الوجــدان عليهــا وان لــم يــدرك النتيجــة  اإلنســان، واخــرى يــتم عبــر

 مباشرة لقصور في العلم بالعالقات وكل الروابط التي تشكل النتيجة.

كمـا توضـح ـ  فنحن نعلم ان المنظومة القيمية الدينية قائمة علـى اسـاس )العـدل(  

وبالتالي يكـون كـل مـا يثبـت عـن االسـالم ،    ـ  النصوا االسالمية بما المزيد عليه

 ولكن كيف يتم ذلك؟   ،منسجما مع العدالة حتى لو لم ندرك هذ  العدالة مباشرة 
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اننا اذا اقمنا الدليل الفطري على وجود هللا تعالى ووحدانيته وصـفاته، :  والجواب

وانه القادر على كل شـي ، فـال يحتـاج للظلـم،   ،وبمنا بوضوح بانه العليم بكل شي 

ولـذلك ارسـل لـه الشـريعة القائمـة علـى  وانه الصـادق اللطيـف الـرؤوف باالنسـان،

القسط والعدل ليحقـق لـه مسـيرة تكامليـة؛ اذا بمنـا بهـذا بشـكل طبيعـي فطـري فمـن 

الطبيعي ان نؤمن اجماال  بعدالة الشريعة، ونعتبر ان مـا يخـالف تعاليمهـا ظلـم قبـيح 

حتى لو لم ندرك السر مباشرة، وحينئذ فان كـل االمـور التـي تقتضـي الحسـن تبقـى 

ثبـت  لوبة للمؤمن ما لم تعارض امرا يرا  الوجدان عدال على كـل حـال )وحكمـا  مط

من الشريعة(. وانما اطلنا هنا نسبيا لنوضح السر في القيود التي نلحظها فـي مـوارد 

علـى التقيـيم المطلـق الـذي يمنحـه الفكـر الوضـعي   عديدة من هـذا الدسـتور، ولنـردّ 

اي  يـة والكرامـة والسـالم وغيرهـا رافضـا  لمفاهيم كثيرة مـن قبيـل: المسـاواة والحر

تقييد لها، باعتبار ذلك نقضا  لحقوق االنسان، في حـين نجـد  فـي كثيـر مـن االحيـان 

يميز بين الرجل والمرأة في الرياضة واالعمـال الشـاقة والعقوبـة وامثالهـا، دون ان 

 يدرك انه قبل بذلك لصالح العدالة الغير.

ورة الشـعبية واالسـتفتا  العـام اكـدا علـى الصـفة وبالتالي يجب ان الننسى ان الث

 وبالتالي يكون النظام مقبوال  من األكثرية الساحقة.  ،االسالمية اوال  واخيرا  

 ويالحظ ان هذ  المادة تمهد لما بعدها.

 

 المادة الحادية والعشرون

الحكومة مسؤولة ر ةي إطمر االسالم ر ع  تأمي  حقرروق 

 يهم القيمم بمم يلي:وعل  ،المرأة ةي كل المجمالت

ر ايجررمد الظررروف المسررمعدة لتكممررل شخصررية المرررأة ۱

 وإحيمء حقوقهم الممدية والمعنوية.

وال سيّمم ةي مرحلة الحمل وحضمنة   ،ر حممية االّمهمت2

 الطفل، ورعمية االطفمل الذي  ال معيل لهم.
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إيجرررمد المحكمرررة الصرررملحة للحفرررمظ علرررى كيرررم  االسررررة  ر 3

 واستمرار بقمئهم. 

ر ترروةير تررأمي  خررمص لألرامررل، والنسررمء العجررمئز، 4

 وةمقدات المعيل.

ر إعطمء االّمهررمت الصررملحمت القيمومررة علررى اوالدهررّ  5

 عند ةقدانهم الولي الشرعي م  أجل رعميتهم.

وتركز هذ  المادة علـى مسـؤولية اساسـية للدولـة لحمايـة حقـوق المـرأة فـي كـل 

ــى تكامــل شخصــي ــة المجــاالت؛ مــن خــالل العمــل عل ــا  حقوقهــا، وحماي تها، واحي

االمومة، وصيانة كيان االسـرة، وتـأمين العـاجزات، ومـنح االمهـات حـق القيمومـة 

 على تربية االوالد عند فقدان القيم الصالح.

 م.وهكذا نجد التناغم الجميل في هذ  المجاالت التي تلعب المرأة فيها الدور المقوّ 

ثم ينتقل ألهم حق ألقـدس وظيفـة   ،قهافيبدأ التركيز على الشخصية الفردية وحقو

)االمومة(. وهي سر ديمومة النـوع االنسـاني واسـتمرار  فـي تحقيـق هـدف الخلقـة 

ثم يعنى بكيـان االسـرة باعتبارهـا اللبنـة االساسـية لبنـا  المجتمـع االنسـاني.   ؛الكبير

وعلى ضو  هذ  المكانة تأتي مجموعـة ضـخمة مـن االحكـام االسـالمية التـي تـنظم 

وتالحـق اي سـلوك   ،ها وعالقاتها ودورها االجتماعي، وتحميها من اي ضربةحقوق

بهذ  القدسية او يدفع من قريب او بعيد الى االستغنا  عنها. وهكذا تتـابع المـادة   يخلّ 

سيرها الخير لتركز علـى تـأمين معيشـة المـرأة بمسـتوى  كـريم، لتنتقـل بالتـالي الـى 

 على االوالد عند فقدان الولي الشرعي.حق القيمومة  ـ  وهي االجدرـ  تسليمها  

 انه اذن اهتمام كبير بقضية كبيرة.  

 ولزيادة األمر توضيحا  البد لنا من الحديث حول:

 

 التوازن بين حقوق وواجبات المرأة المسلمة 
 على ضو  الالئحة اإلسالمية لحقوق اإلنسان 

ن وقبــل الــدخول إلــى صــلب الموضــوع البــد مــن مالحظــة حقيقــة كليــة هــي: أ
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 التساوي والتوازن ال يعني التشابه والتماثل:

ذلك أن أول ما ينطرح في مثل هـذا الموضـوع هـو موضـوع )المسـاواة( فيقـال 

ة مع وجود هذ  الفروق في الحقوق؟ معتبـرين أأين التساوي بين حقوق الرجل والمر

دالـة ان المساواة من االمور المسلمة التي ال يناقش اثنان في كونها من مالزمـات الع

 وذلك يعني أنها من االمور التي ينبغي مراعاتها على أي حال.

: اننا نسلم ان اإلسالم ال يرى اي فرق من حيث اإلنسـانية بـين الرجـل والحقيقة

المرأة وهما متساويان في الفطرة اإلنسانية واالمكانات التكاملية وامكـان الرقـي إلـى 

ما متساويان في الحقـوق والواجبـات أرقى المستويات عبر العمل الصالح وبالتالي فه

التكاملية وهناك كم رائع من النصـوا المقدسـة الواضـحة فـي هـذا المجـال ومنهـا 

 على سبيل المثال:

اتِّ قوله تعالى:   نَاتِّ َواْلقَانِّتِّيَن َواْلقَانِّتـَ نِّيَن َواْلُمْؤمِّ يَن َواْلُمْسلَِّماتِّ َواْلُمْؤمِّ إِّنَّ اْلُمْسلِّمِّ

قِّيَن َوال ادِّ عَاتِّ َوالصــــَّ ــِّ يَن َواْلَخاشــ عِّ ابَِّراتِّ َواْلَخاشــــِّ ــَّ يَن َوالصــ ابِّرِّ قَاتِّ َوالصــــَّ ادِّ ــَّ صــ

اتِّ  ُروَجُهْم َواْلَحافِّظـَ يَن فـُ افِّظِّ ائَِّماتِّ َواْلحـَ يَن َوالصَّ ائِّمِّ قَاتِّ َوالصَّ قِّيَن َواْلُمتََصّدِّ َواْلُمتََصّدِّ

 ُ َراتِّ أََعدَّ ّللاَّ ا َوالذَّاكِّ َ َكثِّير  يَن ّللاَّ رِّ ا َوالذَّاكِّ يم  ا َعظِّ ْغفَِّرة  َوأَْجر   .(۱)لَُهم مَّ

كان فـي الجاهليـة يقـول بالتمـايز   ويالحظ ان هذا التكرار مع كل صفة وفي جو

 الكبير له داللته الواضحة تماما .

اة  وقوله تعالى:   هُ َحيـَ نع فَلَنُْحيِّيَنَـّ ْؤمِّ َو مـُ ى َوهـُ رٍّ أَْو أُنثـَ ن ذَكـَ ا مـِّّ الِّح  َل صـَ ْن َعمـِّ مـَ

 وغير ذلك.   (2)َطيِّّبَة  

وقد اكد اإلسالم انهما متساويان في اصل الخلقة دونما أي تحقير للمرأة أو تقليل 

من وزنها، او النظر اليها باعتبارها منبع الشر أو واسطة الذنب بل يمكنها أن تكـون 

مثال  لكل المؤمنين عبر التاريخ، وتبل  من الطهـارة اعلـى المراتـب، وجعـل العالقـة 

المرأة ميثاقا  مقدسا ، بل جعل حـب النسـا  مـن اخـالق االنبيـا ، وجعـل بين الرجل و
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كال  منهما لباسا  لآلخر، فليس أي منهما يمتلك مقاما  وكرامـة طبيعيـة اسـمى، ولـيس 

أي منهما يمتلك وجودا  تبعيـا  لآلخـر، كـل هـذ  أمـور ال شـك فيهـا مـن وجهـة نظـر 

 اإلسالم.

كمـا يعبـر الشـهيد  –في الحقوق والواجبـات اال أن هذا التساوي ال يعني التشابه 

ذلــك ان الرجــل والمــرأة ال يتشــابهان مــن حيــث الخلقــة والوظيفــة  -  (۱)المطهــري

الحياتية لكل من االنثى والذكر تحقيقا  لمبـدأ )الزوجيـة( الـذي يعـم الكـون، ولتسـتمر 

 المسيرة البشـرية فتحقـق هـدف خلقتهـا فـي جـو مـن المـودة والطمأنينـة. فهنـاك اذن

اختالفــات تكوينيــة ونفســية تحقــق الهــدف المطلــوب. وبالتــالي فمــن الطبيعــي ان ال 

يتشابها من حيث الحقوق والواجبات الفردية واالجتماعية، وهذا بالضبط مـا تقتضـيه 

)العدالة( نفسها، وهي المعيار االخالقي اإلنساني الذي يركز عليه اإلسالم. والحقيقـة 

في بن واحد اي )الحقـوق( و)األخـالق( مـع تغليـب ان اإلسالم ركز على المعيارين  

جانب )العدالة( باعتبارها علة تامة للحسن في حين يمتلـك مـا عـداها مـن قـيم صـفة 

 )اقتضا  الحسن( وهو جز  العلة كما يعبر الفالسفة.

نعم إذا شئنا التأكد من المساواة كان علينا ان ننظر اوال  للتناسب العـادل للحقـوق 

صـائا الخلقـة وتركيبتهـا، ثـم النظـر إلـى التناسـب بـين مجمـوع والواجبات مـع خ

الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة. والقربن الكريم يؤكـد التـوازن بينهـا فـي 

اْلَمْعُروفِّ خصوا المرأة حينما يقول تعالى:   نَّ بِـّ ي َعلَْيهِّ ثُْل الَّذِّ وينظـر   .(2)َولَُهنَّ مِّ

 .(4)، بل ويشمل العدل كل الكون(3)م  لمجموع البشر حينما يؤكد عدم الظل

 

 حقوق المرأة على ضو  الالئحة اإلسالمية

وهذا المنه  رجحنا  على منه  تقسيم الحقوق والواجبـات علـى اسـاس الحقـول 
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السياسية واالقتصادية والثقافية والتربويـة واالجتماعيـة، وذلـك للتـداخل الشـديد بـين 

ثـم ان هـذ  الالئحـة درسـت بعنايـة مـن قبـل  هذ  الحقول حتى ال تكاد تتميـز احيانـا .

-1979الخبرا  في منظمة المـؤتمر االسـالمي خـالل أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان )

( وفي عواصـم عـدة مـن العـالم االسـالمي، فكـان مـن األجـدر بنـا ان نسـلك 1989

 مسلكها ونتبع ترتيبها.

كـدة علـى ان وإذا تجاوزنا مقدمة الالئحة العامة الشـاملة للرجـل والمـرأة، والمؤ

الحقوق االساسية والحريات العامة في اإلسالم جز  من دين المسلمين، ال يملك احـد 

بشكل مبدئي تعطيلها كليا  او جزئيا  )وهذا مقطع نتحفظ عليه اذ يملك ولـي األمـر إذا 

رأى المصلحة ان يعطل بعضها لفترة مؤقتة( كما تؤكد على مسؤولية جميع االفـراد 

 عن هذ  الحقوق بالتضامن. بمفردهم وبمجموعهم 

نعم إذا تجاوزنا المقدمة نجد المرأة تشـارك الرجـل فـي كـل الحقـول مـع بعـض 

 التفاصيل وعلى النحو التالي:

: هناك تساو كامل بينهما في الكرامة اإلنسانية، وفي اصل التكليف الممدة األولى

 والمسؤولية دون تمييز.

المـرأة أكثـر مـن الرجـل وذلـك مـن  بل نستطيع القول: ان اإلسالم يدعو لتكـريم 

خالل الروايات الكثيرة ومنها قوله)ا( »ان هللا تبارك وتعـالى علـى االنـاث أراف 

منه على الذكور وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينـه وبينهـا حرمـة إال فّرحـه 

 .(۱)هللا تعالى يوم القيامة«

 .(2)يم«وقوله)ا( »ما أكرم النسا  إال كريم وما أهانهن إال لئ

كما يتساويان تماما  في كون )العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هـذ  الكرامـة  

على طريـق تكامـل اإلنسـان( كمـا نصـت عليـه هـذ  المـادة، وقـد اكمـل هـذا الـنا 

بالفقرة)ب( من المادة ألنه يجب أن يقرن العمل الصالح إلى جانب العقيدة الصـحيحة 
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إِّنَّ اليهــا هــذا المقطــع تحقيقــا  لقولــه تعــالى:  لتتحقــق الكرامــة المكتســبة التــي يشــير

ِّ أَتْقَاُكمْ  نَد ّللاَّ  .(۱)أَْكَرَمُكْم عِّ

: وهي تشير إلى حق الحياة وضرورة المحافظة علـى اسـتمرارها، الممدة الامنية

وتحريم افنا  الينبوع البشـري ولـزوم صـيانة جنـازة اإلنسـان وعـدم انتهاكهـا ومنـع 

 التشريح اال بمجوز شرعي.

والمرأة تشترك مع الرجل في ذلك من حيث الحقوق والواجبات ويالحظ هنـا أن 

المجوز الشرعي فتح المجال للتشريح دون غير  ولكنا نرى امكان تسـريته إلـى كـل 

المادة. فالمجوز الشرعي حق يشير إلى إمكـان منـع اسـتمرار الحيـاة إذا كانـت حيـاة 

امكان افنـا  الينبـوع البشـري إذا كـان فرد ما تضر باستمرار الحياة لدى اآلخرين، و

 يضر بحياة االم مثال وامكان اغالقه موقتا او طوعيا  لتنظيم النسل واصالحه مثال .

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة فلكل منهما االمتناع عن االنجاب وان لم يرض 

 الزوج: يقول االمام السيد محسن الحكيم:

اذا لـم يكـن مضـرا  فـي البـدن وان لـم   )ويجوز للمرأة استعمال مـا يمنـع الحمـل

 والعكس صحيح ايضا . .(2)  يرض الزوج بذلك(

نعم قد ال يجوز لهمـا االمتنـاع المطلـق عنـه اذا كـان العـرف يـرى ان االنجـاب 

مشروط في العقد وهو كذلك. وبغير ذلك فليس واجبا  عليها اطاعة الزوج فـي األمـر 

 ه اجماعا .فهذا أمر يختلف عن وجوب التمكين المصرح ب

 وعلى أي حال فالتساوي مفروض هنا للجانبين.

: وتشير إلى ظروف الحروب والنزاعات المسلحة وتمنـع قتـل مـن الممدة الاملاة

ال مشاركة له في القتـال كالشـيخ والمـرأة والطفـل. وهـذا امـر واضـح فـي الشـريعة 

أصـحابه أميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس   ىفرسول هللا)ا( كان إذا بعث سرية دع
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 بين يديه ثم قال:

وا، وال  »سيروا باسم هللا، وباو، وفي سـبيل هللا، وعلـى ملـة رسـول هللا، ال تغلـّ

يالحــظ  .(۱) تمثلــوا، وال تغــدروا، وال تقتلــوا شــيخا  فانيــا ، وال صــبيا  وال امــرأة....«

 اهتمامه)ا( الشديد باألمر. 

عـادت تؤكـد علـى لـزوم  وقد سبق اإلسالم في ذلك كل التشريعات الدوليـة التـي

 .(2)ة في الحروب وحاالت التهجيرأحماية المر

: وتؤكد على ان لكل إنسان حرمته ولـه الحفـاظ علـى سـمعته فـي الممدة الرابعة

حياته وبعـد موتـه وعلـى الدولـة حمايـة جثمانـه ومدفنـه وهنـا ال نجـد اي فـرق بـين 

ي بعـض المجتمعـات الرجل والمرأة، وإذا كانت بعض العادات الجاهليـة مسـتمرة فـ

   ويجب العمل على نفيها من الحياة المسلمة.يفاالسالم منها بر

: وتتعـرض لكـون األسـرة اساسـا  لبنـا  المجتمـع، وان الـزواج المرمدة الخممسرة

اساس تكوينها وتساوي الرجال والنسا  في حـق الـزواج دون مراعـاة لقيـود العـرق 

ولـة ازالـة العوائـق امامـه وتيسـير كما تفرض علـى المجتمـع والد  .واللون والجنسية

سبله، وحماية األسرة ورعايتها. ولذلك تعتبر هـذ  المـادة مـن أغنـى المـواد. والـذي 

 ينبغي توضيحه هنا امور:

: تأييدا  لما جا  فـي صـدر المـادة نقـول: ان النظريـة المذهبيـة االجتماعيـة األول

قــول وأبـواب الفقــه اإلسـالمية ومــا يترتـب عليهــا مـن أحكــام وقـوانين فــي شـتى الح

التشريعي وكتبه من قبـل )الـزواج والطـالق واحكـام االوالد والنفقـة واالرث وغيـر 

ذلك( ترتكز على افتراض ان )العائلـة بمفهومهـا المعـروف لـدى البشـرية واالديـان 

هــي اللبنــة االساســية للمجتمــع اإلنســاني الصــالح الــذي يســتطيع ان يحقــق الخالفــة 

 واالعمار في االرض(.
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م تعرض هذ  اللبنة لالخطار عبر التاريخ نتيجة الجهل والجاهلية واالهوا  ورغ

الشريرة )وبخرها ما جرى في مـؤتمرات السـكان العالميـة مـن مـؤامرات مدروسـة 

انتجها العقل الغربي اإلباحي، رغم كـل ذلـك فقـد بقـي مفهـوم العائلـة محـددا  وبقيـت 

ي المتكامل. وهذا ما يفسر الحـذر الشـديد العائلة اساسا  فطريا  أصيال  للمجتمع اإلنسان

والعقوبات الصارمة التي يطرحها اإلسالم لكل من يعتدي على هذا الكيان أو يحاول 

 تصريف الغريزة الجنسية في المسار الذي ال يخدم الحياة العائلية.

: ان الخلقة اإلنسانية جا ت لتعزز هذ  الحقيقة بشكل كامل وجا  التفـاوت الامني

ي بــين الرجــل والمــرأة منســجما  مــع هــذ  الرؤيــة وبالتــالي جــا ت الحقــوق التكــوين

 والتكاليف لكل منهما متفاوتة متكاملة لتحقيق الوظيفة الحياتية.

وإذا اردنا ان نجمل االمر في مجال حقوق وواجبات الـزوجين امكننـا تلخيصـها 

 في ما يأتي: -كما نتصور   –

 

 حقوق الزوج على الزوجة

ه ومع صـالحياته فـي القوامـة واالشـراف علـى شـؤون العائلـة ـ ان تنسجم مع1

ومنها مسألة مغادرة العـش العـائلي )البيـت(، ومسـألة التصـدق بـاالموال العائـدة لـه 

وهبتها ونذرها، ومسألة تأمين الرغبات الجنسية وعدم القيام بمـا يحرمـه منهـا حتـى 

 ولو كان ذلك عبادة تطوعية وامثال ذلك.

 حقوق الزوجة

 بال ذلك يوجب اإلسالم على الرجل مايلي:وفي ق

ـ النفقة التي تـؤمن حيـاة طبيعيـة الئقـة للزوجـة وطبيعـي ان يختلـف مقـدارها 1

 ونوعها باختالف الظروف.

االشباع الجنسـي بحـدود معينـة ويـدخل فـي ذلـك مسـألة تقسـيم الليـالي عنـد   -2

 التعدد.

 

 الواجبات المشتركة
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تطلبه الحيـاة العائليـة حتـى تكـون عشـا  للمـودة اما واجباتهما معا  فتشمل كل ما ت

 والرحمة والتربية الصحيحة لالوالد ومنها:

ـ المعاشرة بالمعروف وتجنب المشاكسة والعنـاد واحتـرام اآلخـر بشـكل اكبـر 1

 من الحاالت العادية.

التعاون واقتسام المسؤولية في تربيـة االوالد الصـالحين، وتقـويمهم وغـرس   -2

 فيهم.  االخالق القويمة

التعاون في ادا  الواجبـات االجتماعيـة المشـتركة التـي يتطلبهـا المجتمـع أو   -3

 يفرضها ولي األمر.

 توفير الحقوق الخاصة لكل منهما من قبل الطرف اآلخر. -4

وقد وفـر اإلسـالم حشـدا  مـن النصـوا واالحكـام التـي تسـاعدهما علـى القيـام 

ى االلتـزام بهـا، وهـدد بالعقـاب علـى بواجباتهما الحساسة، ووعد باعظم الثـواب علـ

التخلف عنهـا، وباالضـافة لـذلك وضـع بعـض السـبل لسـد الخلـل المحتمـل، واعـادة 

االمور إلى مجاريها كمـا جـا  فـي احكـام نشـوز الزوجـة وكيفيـة عالجـه، وامتنـاع 

الــزوج عــن النفقــة، وهجــران الزوجــة، ومســألة الصــلح بــين الــزوجين المختلفــين، 

ب التي تجيز فسخ عقد الزواج، ومسائل الطالق، ودور القضـا  ومسألة ظهور العيو

الشرعي الذي لـه صـالحية واسـعة فـي هـذ  االمـور ممـا هـو مبـين فـي النصـوا 

يحع . ويلخا القربن الحالة الطبيعية بقولـه:  (۱)االسالمية رِّ ُروفٍّ أَْو تَسـْ اكع بَِّمعـْ فَإِّْمسـَ

انٍّ  ُكوُهنَّ بَِّمعْــ وقولــه:   (2)بِّإِّْحسـَ ُروفٍّ فَأَْمسـِّ قُوُهنَّ بَِّمعــْ ارِّ وهـو حكــم   (3)ُروفٍّ أَْو فـَ

فامــا القيــام بكامــل حقــوق  (4)كمــا يعبــر المرحــوم العالمــة حســين الحلــي –كبــروي 

مـن  –الزوجية او فك عرى الزوجية بالطالق وهو اكر  الحالل »ويؤيـد مـا ندعيـه 

َوالَ ى:  مـا جـا  فـي بيـة سـورة البقـرة مـن قولـه تعـال  ياستفادة هـذا الحكـم الكبـرو

 
 .2، الطالق:  23۱ – 229، البقرة:  34تالحظ ماالً اآليمت التملية: النسمء:   - ۱
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ا لِّّ  َرار  ُكوُهنَّ ضِّ فهي اما أن تؤكد تلك القاعـدة، أو تشـير لعـدم مشـروعية   تَْعتَُدواْ تُْمسِّ

االمساك الضراري الموجب اللحاق االذى بالزوجة سوا  بعدم قيام الـزوج بحقوقهـا 

 اختيارا  او قهرا  من خالل عنن طارئ مثال  أو لعجز عن االنفاق.

المذكور أن اآلية تشمل العجز االضـطراري خصوصـا  وقد أكد المرحوم الحلي  

إذا الحظنا كلمة الحدود المتكررة في اآليات بمـا يشـمل كـل القـوانين الزوجيـة التـي 

 أراد الشارع ان تطبق النشا  حياة سعيدة بين الطرفين.

ومما يشهد لذلك ما جا  عن عمر بن حنظلة عن الصادق)ع( » قال سـألته عـن 

لي فالنة، فما فعلـت مـن شـي  ممـا قاولـت مـن صـداق، أو رجل قال آلخر اخطب  

ضمنت من شي ، أو شرطت فذلك لي رضا ، وهـو الزم لـي، ولـم يشـهد علـى ذلـك 

فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق، وغير ذلك مما طالبو  وسـألو  فلمـا رجـع اليـه 

ه انكر ذلك كله؟ قال )الصادق(: يغرم )أي الوكيل( لها نصف الصداق عنه. وذلك أنـ

هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد عليه الـذي قالـه لـه؟ حـل لهـا ان تتـزوج وال يحـل 

اكع  لــالول فيمــا بينــه وبــين هللا عزوجــل اال أن يطلقهــا ألن هللا تعــالى يقــول: ) فَإِّْمســَ

يحع بِّإِّْحَسانٍّ  ( فإن لم يفعل فإنـه مـأثوم فيمـا بينـه وبـين هللا عزوجـل، بَِّمْعُروفٍّ أَْو تَْسرِّ

 .(۱)الظاهر حكم اإلسالم وقد أباح هللا عزوجل لها أن تتزوج«  وكان الحكم 

ويجدر بالذكر ان هناك حقوقا  كثيرة مذكورة في النصوا اإلسـالمية مـن قبيـل 

رسالة الحقوق لالمام السجاد)ع(،للزوج والزوجة واالب واالم واالوالد ال مجال هنا 

 للتعرض إليها.

ة نـذكر منهـا بعضـها ونشـير إلـى : وفي هذا المجال تطـرح شـبهات كثيـرالاملث

 الجواب باختصار.

 مع وحدة الزوج  ـ شبهة تعدد الزوجات1

اما وحـدة الـزوج فتلـك حالـة طبيعيـة ال يشـك عاقـل او متـابع لمسـيرة البشـرية 

 
 .۱، ح 4العمملي: كتمب الوكملة بمب   وسمئل الشيعة للحر - ۱



 367 ........................................................................................... حقوق الشعب   الفصل الثالث: 

 باصالتها وضرورتها للبنا  العائلي المتين.

وبا  وأما مسألة التعدد للزوجة فهي أمـر تختلـف فيـه الـرؤى واالسـالم يقبلـه اسـل

أن يـدير أربـع عوائـل علـى األكثـر. وال   -نوعا     -طبيعيا ، ويرى ان الرجل يستطيع  

يعد الزواج الموقت الذي تقبل به بعض المذاهب حالة عائلية طبيعية بـل هـو مشـرع 

وان كانـت بعـض بثـار الحيـاة العائليـة   –بعد القبـول بمشـروعيته    –ألهداف اخرى  

 تترتب عليه(.

ات معموال  به قبل اإلسالم في الجاهليـة وبـين اليهـود وفـي ولقد كان تعدد الزوج

فلم يشرعه اإلسالم ألول    (۱)الدولة الكسروية في ايران )عصر الساسانيين( وغيرها

مرة ولم يلغه تماما  بل قيد  وحدد  فلم يقبله بأكثر من اربع زوجات، وجعـل التعامـل 

َدة  ى: العادل شرطا . والقربن الكريم يؤكد ذلك بقوله تعال لُواْ فََواحـِّ دِّ ْفتُْم أاَلَّ تَعـْ ،  فَإِّْن خِّ

وقد حدثنا التاريخ عن صور رفيعة لهذ  العدالة، ولم يجز للزوجة الثانيـة ان تشـترط 

أمورا  تخالف العدالة، ألنه شرط يخالف كتاب هللا.وهنا نشير إلـى ان المسـؤولية فـي 

طان( بما فيـه مـن المهـازل، التخلف عن شرط العدالة وتشكيل مايسمى بـ)حريم السل

أمر يسأل عنه المطبقون المسلمون وليس اإلسالم. ولسنا بصـدد الحـديث عـن العلـل 

التاريخية لهذ  المسألة ولكننا يجب ان نذعن تمامـا  لوجـود دوافـع طبيعيـة وتاريخيـة 

وفسلجية مما يؤدي بنا إلى القول بأن حق التعديد قد يكون أحيانـا  أحـد حقـوق المـرأة 

 .(2)يعبر أية هللا المطهريكما 

ويستمر الشهيد المطهري مثله مثل كل الذين كتبوا في الموضوع مـن المفكـرين 

في سرد االدلة المقنعة التي قد تؤدي لجعله ليس مجرد حـق، بـل واجبـا  احيانـا  علـى 

الرجال، وذلك حينما يزيد عدد النسا  على الرجال، وهي حالة طبيعية في كثيـر مـن 

رة من يتعرض للموت في الحروب من الرجال، ولكثرة عوامـل مقاومـة االحيان لكث

 
 :۱، ويراجرع ترمريخ الحضرمرة لويرل ديورانرت  296 :للشهيد المطهري  اإلسالمنظمم حقوق المرأة ةي   -  ۱
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 .المراة امام االمراض مما يستلزم التوجه التام لحق المرأة في الزواج

ان عــدم االلتفــات للحقــائق قــد يلجــئ الشــعوب إلــى الحرمــان بمــا لــه مــن بثــار 

 أكبر.تخريبية، او إلى الخروج على االعراف والدخول في االباحية، وتخريبها  

صـحيح أن تفــرد المــرأة بزوجهــا امــرع مرغــوب ومشــبع للرغبــة، ولكنــه احيانــا  

يتحول إلى حـرا وحسـد وأنانيـة خصوصـا  إذا كـان الوضـع االجتمـاعي أو حتـى 

 الفردي يقتضي التعدد.

فإن اإلسالم إذ فتح باب التعدد كان واقعيا ، تماما  عندما فـتح بـاب   وعلى أي حمل

لحالل، وذلك لكي يتجنب النتائ  السلبية من اغالق هـذين الطالق رغم كونه ابغض ا

 البابين.

 مسألة الطالق بيد الرجل -2

وقد اعتبر ذلك تمييزا  للرجل على المرأة، وسـماحا  لـه بـالتحكم بمصـير العائلـة. 

ولكن النظرة الواقعية لالمر تنفـي ذلـك. ولكـي نتحقـق مـن عـدم صـحة هـذ  الشـبهة 

 يجب ان نالحظ مايلي: 

:  للمرأة التي تخشى هذا التحكم ان تشترط منحها حق التوكل مطلقـا  أو فـي أوالً 

االيرانـي فـي المـادة  يموارد خاصة في تطليق نفسها وهذا ما عمل به القانون المـدن

(1119.) 

 ً : رأينا ان للقاضي سلطة واسعة في تحقيق الطالق إذا ثبت له تخلف الـزوج امنيم

 عن إدا  حق الزوجية.

 ً مكن القول ان منح الطالق بيد الرجل يمـنح المسـيرة العائليـة اسـتحكاما  : وياملام

 ودواما  أكثر منه في أي فرض بخر.

 مسألة قوامة الرجل على العائلة -3

 وقد قيل انه نوع من التمايز

والحقيقة ان اإلسالم طرح مسألة القوامة إلى جانب طرحه لمسألة المسـاواة كمـا 
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نَّ  في قوله تعالى:   ةع َوّللّاُ َولَهـُ نَّ َدَرجـَ ْيهِّ الِّ َعلـَ جـَ اْلَمْعُروفِّ َولِّلّرِّ نَّ بِـّ ْيهِّ ي َعلـَ ذِّ ُل الَـّ ثـْ مِّ

يزع َحُكيمع   .(۱)َعزِّ

ا    وفصل الدرجة في سورة النسا  في قوله تعالى: ى النِّّسـَ وَن َعلـَ امـُ اُل قَوَّ جـَ الّرِّ

َل ّللّاُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍّ َوبَِّما أَنفَقُواْ   .(2)بَِّما فَضَّ

والمفهوم من مبدأ القوامة ليس التحكم أو التمايز، وانما هو قيادة الوحـدة العائليـة 

التي هي كما اسلفنا لبنة المجتمع، فهي مسؤولية اكبـر وانفـاق وتقسـيم وظـائف ولـذا 

َل ّللّاُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍّ جا  قوله تعالى:   ولم يأت بتعبير ) بما فضلهم هللا   بَِّما فَضَّ

( والمالحظة ان الحديث عن النوع فنـوع الرجـال لهـم القـدرة والقوامـة، ولـذا عليهن

ذهب االستاذ محمد عمارة إلى تسليم القوامة إلى المراة عندما يكـون ضـعيفا  وتكـون 

باعتبـار    (4)وقد ناقش قول ابن القيم بـأن الـزوج قـاهر لزوجتـه   (3)المرأة اقوى منه

د بتعبيـر االمـام محمـد عبـد  بـأن هـذا التعبيـر فهما  غير صحيح لمفهوم القوامة واشا

يوجب على المرأة شـيئا  وعلـى الرجـل أشـيا  وأضـاف »امـا الـذين يحـاولون بظلـم 

وكـذلك اشـاد بالشـيخ   .(5)النسا  ان يكونوا سادة في بيوتهم فإنما يلدن عبيدا  لغيرهم«

القـدرة   ال تعدو درجة االشـراف والرعايـة بحكـم »شلتوت حين قال عن القوامة انها  

الطبيعية التي يمتاز بها الرجل على المرأة، وبحكم الكـد والعمـل فـي تحصـيل المـال 

الذي ينفقه في سبيل القيام بحقوق الزوجة واألسـرة، وليسـت هـذ  الدرجـة االسـتعباد 

 .(6)والتسخير كما يصورها المخادعون المغرضون«

ة والتــوازن بــين : وتؤكــد علــى المســاواة فــي الكرامــة اإلنســانيالمررمدة السمدسررة

حقوقها وواجباتها وان لها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحـق االحتفـاظ 

 باسمها ونسبها وان على الرجل عب  االنفاق على األسرة ومسؤولية رعايتها.
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 وواضح اختصاا هذ  المادة بما نحن بصدد اثباته فهي ال تحتاج إلى تعليق.

ضوا حتى على مسألة وجوب المهر وإنفاق الرجـل اال أن بعض العلمانيين اعتر

على األسرة والمرأة، واعتبروا ذلك شـرا  لعبوديـة المـرأة وخضـوعها ودعـوا إلـى 

والقا  التبعة على الزوجين معـا ، متناسـين ان النفقـة خدمـة يقـدمها الرجـل   (۱)رفضه

إلـى مـا   لعائلته، وان المرأة تتحمل الجوانـب الكبـرى فـي عمليـة التربيـة، باالضـافة

تتحملــه مــن مشــاق الحمــل والرضــاعة وغيــر ذلــك. وكــل ذلــك مــع اســتقاللها فــي 

الشخصية والعمل والملكية والتصرف خارج نطاق حقوق الزوج، حتى ان لها الحق 

 في طلب األجر على العمل في البيت بل وحتى ان لها طلب اجر االرضاع.

المجتمـع والدولـة فـي : وتؤكد على حقوق الطفـل علـى االبـوين والممدة السمبعة

الحضانة والتربية والرعاية المادية والمعنوية وكـذلك تؤكـد ضـرورة حمايـة الجنـين 

واألم واعطائهما عناية خاصة، وتمنح اآلبـا  ومـن بحكمهـم الحـق فـي اختيـار نـوع 

 التربية ألوالدهم في ضو  القيم والشرع كما تؤكد حقوق االبوين واالقارب.

ها ومساواتها بين الرجـل والمـرأة عمومـا  واالبـوين وهي مادة واضحة في تناسق

 خصوصا  مع تأكيدها على منح الرعاية لالم وجنينها بشكل خاا.

 وهناك بعض التوضيحات:

: ان مسؤولية تربية االطفال تتوجه لالبوين معـا  مـن  خـالل قولـه تعـالى: االول

 اُس ا النــَّ ا َوقُوُدهــَ ار  يُكْم نــَ ُكْم َوأَْهلــِّ وا أَنفُســَ اَرةُ قــُ جــَ وال دليــل علــى اختصاصــها  َواْلحِّ

نُونَ بالرجال وانما جا  الضمير للتغليب نظير قوله تعالى:    .إخوة   إِّنََّما اْلُمْؤمِّ

وعليه فيجب على الجميع امتالك مقدمات الوقاية والصـيانة والتأهـل لهـا. وهـذا 

 ثيرون.يلقي واجبا  ثقيال  على الرجل والمرأة االمر الذي ال يلتفت اليه الك

: الحضانة واجبة على الطرفين، وضرورية للطفل، وهو اضعف مخلـوق الامني

وهي توفر الحنان والرعاية له، وتكـون االم احـق بحضـانة  -كما يقال    –حينما يولد  

الطفل ان شا ت اذا كانت مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلـى سـبع سـنين وان كـان 
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  (3)والسـيد الخـوئي   (2)ن يـرى السـيد الصـدرفي حـي   (۱)ذكرا  كما يرى السيد الحكيم 

أنها إلى سنتين، اما بعدها فاألب احق بالذكر واالم بـاالنثى حتـى    (4)والسيد الخميني

تبل  سبع سنين، وان كان االولى والمستحب أن يبقي االب الولد في حضانة امه إلـى 

 لقة.سبع سنين ذكرا  كان أو أنثى. ويسقط هذا الحق لو تزوجت االم المط

: والتأكيد على حماية الجنين يأتي من حـين العلـوق أي علـوق النطفـة بـل الاملث

من حين احتمال العلوق فقد روى محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن أسحق بـن 

عمار )والسند موثق( قال: قلت ألبي الحسن)ع( )أي االمام موسـى الكـاظم(: المـرأة 

فقلت انمـا هـو نطفـة، فقـال:  .نها؟ قال: التخاف الحبل فتشرب الدوا  فتلقي مافي بط

 .ان اول ما يخلق نطفة

 .(5)وهناك روايات مؤيدة لهذا المعنى

فأي اعتدا  عليـه يعـد اعتـدا   علـى اإلنسـانية واالم فـي هـذ  الفتـرة تحتـاج إلـى 

 رعاية خاصة واالب والمجتمع مكلفان بذلك.

ث باسـهاب عـن حقـوق : وهناك باب مفتوح في كتب الفقه واألخالق يتحدالرابع

اآلبا  على االبنا ، وحقوق األبنـا  علـى اآلبـا ، وحقـوق االقـارب اآلخـرين. وهـي 

تتراوح بين الوجوب واالستحباب لتنظم العالقـات االسـرية بشـكل أكثـر تالحمـا  فـي 

منظومة الحقوق االجتماعية العامة بين افراد المجتمع االسالمي وبينهم وبـين الدولـة 

 كل ذلك لتحقيق اروع ترابط منشود. ووالة االمور...

: وتتحدث عن تمتع كل إنسان بأهليته الشـرعية مـن حيـث االلـزام الممدة الاممنة

وااللتزام، وقد يقوم الولي مقامه اذا فقدت أهليته أو نقصت. وهي مـادة عامـة تشـمل 

الذكر واالنثى. وان كانت االعراف القبلية والجاهلية تعتدي علـى هـذ  األهليـة وهـو 
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أمر ال يرضا  اإلسالم، بـل يحاربـه باعتبـار  اعتـدا   علـى الحقـوق والكرامـة. وقـد 

راينا المرأة تبلـ  اسـمى المراتـب الكماليـة حتـى ليقـول الرسـول الكـريم فـي فاطمـة 

فكأنهــا فــي ذلــك )تختــزن الطهــر والنقــا   (۱)الزهــرا )ا( »فاطمــة بضــعة منــي«

وتصـل إلـى مرتبـة   (2)  هللا)ا(«  والروحانية والصدق واالمانة كما اختزنها رسول

 يكون غضبها وفرحها رساليا  دائما .

ان تاريخ اإلسالم ليزخر بالشهيدات والمحدثات والمجاهدات والعالمات فما جـا  

من الروايات وفيه اشارة إلى )نقا المرأة( ال يمكـن أن يحمـل علـى نقـا االهليـة 

علــى حالــة الــنقا فــي  همطلقــا  فهــي تشــترك معــه فــي االهليــة. وربمــا أمكــن حملــ

العبادات فـالمرأة الحـائض تسـقط عنهـا الصـالة وال يجـب عليهـا الصـوم )أدا  (، أو 

حالة العاطفة المتأججة التي قد تغلب العقل احيانا  وقد أحسن الدكتور عمـارة فـي رد 

 .(3)هذ  الشبهة

 وان الناظر للنصوا اإلسالمية الكثيرة التي تلغي الفوارق بين الرجل والمرأة،

وتجعل التكليف متساويا  بينهما، ومناط التكليف العقل، والمالحظة لمـا قدمتـه المـرأة 

ال   –لـو تـم سـندها    -من عطا  فكري كبير ليقتنع بأن النصـوا التـي اشـرنا إليهـا  

 تشير اال إلى حاالت خاصة ال غير.

 : وتشير إلى حق التعلم، وفريضة التعليم والتربيـة. وال ريـب فـيالممدة التمسعة

مساواة المـرأة للرجـل فـي هـذا االمـر، وقـد يصـبح العلـم واجبـا  عينيـا  علـى النسـا  

بالخصوا إذا توقفت بعض االمور التي تختا بالنسا  على ذلك. ثم اننـا قلنـا مـن 

قبل أنها مسؤولة عن تربية اوالدها مما يفرض عليها التسلح بالمعرفة. ويمكن القول 

وَن مع الرجل كمـا جـا  فـي قولـه تعـالى:  بأن الوالية العامة المشتركة لها   نـُ َواْلُمْؤمِّ

وَن  رِّ َويُقِّيمـُ نِّ اْلُمنكـَ ْوَن عـَ اْلَمْعُروفِّ َويَْنهـَ نَاُت بَْعُضُهْم أَْولِّيَا  بَْعضٍّ يَأُْمُروَن بِـّ َواْلُمْؤمِّ

يَْرَحُمُهُم  َك ســَ ولَهُ أُْولَئــِّ وَن ّللّاَ َوَرســُ يعــُ اةَ َويُطِّ كــَ وَن الزَّ الةَ َويُْؤتــُ يــزع الصــَّ ّللّاُ إِّنَّ ّللّاَ َعزِّ
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يمع  عن تقدم االمة العلمي   –كفاية    –هذ  الوالية تعني فيما تعني أنها مسؤولة     (۱)َحكِّ

بل وتقدمها العلمي على جميع الشعوب، الن العلم قوة، واألمة مـامورة باعـداد القـوة 

ة  َوَسط ا لِّّتَُكونُواْ   َوَكذَلَِّك َجعَْلنَاُكمْ المطلوب لتقوم بأدا  دورها الحضاري الطليعي:   أُمَّ

يد ا ُسوُل َعلَْيُكْم َشهِّ  .(2)ُشَهَدا  َعلَى النَّاسِّ َويَُكوَن الرَّ

 المادة العاشرة: تؤكد حرية العقيدة بالنسبة للجميع.

: تؤكد حرية اإلنسـان وان ال عبوديـة لغيـر هللا كمـا تحـرم الممدة الحمدية عشرة

 االستعمار بشتى اشكاله.

: تعلـن حريـة التنقـل واختيـار محـل االقامـة وحـق اللجـو  منية عشررةالممدة الا

وحقوق الالجئين. والمرأة الالجئة قد تكون اشد احتياجـا  مـن غيرهـا فتجـب مراعـاة 

 احتياجاتها.

: وهي تطرح حق العمل وكفالة الدولـة لـه، وحريـة اختيـار الممدة الاملاة عشرة

ال يطـاق أو اكراهـه او اسـتغالله او العمل، وضمان حقوق العامل وعدم تكليفـه بمـا  

 االضرار به وضمان األجر العادل دون تمييز بين الذكر واالنثى إلى بخر .

ان المادة واضحة في االشارة إلى أنماط الظلم الذي يقع علـى العمـال،   والحقيقة

وبالخصــوا علــى المــرأة العاملــة حيــث يســتغل ضــعفها وحاجتهــا لالنقــاا مــن 

إلى ما كان يجري عليها في الغرب في عصور االستعمار مـن   حقوقها. ولعلها تشير

 ظلم.

وعلى أي فإن اإلسالم اذ يسـمح لهـا بالعمـل الـذي ال يتنـافى مـع الوفـا  بحقـوق 

يعطيها كل حقوق العامل، بـل ربمـا يؤكـد علـى   –ان كانت زوجة طبعا     –الزوجية  

ا المسـلم. ومـن هنـا الرفق بها »رفقـا  بـالقوارير« انسـجاما  مـع الرحمـة التـي يملكهـ

جا ت القـوانين التـي سـنها مجلـس الشـورى االسـالمي االيرانـي للرفـق بالعـامالت 

والموظفات، ومنها تقليل ساعات العمـل وغيـر ذلـك. وال أرى مـا يمنـع المـرأة مـن 
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 العمل ضمن الشرطين التاليين:

 : مراعاة الحشمة واآلداب اإلسالمية.األول

 .لتعهدات العائلية: الوفا  بحقوق الزوج واالامني

: وتركز على حق الكسب لكل إنسان، مـع مالحظـة القيـود الممدة الرابعة عشرة

التي يضعها اإلسالم علـى حريـة التصـرف المـالي مـن عـدم االحتكـار او الغـش او 

 االضرار او الربا.

 وال ريب في شمول المادة لكل من الرجل والمرأة على السوية.

ايضا  على حـق الملكيـة بقيـود  الشـرعية وعـدم : وتركز  الممدة الخممسة عشرة

ات العامة وطبق الضوابط العامة. والموقف هو هو وكـذلك رجواز نزعه اال للضرو

االمر في المـادة السادسـة عشـرة التـي تؤكـد حـق االنتفـاع بثمـرات االنتـاج المـادي 

 واالدبي.

نظيفـة : وتؤكـد علـى حـق امـتالك اإلنسـان بيئـة اخالقيـة الممدة السمبعة عشررة

 بنا ة، ورعاية صحية واجتماعية مناسبة، وعيشا  كريما  كافيا  في مختلف المجاالت.

والتسـاوي فــي هــذا الحقـل مفــروض، بــل ربمــا اسـتلزم األمــر االهتمــام األكبــر 

 .بالمرأة لدورها المهم في تحقيق البيئة المناسبة اخالقيا  واجتماعيا  

الجتماعي الذي يعنـي ضـمان الحـد ان الرجل والمرأة مشموالن لحقوق التكافل ا

المتوسط من المعيشة، بعد ان كان على ولي األمر قدر وسعه أن يوصل االفراد إلى 

كما ان على االفراد أنفسـهم سـد االحتياجـات   .(۱)  الغنى كما يعبر االمام الصادق)ع(

الضرورية لبعضهم البعض؛ وقد جا  في رواية عن االمام الصادق)ع( قوله: »أيمـا 

منع مؤمنا  شيئا  مما يحتاج إليه وهو يقدر عليـه مـن عنـد  او مـن عنـد غيـر ،   مؤمن

اقامه هللا يوم القيامة مسودا  وجهه، مزرقة عينا  مغلولة يرا  إلـى عنقـه، فيقـال: هـذا 

وهنـا يقـول الشـهيد الصـدر معلقـا :    (2)الخائن و ورسوله ثـم يـؤمر بـه إلـى النـار«
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 ت مطلقــة ولكــن المقصــود منهــا هــو الحاجــة )والحاجــة فــي هــذا الحــديث وان جــا

 (، باعتبار االجماع على عدم وجوب ما زاد عليها.(۱)الشديدة 

: وتتحدث عن حق اإلنسان فـي األمـن علـى الـنفس والـدين الممدة الاممنة عشرة

واالهل والعرض والمال، وكذلك عن استقالله بحياته الخاصة وعدم جواز التجسـس 

 وعن حرمة المسكن ومحل االقامة.،  عليه او االسا ة لسمعته

وكلها حقوق تتساوى فيها المرأة مع الرجل بل تعظم مسؤولية الرجل احيانا  فـي 

 مجال توفير السكن وحماية حقوق العائلة.

وهناك حديث عن استقالل المرأة في حياتها وقرارها وهو أمر تقرر  الروايـات 

هــا علــى الــزواج، وحــرم والفتــاوى علــى مــدى العصــور، فقــد حــرم اإلســالم إكراه

 .العادات الجاهلية كنكاح )الشغار(

 -كما يقول المرحوم المطهـري  –ولكن هذا االستقالل لم يكن يعني لدى اإلسالم  

سوق المرأة نحو العصيان والتمرد والكراهية للرجل، بـل رغـب اإلسـالم المـرأة   (2)

ــة، والمســاهم ــة العام ــي الوالي ــة والمشــاركة ف ــل واالموم ــا  بحســن التبع ــي البن ة ف

االجتماعي السليم. تبقى مسألة كون اذن االب للبنت البكر شرطا  لصحة الزواج، فقد 

 اعتبر ذلك قيدا  على الحرية في نظر البعض ولكن يقال في قباله:

 ـ هناك الكثير من الفقها  من ال يعتبر ذلك شرطا .1

 تشكيل العائلة.من المالحظ ان هذا االشتراط أمر احتياطي لتحقيق الدقة في  -2

 ان االب إذا دخل في حالة من العناد و)االعظال( سقط اشتراط اذنه. -3

يقــول االمــام الخمينــي »نعــم ال اشــكال فــي ســقوط اعتبــار اذنهمــا )يعنــي االب 

 .(3)والجد( ان منعاها من التزوي  بمن هو كف  لها شرعا  وعرفا  مع ميلها«

نـاس امـام الشـرع وكفالـة حـق وتركـز علـى تسـاوي ال  الممدة التمسرعة عشررة:

ــه.  ــت ادانت ــى تثب ــتهم حت ــرا ة الم ــؤولية شخصــية وب ــا ، وان المس ــوع للقض الرج
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 والتساوي هنا واضح تماما .

وهــي تمنــع تقييــد حريــة االنســان بغيــر موجــب شــرعي او  المررمدة العشرررو :

 تعريضه للتعذيب او اذالله والريب في شمولها للرجل والمرأة بالتساوي.

حديث اال موضوع االلتزام بالحجاب االسالمي الذي اعتبر تقييـدا    وليس هنا من

 للحرية الشخصية للمرأة.

ولكن الواضح ان االسالم حينمـا اوجبـه علـى المـرأة كـان يتـوخى تـوفير البيئـة 

النظيفة للمجتمع وسد باب )االغرا ( و )التحريك الجنسي االعمى( الذي يـؤدي الـى 

للغزيرة عن ادا  واجبها الـذي خلقـت ألجلـه ومـن   االشباع الجنسي المخرب والمبعد

كما اسـلفنا  –المعلوم ان االسالم وفق نظريته االجتماعية يعتبر )العائلة( حجر البنا  

ويغلق كل ذريعة لالستغنا  عنها مما يؤدي إلى تقطـع العالئـق السـليمة واخـتالط   –

شاهد  فـي مجتمعـات اإلنسان والميوعة والتحلل ويحول المجتمع إلى غابة. وهو ما ن

 .التحلل الغربية

والحجاب بحدود  التي نؤمن بها ال يمنع المرأة مطلقا  من القيام بدورها السياسي 

 او االعالمي او التعليمي أو المهني وإنما يضمن سالمة البيئة النظيفة.

والريب ان أي عمـل يخـل بالوظيفـة االجتماعيـة يجـب االمتنـاع عنـه مـن قبـل 

 لى السوا .الرجل والمرأة ع

 : فهي تمنع أخذ اإلنسان رهينة.والعشرو   ةامم الممدة الحمدي

: تركز على حرية الرأي والدعوة إلـى الخيـر والنهـي والممدة الامنية والعشرو 

عن المنكر وضـرورة االعـالم وتحـريم اسـتغالله والتعـرض للمقدسـات، واإلخـالل 

مذهبية والتحريض على التمييـز بالقيم وزعزعة المجتمع وإثارة الكراهية القومية وال

 العنصري.  

وَن وتشترك المرأة مع الرجل تماما  فـي ذلـك إذ يقـول القـربن الكـريم:   نـُ َواْلُمْؤمِّ

وَن  رِّ َويُقِّيمـُ نِّ اْلُمنكـَ ْوَن عـَ اْلَمْعُروفِّ َويَْنهـَ نَاُت بَْعُضُهْم أَْولِّيَا  بَْعضٍّ يَأُْمُروَن بِـّ َواْلُمْؤمِّ

وَن الزَّ  الةَ َويُْؤتــُ يــزع الصــَّ يَْرَحُمُهُم ّللّاُ إِّنَّ ّللّاَ َعزِّ َك ســَ ولَهُ أُْولَئــِّ وَن ّللّاَ َوَرســُ يعــُ اةَ َويُطِّ كــَ
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يمع   وكل ماذكر في المادة يدخل في عموم اآلية الكريمة.  (۱)َحكِّ

: تركز على )الوالية( وتعتبرها أمانة يحرم االسـتبداد والممدة الاملاة والعشررو 

ق فـي إدارة الشـؤون العامـة لـبالد ، وتقلـد الوظـائف فيها وتعلن أن لكـل إنسـان الحـ

 العامة وفقا الحكام الشريعة.

 وال ريب في شمول المادة للرجل والمرأة.

اال أن الحديث هنا يتم عن فتوى جمهور العلمـا  فـي مجـال منعهـا مـن القضـا  

 والوالية العامة او) االمامة العامة( فيعتبر ذلك تمييزا  للرجل عليها.

ينا ان المرأة في منطق القربن شريكة للرجل في الوالية العامة. ولم يثبت لكنا را

لدينا دليل يستثني المرأة من أي منصـب والئـي وحـديث )مـا افلـح قـوم ولـو امـرهم 

ثـم إن  (3)ال يقوى على ذلك وقـد نوقشـت داللتـه مـن قبـل بعـض المحققـين  (2)امرأة(

سـلطان الفـرد إلـى سـلطان   انتقـل مـن  –كمـا يقـول    –الواقع في عصـرنا الحاضـر  

 المؤسسة.

نعم ثبت استثنا  المرأة من النطق بالقضـا  ولعـل ذلـك لطغيـان الحـس العـاطفي 

لديها وهـو أمـر تقتضـيه وظيفتهـا الحياتيـة، ولكـن ال مـانع مـن اشـتراكها فـي هيئـة 

القضا  والمؤسسة القضـائية، وهنـاك فقهـا  كبـار اجـازوا للمـرأة القضـا  كالحنفيـة 

 طبري وغيرهم.واالمام ال

وأخيرا  ال أجد أي مانع من امتالك المرأة حق الفتيا كالرجل وال مانع من العمـل 

 برأيها وفتواها الن كل ادلة التقليد عامة تشملهما معا  كادلة الرجوع إلى أهل الخبرة.

 خاتمة

بقـي لنــا أن نشــير إلــى الفــوارق التفصــيلية فــي بعــض االحكــام كــاالرث والديــة 

جميعا  تقوم على اساس من اختالف الوظائف الحياتية لكل من الرجل والشهادة وهي  
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 والمرأة واختالف االدوار التي كلف كل منهما بأدائهما.

ونعود فنؤكد ان نظرة فاحصة على مجمـوع االحكـام توضـح أن اإلسـالم يؤكـد 

على التوازن بين الحقوق والواجبات من حيـث المجمـوع وان لـم يكـن هنـاك تشـابه 

كل مورد مورد، فمـثال  لـو جمعنـا بـين احكـام النفقـة الواجبـة علـى الـزوج دقيق في  

 واحكام االرث لراينا نوعا  من التوازن الحكيم.

وبعد هذا العرض السريع ينبغي ان نتحـدث عـن دور المـرأة فـي عمليـة التنميـة 

 وتحقيق المشروع الحضاري لالسالم بشي  اكثر تفصيال  كمايلي:

 

ــة  ــي عملي ــةدور المــرأة ف ــة االجتماعي ــق مشــروع االســالم التنمي ، وتحقي

 الحضاري:

والمرأة تارة ننظر اليها بوصفها إنسانا فعاال في عمليـة التنميـة، واخـرى نركـز 

عليها بمالها من خصائا تنفرد بها باعتبارها األم والبنت واالخت والزوجة، وهـي 

زة، وقـدرات بهذا االعتبار تمتاز عـن الرجـل بمـا تحملـه مـن طاقـات عاطفيـة متميـ

 تكوينية مؤثرة، ومن ثم ما تحمله من وظائف اجتماعية فريدة.

فإذا نظرنا اليها بوصفها إنسانا نشطا في عمليـة التنميـة، واخـذنا بعـين االعتبـار 

حقيقة )أن االنسان هو محور التنمية(، ومقولة أن )التنميـة المسـتمرة هـي تلـك التـي 

التنمية، واالسس التحتية للثقافـة المعنويـة متوازنا بين مجموع عناصر    تحقق انسجاما  

التي تعمل في مجال اسقاطاتها(، وادركنا بعد ذلك أن مكونات الفطرة االنسـانية هـي 

أهم هذ  االسس واعمقها في وجود االنسان، بل بدونها يفقد االنسـان هويتـه ويتحـول 

)حركتـه أو ،  إلى )شي ( ال نستطيع أن نتحدث عن )حقوقـه( أو )نمـو  االجتمـاعي(

العادلة(، أو )أخالقيتـه(، أو حتـى )بقائـه الحضـاري(، وأضـفنا إلـى كـل هـذا حقيقـة 

أخرى هي أن الدين )الذي يستمد اصوله من منابع فطرية( هو الصيغة االكمل التـي 

وضعها خالق االنسان ليحقـق مـن خاللهـا تكاملـه المـادي والمعنـوي المنسـجم، وأن 

ح هـذ  المسـيرة ثباتـا  فـي الهويـة والشخصـية، الدين وحد  هو الذي يسـتطيع أن يمـن

ــا يســتطيع أن يحــل االشــكاالت  ــا  بالمســتقبل، كم ــب، وامــال  دفاق ــي القل ــا ف واطمئنان
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االجتماعية الكبرى من قبيل حـل التضـاد الـدائم بـين حـب الـذات واالنانيـة، والعمـل 

د( لصالح المجتمع ونسيان الـذات فـي سـبيله، وحـل التنـاقض بـين اتجاهـات )االلحـا

يسـمى بالشـرك(، إذا اخـذنا بعـين   واتجاهات )االيمان المفرط باالمور النسبية أو مـا

كنــا أن المــرأة االنســان هــي محــور التنميــة راالعتبــار كــل هــذ  الحقــائق الكبــرى اد

مع ذاتهـا ومـدعياتها،  وركنها الركين، ولن تستطيع أية عملية تنموية أن تحقق صدقا  

ــاني و ــا إال إذا طــورت الحــس االنس ــا مكانته ــرأة، واعطته ــي وجــود الم الفطــري ف

 -مـن الجانـب االنسـاني    -االنسانية الطبيعية، ورفعت من البين كل عناصر التفريق  

بين الرجل والمرأة، ومنحتها الدور االنساني المتساوي في هذا المضمار، ثـم عـادت 

 لتستفيد من هذ  الطاقة االنسانية الخيرة لصالح المجموع بأفضل اسلوب.

ال يفوتنا أن نشير إلى أن المرأة إن تأصل الثبـات فـي شخصـيتها، واالطمئنـان و

في قلبها، واالمل بالمستقبل في وجودها منحت كل المسيرة االجتماعية طاقة كبرى، 

 وهيأت لها كل مقومات المسيرة الصالحة.

 

 المرأة ودورها بمالحظة خصائصها:

جد أن نزهـا عـن الرجـل، فسـوإذا عدنا وركزنا على خصـائا المـرأة التـي تمي

من قيمتهـا االنسـانية بـل تزيـد عليهـا، وإنمـا تتـرك أثرهـا   خصائصها ال تغير مطلقا  

الوظيفي في البين، بمعنى أن هناك تقسيما طبيعيا  قّدرته الرحمـة االلهيـة بـين وظيفـة 

 الرجل ووظيفة المرأة، في عملية التنمية االجتماعية بل الفردية أيضا .

جــة والمــرأة األم لهمــا دوران متمــايزان عــن دور الرجــل الــزوج، فــالمرأة الزو

والرجــل االب بالريــب، إال أن هــذين الــدورين متكــامالن تمامــا  بحيــث ال يمكــن أن 

 تستغني الحياة عن هذين الدورين، بمقدار عدم امكان استبدال احدهما باآلخر تماما .

 علـى عمليـة التنميـة -ار بهـذا االعتبـ -بعد هـذا نقـول: إن للمـرأة أثرهـا الكبيـر 

أيضا ، ومهما تعددت علل التنمية فشملت )العلل الفاعلية، والعلـل الغائيـة،   الحضارية

والعلل الصورية باالضافة للعلل المادية(، فإن اسقاطات دور المـرأة يبقـى لهـا أكبـر 

 األثر في هذا المجال.
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سـبيل المثـال ذلك أن المـرأة تسـتطيع أن تتـرك بثـارا  كبـرى، نـذكر منهـا علـى  

 مايلي:

 -لـو وفقـت فيـه    -ـ اعداد وتهيئة وتـوفير البيئـة العائليـة السـليمة، وهـي بهـذا  1

تستطيع أن تضع الحجر االسـاس لمجتمـع إنسـاني سـليم ثابـت الجـأش قـوي القلـب، 

 للمستقبل.  ا  منشد

وبدون هذا سيبقى المجتمع ممزقا  عاطفيا ، ومهلهال  معنويا  تتفشى فيـه الجريمـة، 

 يث فيه الكسل، ويفقد صفته الخالقة شيئا  فشيئا .ويع

فالزوجــة الصــالحة واالم الصــالحة همــا قــوام الحيــاة العائليــة الصــالحة، وهــذ  

 بدورها هي قوام المجتمع الصالح )كما تؤكد ذلك النصوا االسالمية(.

 توفير الجو المناسب لتربية الجيل القوي الفاعل. -2

هو محور التوسعة، وهو يحتاج إلى عمليـة تربويـة وقد قلنا: إن االنسان الصالح 

مستمرة تفجـر فيـه طاقاتـه، وتبـرز فيـه مكوناتـه الذاتيـة، وهـي ال تتفجـر وال تبـرز 

 عشوائيا  وتلقائيا ، وإنما تحتاج إلى عملية تربوية وجو تربوي مناسب.

وال ريب أن للمرأة اعظم األثر في تربية العناصر االنسـانية، وورا  كـل عظـيم 

 بل ما اكثر العظما  النسا  في تاريخنا الطويل. -كما يقولون   -رأة  ام

االعداد لجو وبيئة حماسيين عاطفيين من خـالل االسـتعداد الطبيعـي للمـرأة،   -3

لتســد بــه هــذ  الحاجــة الضــرورية لالنســان مــن جهــة، وتــوفر لــه الحالــة الحماســية 

 ن جهة اخرى.الضرورية لتخطي العقبات وصنع تنمية اجتماعية مستديمة م

أما المجتمع الذي يخلو من هذ  الحالة العاطفيـة والحماسـية فهـو مجتمـع خامـد، 

وبيئة جامدة ربما تتقدم في بعـض المجـاالت الماديـة إال أنهـا تفقـد الصـفا  االنسـاني 

 المطلوب، ومن بعد تفقد القدرة على ايجاد التنمية المتوازنة.

بيـر فـي تـوفير الجـو العـائلي النظيـف، ومن هنا يظهر جليا  أن المرأة لها دور ك

وأن العائلــة وتشــكيالتها بمــا لهــا مــن مفهــوم كالســيكي معــروف لــدى المجتمعــات 

 .الحضارية  واالديان كلها، هي حجر الزاوية في عملية التنمية

كما يظهر أيضا  أن أية ضربة توجه لدور المرأة في البنا  العائلي المشـار اليـه، 

بــاط العــائلي المقــدس، أو محاولــة لطــرح مفــاهيم جديــدة، وأي تقليــل مــن اهميــة الر
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وادعا  مصاديق عصرية له، أو إضعاف روابطه، أو ايجـاد بـديل مزعـوم لـه، كـل 

هذ  المحاوالت تترك اعظـم اآلثـار السـلبية علـى مسـتقبل اإلنسـانية جمعـا ، وتفقـد  

حتى ولـو  الحركية التنموية المطلوبة، بل هي ت مر واضح على كل الوجود االنساني

 جا  هذا الـت مر تحت غطا  الخدمة الدولية لعملية التنمية.

 وهنا يجب ان نالحظ ان االسالم اسهم المرأة في عملية التنمية بشكل كبير.

 

 نظرة اإلسالم العامة للحياة الزوجية

وفي ختام هذا المقال، واسـتكماال  للفائـدة اذكـر هنـا نظـرة عامـة لخصـها بشـكل 

 . على النحو التالي:(۱)يد الحائريدقيق استاذنا الس

قبل بيان هذ  النظرة، البد أن نؤكد قبل كل شـي  وكأصـل موضـوعي علـى أن 

اإلسالم رأى من أول األمر أن سعادة الحيـاة البشـرية تقـوم علـى أسـاس مـن النظـام 

العائلي، حيث تشكل العائلة وحـدة البنـا  االجتمـاعي، رافضـا  بـذلك النظـام االبـاحي 

 ولعل ذلك ألمرين:المتحلل،  

: أن استقرار الحيـاة ونظامهـا بشـكل مـتقن يتوقـف علـى هـذا النظـام دون األول

 غير .

: أن الحاجات البشرية ليست كلها عبارة عن الحاجات، المادية، وإنما تعـم الامني

الحاجــات المعنويــة التــي تتطلــب االشــباع إلــى جنــب تلــك الحاجــات، فــإذا أمكــن أن 

حي يمكن أن يـوفر الحاجـات الماديـة فهـو يعجـز عـن إشـباع نفترض أن النظام االبا

الحاجات الروحية، والتي تنبع من أهمية عنصر السكينة والرحمة التـي يحتـاج إليهـا 

الكبار، لتذيب كل ما علق في نفوسهم من اوضار الحياة، كمـا يحتـاج إليهـا الصـغار 

أون فـي كنـف الرحمـة لتوجد تأثيرا  تربويا  متوازنا  فـي تكـوينهم النفسـي، حيـث ينشـ

 والسكينة التي توفرها لهم األمهات.

 
 .ضم  دروسه التي كم  يلقيهم علينم - ۱
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وقد أثبتت التجربـة أن االطفـال الـذين لـم يعيشـوا تحـت كنـف األم واألب فقـدوا 

 الكثير من النمو الروحي.

وبعد افتراض هذ  الحقيقة أصال  عاما   جـا  اإلسـالم فأقـام الحيـاة العائليـة علـى 

 أسس خمسة هي:

 بالقيادة الموحدة للحياة الموحدةاألساس األول: اإليمان 

فــإذا كانــت الحيــاة العائليــة تشــكل وحــدة متكاملــة، ومجتمعــا  صــغيرا  فــإن مــن 

 الضروري لهذ  الوحدة من قائد.

وكان القائد هو الرجـل الـزوج علـى البيـت والزوجـة دون األب علـى البنـت أو 

 األخ على األخت.

عـرض الرجـل فـي الحقـوق  مما يؤكد لنـا أن اإلسـالم يجعـل المـرأة كـأنثى فـي

اإلنسانية، ولكنه يعطي بعض المناصب للرجل لمحاولة لتقسـيم العمـل ال أكثـر. وإال 

 فما معنى تخصيا القيمومة بالزوج دون األب واألخ.

 

 األساس الثاني: مالحظة قدرات نوع الرجل البدنية والفكرية

يــادة طبقــا  فبعــد أن بمــن بــذلك رتــب الحقــوق فــي المجــال العــائلي، ومنحــه الق 

لالسـاس األول وقــد رأينــا أن هــذ  القـدرات لــم تشــكل داعيــا  لقيــادة األب واألخ وان 

حيانا  أن تعيش تحت ظل األخ، ولكن ذلك ال يعد مما فرضـه أكانت األخت قد تختار  

 اإلسالم إذ يمكنها أن تخرج من هذ  الحماية.

نحمـل البـا  فـي )بمـا  لـو قلنـا بهـا ولـم   –أما األرجحية اآلتية من ناحية اإلنفاق  

 فهي على أي حال وليدة األرجحية التكوينية. –انفقوا( على االستعانة  

 

 األساس الثالث: اشباع الشهوة الجنسية

ذلك أن صفة الواقعية هي من أشمل الصفات اإلسالمية. فاإلسالم طبقـا  لواقعيتـه 

ن عمــل علــى إشــباع الجانــب المــادي كمــا عمــل علــى إشــباع الجانــب الروحــي مــ
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وألنها حاجات إنسانية أصلية. وتتمثل الواقعيـة ،  احتياجات اإلنسان، النه دين الفطرة 

يـزة الجنسـية كحاجـة ماديـة أصـلية، وحفظـا للنـوع غرهنا فـي عملـه علـى إشـباع ال

 األنساني.

وهذ  الغريزة وإن أمكن أن تلــبّى علـى أسـاس اإلباحيـة إال أنـه مراعـاة للنظـام 

ضـمن إشـباعه  –باحيـة، وأقـام نظـام الـزواج ليكـون العائلي الذي فرضه رفـض اال

قد عمـل علـى إشـباع الجانـب الروحـي أيضـا . ولكـي يمنـع مـن مخـاطر   –يزة  غرلل

ورد التأكيد الكبيـر علـى الـزواج،  –لو لم تشبع من طريق محلل   –الشهوة الجامحة  

 والزواج المبكر.

ن شكل الشـهوة عنـد وقد التفت اإلسالم إلى نكتة تكوينية هامة هي وجود فرق بي

الرجل وعند المـرأة، إذ نجـدها ثـائرة فـي الرجـل بخـالف المـرأة التـي تفضـل علـى 

الرجل بصـبرها علـى عـدم العمـل الجنسـي مـن جهـة، وامتالكهـا لقـوة تقبـل العمـل 

 الجنسي من جهة أخرى وكذا شدة لذتها لو حصلت.

لجنسـي وربما كان ذلـك هـو العامـل علـى مـنح الرجـل زمـام عمليـة االتصـال ا

 باالضافة إلى نكتة القوامة السابقة.

وقد وردت روايات تحث المرأة على أن تعرض نفسها، وتلبي حاجـات الرجـل، 

بال ان تكون هناك حاجة لتوصية الرجل بإشباع المرأة، باعتبار  يملك الـدافع القـوي 

 لذلك. وهذ  صورة من صور التوازن اإلسالمي العام.

، فاوجب على الرجل المبيت  مع المـرأة كـل أربـع ورغم هذا فقد احتاط اإلسالم 

ليال، وأوجب الجماع مرة كل أربعة أشهر إال أن تسقط حقها، وجعل مـن المسـتحب 

مالعبة المرأة إلشباعها جنسـيا ، وأخيـرا  حـث علـى هـذا اإلشـباع حينمـا رغـب فـي 

 روايات تدل على ذلك وإن كانت ضعيفة السند إلى الحد الذي طالعنا .

 وايتان بمضمونفمنها ر

 .(۱)»ان اصابة األهل صدقة«
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 ومنها رواية اخرى جا  فيها انه.

 »من جمع من النسا  ماال ينكح فزنى منهن شي  فاإلثم عليه.

 

 األساس الرابع: المودة واأللفة والسكينة

ا لِّّتَْسُكنُوا إِّلَْيَهايقول تعالى:  ُكْم أَْزَواج  ْن أَنفُسِّ  .(۱)َخلََق لَُكم ّمِّ

الحياة الزوجية يفترض لها جو يختلف عن أي جو بخر كالجو التجـاري   ذلك ان

الذي يمكن افتراض العالقات فيه على نحو بلي صرف قـائم علـى أسـاس حـدي مـن 

مصالح كل من الطرفين، حيث يؤدي كل من الطرفين التزاماته تجا  الطرف اآلخـر 

صـارمة، وواجبـات بدقة. أما في الحياة الزوجية فال يمكـن افتـراض عالقـات حديـة 

متبادلة، يقوم بها كل من الطرفين تجا  اآلخر، وإال لما أصبحت حياة سعيدة تسـودها 

 األلفة والمحبة والسكينة النفسية بل عادة حياة مادية جافة منفعية.

وبتعبير بخر فإن النظام العائلي كما مر يقوم بوظيفة تلبية االحتياجـات الروحيـة 

 تال م ونظام بلي صرف.  النفسية وهذ  التلبية ال ت

 هذا وقد قام اإلسالم بأمور يوفر بها هذا الجو من الرحمة.

: انــه حســس المــرأة بحقــوق الــزوج طالبــا  منهــا إطاعتــه وتعظيمــه قــائال  األول

 »وللرجال عليهن درجة«، مما يؤدي لكسب المرأة موّدة الرجل وطاعته.

ل إلـى نفسـها ممـا يـوفر : انه طلب إليها أن تتـزين وتتجمـل وتـدعو الرجـالامني

 أيضا  باإلضافة لإلشباع الجنسي جو السكينة والمحبة.

 : تحسيس الرجل عاطفيا  تجا  الزوجة.الاملث

...«، »أوصــيكم ةفتقــول لــه الروايــات »خيــركم خيــركم ألهلــه« »فإنهــا ريحانــ

 بالضعيفين...«، »ايضرب أحدكم امرأته ثم يظل معانقها«.

 إلى غير ذلك.

رب  على الوتر الحساس في كل جانب، فإذا طلـب مـن المـرأة والمالحظ أنه ض

 
 .2۱:الروم - ۱
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أن تعظم الرجل، فهي تشبع قوامته، وقوته، وإذا طلـب منهـا أن تتـزين فهـي تسـتغل 

احتياجه الجنسي، فـي حـين إذ اراد للرجـل أن يشـعر بهـذا الجـو حـّرك فيـه الجانـب 

 العاطفي الجمالي في المرأة.

وجة في األمـور التـي هـي أمـس بالحيـاة : أنه جعل حقوق الزوج على الزالرابع

الخاصة للزوجة أمورا  مستحبة. مؤيدا  بها أوال  جانب القواميـة فـي الرجـل، ومـوفرا  

بها هذا الجو، فإن االستحباب المتوفر هنا لم يكن من الصـالح أن يصـعد إلـى درجـة 

 الوجوب لنكات هي: 

ــوب األولررى ــدقيق  –: أن الوج ــريعة ال ــر الش ــع  -بنظ ــافى م ــرأة يتن ــة الم حري

 المطلوبة.

: أن هذ  الحقوق لو وجبت لعادت الحياة الزوجية حياة بلية صـرفة، بينمـا الامنية

 يراد لها أن تكون عش المودة والمحبة.

 : ما سيأتي في األساس الخامس.الاملاة

 

 األساس الخامس:  المرونة

أن يكـون وقد قلنا إن اإلسالم يتصف بالواقعية والفطرية، وهـذ  الصـفة تقتضـيه 

 مرنا  يستوعب متطلبات الواقع.

 ويتضح هذا بمالحظة بعض االمثلة:

 

 المثال األول: الزواج:

وليس عدم وجوبه ألنه أخف مالكا  مـن بعـض الواجبـات كـرد السـالم مـثال  بـل 

يكاد يكـون مـن أهـم األشـيا  فهـو أسـاس الحيـاة الزوجيـة التـي هـي أسـاس التكـون 

 االجتماعي.

لتؤكد ذلك فراجع االبواب األولى مـن مقـدمات النكـاح فـي وقد وردت الروايات 

، ومنها ماجا  بسند تام عن صـفوان )ومـا مـن شـي  أحـب 5، ا  14ج  ،  الوسائل
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 إلى هللا عزوجل من بيت يعمر في اإلسالم بالنكاح(.

إال أن الزواج لم يصبح واجبـا . لنكتـة الحفـاظ علـى عنصـر المرونـة، حيـث أن 

احدة، فقد يبتلـى اإلنسـان بمشـاكل نفسـية، أو خارجيـة، الظروف ليست على وتيرة و

 تجعل النكاح أمرا  غير مرغوب فيه. هذا من جهة،

ومن جهة أخرى فإنه ال يمكن أن يعطى لإلنسانية نظام صـارم يصـاغ بصـياغة 

تجعله واجبا  أحيانـا  وغيـر واجـب أحيانـا  أخـرى للـنقا االنسـاني فـي التمييـز بـين 

 الموارد.

األمثل هو التنـزل من مرحلـة إيجـاب النكـاح إلـى مرحلـة جعلـه فكان األسلوب  

 مستحبا  مرغوبا  فيه من قبل الشارع.

 فذلك خير أسلوب لعالج هذا الموقف.

 إذ أن اإلنسان المتدين الملتزم بالشرع ال يخلو حاله عن احدى حاالت ثالث:

ينـدفع   : أن يميز بوضوح أن النكاح يوجب سـعادته وهنـا  ، وهنـاالحملة األولى

 للزواج حتى لو لم يكن مستحبا .

: أن يشعر بوجود قيود ومضايقات من الزواج، بحيث لو بقـي هـو الحملة الامنية

وحالته النفسية لم يكـن ليتـزوج، اال ان هـذ  المشـاق ال تقـاوم مجمـوع امـرين لديـه: 

 الرغبة النفسية، واالستحباب الشرعي.

به في النكاح قويا  بحيـث ال يمكـن أن   : ان يكون الشقا  الذي يحسالحملة الاملاة

 يقابل هذا االحساس شي  إال إيجاب النكاح.

 ولكن هل من الصالح اإليجاب؟ 

اننا يمكـن أن نفتـرض فشـل تجربـة الـزواج، وتحقـق المخـاوف، كمـا يمكـن ان 

نفترض أنه يكتشف بعد الزواج أنه كان في وهم ال معنى له. والتمييـز بـين الحـالتين 

 طى بيد الرجل، ومن هنا كان األولى أن يكون الزواج مستحبا .ال يمكن أن يع

 

 :المثال الثاني: الطالق
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وال ريب في أنه مبغوض، وأن بغضه ليس بأقل من بعض المحرمات كما جا   

 .(۱)في الرواية

 إال انه لم يحّرم لنفس النكتة، ونفس البيان.

وجـد شـيئا  مـن الـدواعي  وحينئذ فالمتدين ال يطلّق في الحـاالت االعتياديـة، وإذا

ردعته الكراهة، فإذا بل  الى حالة ال ينفعها اال التحـريم وجـد االسـالم انـه لـيس مـن 

الصالح ذلك، إذ قد توجد حاالت يكون الطالق فيها ضروريا ، وال يمكـن تمييـز هـذ  

الحاالت من قبل المكلف بواسطة مقياس شرعي يفهمه فيطبقه بدقة، ومن هنـا صـار 

 ها  كراهية شديدة.الطالق مكرو

 المثال الثالث: تعدد الزوجات:

. بل ان الـذي يسـتفاد هـو كراهتـه فـي (2)فقد جعل في اإلسالم جائزا  في حد ذاته

َدة  الحاالت الغالبة، لورود تعبير  لُواْ فََواحـِّ دِّ تُْم أاَلَّ تَعـْ فـْ التـي هـي بحكـم النهـي  فَإِّْن خِّ

 حملنا  على التنـزيهي بدليلين.عن التعدد. ولم نحمله على التحريمي وإنما 

 : ما تسالم عليه الفقها  من عدم التحريم.األول

تُْم : اآلية الكريمة القائلة:  الامني ْو َحَرصـْ لُواْ بَْيَن النَِّّسا  َولـَ يعُواْ أَن تَْعدِّ َولَن تَْستَطِّ

يلُواْ ُكلَّ اْلَمْيلِّ فَتَذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَةِّ   . (3)فَالَ تَمِّ

هر منها أنها إنما تحرم خصوا الدرجة مـن الميـل التـي تكـون فيهـا حيث الظا

 المرأة كالمعلقة فال هي كزوجة وال هي كطالق.

 فإن محتمالت الجمع بين هذ  اآلية واآلية الناهية عن التعدد أربعة:

: ان تفهم الحرمة من مجموع اآليتين كمـا قالـه الـبعض وأضـاف المحتمل األول

 
 .5 :۱4ل  الوسمئ - ۱

ولم نقف على دليل يجعله مسرتحبمً أمرم آيرة )ةرمنكحوا مرم طرمب لكرم...( ةهري واردة ةري مرورد اليترممى   -  2

والحكم وا  كم  عمممً إال أ  المورد يسرلبه الظهرور ةري الطلرب وإنمرم يتعردى مر  المرورد لعردم الفررق 

ةي الطلرب ويعطيره ظهروراً ةري  عرةمً على أ  تعليق الحكم على إرادة اإلنسم  )مم طمب( يسلبه الظهور

 .مقدممت النكمح )مم طمب( ۱4رة الطروقة )ج ز وامم الروايمت ةهي واردة ةي كاالجوا

 .۱29النسمء:   - 3
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 عدم الجواز إال في موارد استثنائية.اليه أنه أبل  بيان في 

 :  النه خالف  مفاد اآليتين معا .أوالً : وهو بمطل

أما اآلية االولى )فانكحوا ما طاب( فإنه يكون المقصود بها طبـق هـذا االحتمـال 

أنه يجوز لكم أن تنكحوا ولكن بشرط تعجيزي هو العدالة الحقيقية وهي غيـر ممكنـة 

 .وهذا امر غير متعارف تعبيرا  

واما اآلية الثانيـة )بيـة المعلقـة( فهـي صـريحة فـي النهـي عـن خصـوا عـدم 

العدالــة المــؤدي إلــى التعليــق دون غيــر ، والتعليــق حالــة مفرطــة فــي عــدم العدالــة 

 يوصلها إلى مايقرب االضرار بحقوقها الواجبة.

 ً  : فهو ينافي الروايات المجوزة وامنيم

 ً  يرة الثابتة في زمن المعصوم.: هو ينافي الضرورة الفقهية والسواملام

: ان يقال أن اآلية الثانية تفسر العدالة في اآلية األولى بـأن تقـول المحتمل الامني

إنه إن خفتم أال تعدلوا عدالة موصلة الحـداهن إلـى حالـة التعليـق فواحـدة. فـنحن إذا 

 العدالة.بقينا واآلية األولى قلنا بالحرمة ولكن الثانية تفسرها بهذ  الدرجة من عدم  

ولكن حمل )فإن خفـتم(، علـى هـذا الفـرض لـيس عرفيـا  إذ المـراد مجـرد عـدم 

المســاواة فــي نظــرة العــرف، وإن شــئت قلــت: ان هــذا االحتمــال والتقييــد ممــا يأبــا  

 االطالق.

 : ما هو المشهور.االحتممل الاملث

 من أن قوله: )فإن خفتم...( ينظر إلى العدالة العملية.

 ا...( ينظر إلى العدالة القلبية..وهو باطل أيضا  وقوله )لن تستطيعو

ذلـك لمخالفتـه لـذيل اآليـة الثانيـة الـذي يجيــز عـدم العدالـة مـالم يصـل إلـى حــد 

التعليق. وواضح أن ترك العدالة العملي دون القلبي فقط هو الـذي يوصـل إلـى حـال 

 التعليق.

نمـا يوجـد خـوف : ان يحمل النهي في )فواحدة( على الكراهة حياالحتممل الرابع

 العدالة بدرجة ملحوظة عرفية.

 اما تقييد  بدرجة ملحوظة عرفية فلكي ال يختا حكم االباحة بفرض نادر.
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 وأما الحمل على الكراهة فلوجود اآلية الثانية.

 فما يستفاد من مجموع اآليتين:

 جواز تعدد الزوجات. اوالً:

 استحباب االقتراب من العدالة الحقيقية.  امنيمً:

 كراهة تعدد الزوجات عند الخوف من عدم العدالة الملحوظ  امً:امل

 .حرمة ترك العدالة إلى حد جعلها كالمعلقة  رابعمً:

وهنا نقول: إن اإلسالم ال يـؤمن بمشـاكل تعـدد الزوجـات المزعومـة اال مشـكلة 

وحينمـا يكـون تـرك العدالـة  –عدم العدالة. وهذ  المشـكلة رغـم أنهـا فـي حـد ذاتهـا 

قابلة ألن تبعث على التحريم كمـا يـؤمن   –ظ وقبل الوصول إلى التعليق  بشكل ملحو

به الوجدان الحاكم بالعدالة اال أن اإلسالم جعلها مؤدية للكراهة لوجـود مالكـات فـي 

 .مسألة تعدد الزوجات ذكرها الكتاب االسالميون

 ومنها: أن النسا  المحتاجات للزواج فـي كثيـر مـن االحيـان أو دائمـا  اكثـر مـن

 الرجال.

 ومنها: كثرة حاجات الرجال الجنسية.

ومنها: اشباع الرغبة في كثرة االوالد، او في االوالد مع عقم الزوجة، إلى غيـر 

 ذلك.

وإذا كــان مــن الممكــن إعطــا  مقيــاس دقيــق يفهمــه النــاس بحيــث علــى أساســه 

 تشخا الموارد، وتفهم المصالح والمفاسد، أمكن أن نتوقع التحريم.

م أعمل مرونته في البين فبـين الكراهـة عنـد الخـوف فلـم يمنـع مـن ولكن اإلسال

 العمل به عندما يوجد مالك بخر. وكذلك يعمل به في مورد التردد.

 

 المثال الرابع: الحقوق المستحبة للزوج على الزوجة

فإننا لو قسنا احترام الزوجة إلى احترام االبـن لوالـد  راينـا ان احتـرام الزوجـة  

قبل كل شي  بالعقل النظري المذهبي، النـه يكمـل قوامـة الرجـل وان للزوج يرتبط  

كان يرتبط بالعقل العملي ايضـا  كشـكر للرجـل علـى خدماتـه لالسـرة، فـي حـين أن 
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احترام االبن لوالد  هو احتـرام يخـتا بجانـب العقـل العملـي كشـكر للوالـدين علـى 

ل قد ينعكس األمر )ان اشكر االتعاب، الن الوالد البالغين ليسوا بحاجة إلى االبوين ب

ْبلُغَنَّ لي ولوالديك الي المصير(. وعنـدما يـنعكس األمـر يـأتي التأكيـد الشـديد   ا يـَ إِّمـَّ

بََر أََحُدُهَما أَ  نَدَك اْلكِّ الَُهَما فَال تَقُل لَُّهَم  أُّفٍّ َوالعِّ ا  ْو كِّ يمـ  ْوال  َكرِّ  ،تَْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قـَ

اَواْخفِّْض لَُهَما َجنَ ير  ّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِّي َصغِّ ْحَمةِّ َوقُل رَّ َن الرَّ  .اَح الذ ّلِّ مِّ

فاحترام الزوجة فيه جانب إكمال قوامة الرجل ولعله يسـتفاد مـن اآليـة الشـريفة 

 اُموَن َعلَى النَِّّسا َجاُل قَوَّ اتع  ...الّرِّ الَِّحاُت قَانِّتـَ ولكنـا مـع ذلـك ومـع أهميـة  ...فَالصـَّ

قوامة في نفسها وجدنا أن هذ  الحقوق عادت مستحبة الواجبـة وذلـك لنكـات ثـالث ال

 مر ذكر اثنتين منها وهي:

 : وجود مالك حرية المرأة األولى

 : وجود مالك خلق الجو االليف في البيت.الامنية

: هذا الذي تحدثنا عنه وهو عنصر المرونة، حيـث ان هـذا االحتـرام وان الاملاة

ة اال انه قد يجر إلى تحكم الرجل، بل قد يتمحض في التحكم. ولمـا كان يكمل المرون

لم يكن هناك مقياس في البين وال يمكـن أن يسـلم المقيـاس للـزوجين إذ يختلفـان فـي 

 مصاديق التحكم، كان خير أسلوب هو جعل الطاعة مستحبة.

 

 

 المادة الثانية والعشرون

شخصرررريّة األةررررراد وأرواحهررررم وأمرررروالهم وحقرررروقهم 

مكنهم ومهررنهم مصررونة مرر  التعرررُّض إالّ ةرري الحررمالت ومس

 التي يجيزهم القمنو .

 

مادة عامة يتم تفصيلها في المواد التالية وهي تصون شخصـية ( هيِّ  22المادة ) 

 االفراد كما تصون ارواحهم واموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم، من اي تعرض.



 391 ........................................................................................... حقوق الشعب   الفصل الثالث: 

 

 

 المادة الثالثة والعشرون

َ  ت   مَ  نررمس علررى عقمئرردهم، وال يجرروز نررع محمسرربة الَُ

 التعرُّض ألحد أو مؤاخذته لمجّرد اعتنمقه عقيدة معيّنة.

 

وتمنع اي تفتيش للعقيدة. نعـم اذا تحولـت  ،يا  كانأحرية االعتقاد هذ  المادة  تقرر  

 فان االمر سيتغير بطبيعة الحال. بالعقيدة الى فعل مخّرِّ 

قد يؤدي الى التشـكيك فـي حريـة  ولما كان ما تم التعارف على تسميته بحد الردة 

 االعتقاد في االسالم نرى من الالزم ان نتحدث في الموضوع بشكل موجز.
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 حكم الردة ومدى انسجامه مع حرية االعتقاد

 

عنــدما تطلــق مســألة حريــة االعتقــاد فــان المتبــادر منهــا ان ال تكــون هنــاك أيــة 

ما كان قبول اإلسالم ابتدا ا  امـرا  محدودية لرفض اية عقيدة او قبولها أو تغييرها، ول

مجازا  في حين أن الخروج منه ممنوع يستحق معـه فاعلـه العقوبـة الشـديدة )القتـل( 

وهو أمر متسالم عليه بين كل المذاهب االسالمية، فـان هـذا التسـاؤل ينطـرح: كيـف 

  ينسجم هذا مع مبدأ حرية االعتقاد المطروح على المستوى االنسـاني اليـوم باعتبـار

 امرا مسلما ، وحقا  من حقوق اإلنسان؟ 

والريب ان مسألة )االرتداد( لها  عمقها ومباحثها المتنوعة في الفقـه اإلسـالمي، 

وبثارها في مختلف المجاالت الحياتية كالنكاح والطهـارة واإلرث  والحـدود. ولكننـا 

مقسـمين  المرتد ومدى انسجامها مع مبدأ الحرية الدينيـة،  ةسنركز على  مسألة عقوب

 االتجاهات فيها الى ما يلي:

 اوال : االتجاهات الرافضة لعقوبة المرتد

والريب أن كل االديان تعتبر االرتداد جريمة. وتتفـق  المـذاهب االسـالمية علـى 

ان جزا   القتل. ولكن بعض الكتـاب والعلمـا  واألسـاتذة شـككوا فـي مسـتندات هـذا 

 الحكم ومنهم مثال:

يقـول: االعتـدا   علـى الـدين بـالردة  يكـون   ود شـلتوت اذـ االمام الشيخ محم  1

بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، وارتكـاب مـا يـدل علـى االسـتخفاف والتكـذيب. 

 (1) ..(.الجريمـة هـو قولـه تعـالى )ومـن يرتـدد مـنكم والذي جا  في القـربن عـن هذ  

الخلود في النار واآلية كما ترى التتضمن اكثر من حبوط العمل والجزا  األخروي ب

 
 .2۱7  :البقرة(  ۱)
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أما العقاب الدنيوي لهذ  الجناية وهـو القتـل فيثبتـه الفقهـا  بحـديث يـروى عـن )ابـن 

عباس(... ثم يعقب: وقد تتغير وجهة النظر في هذ  المسألة اذا لـوحظ ان كثيـرا مـن 

العلما  يرى ان  الحدود   ال تثبت باحاديـث االحـاد، وان  الكفـر بنفسـه لـيس مبيحـا 

بيح هو محاربة المسلمين والعدوان علـيهم... وان ظـواهر القـربن  فـي للدم، وان الم

 (1)كثير من االيات تأبى االكرا  على الدين. فهو ظاهرا  يميل لهذا القول.

حيث اكـد   61ـ االستاذ الدكتور احمد صبحي منصور في كتابه )حد الردة( ا2

االعتمـاد عليـه   ه مـنعلى وجود حديثين فيه هما ما نقله  األوزاعي بال سند مما منع

ثم يقول: ان مسلما  اعتمد عليه بعد قرنين فعاد خبـرا صـحيحا ، والثـاني مـا نقـل فـي 

ونــاقش فيــه. والواقــع ان هنــاك ادلــة اخــرى مــن  (2)صـحيح  البخــاري عــن عكرمــة

 (3)مصادر السنة والشيعة تؤكد هذا الحكم.

دينه فـاقتلو (   ـ الدكتور الشيخ صبحي الصالح حيث قبل بسند حديث )من  بدل  3

ولكنه انكر امكان  االستناد الى خبر الواحد فـي امـر الـدما   بعـد كـل ذلـك  التاكيـد 

القربني على حفظ النفس حتى عاد مقصدا  عاما   مـن مقاصـد الشـريعة. نعـم لـو قـام 

 (4)ى ذلك حكمنا به ولكنه لم يقم على قتل المرتد بمجرد تغيير عقيدته.لاجماع ع

ور عبد المتعال الصعيدي: حيث اكد انـه ال يكـر  علـى االسـالم ـ االستاذ الدكت  4

بقتل وباستتابة بل يكتفى في دعوته الى االسالم بما يكتفى به في دعوة  من لم يسـبق 

منه اسالم ثم ارتد عنه. وهو يستعرض اآليات الـواردة فـي الحريـة الدينيـة، ويبطـل 

اا والشيخين محمـد عبـد  دعوى نسخها مستندا القوال القاضي ابن العربي والجص

ومحمد رشيد رضا، ويرى ان فتوى بعض العلمـا  بقبـول الجزيـة مـن غيـر المسـلم 

كتابيا كان ام ال تبطل دعوى النسخ، كما تبطلها ميول االسالم للسلم والعفـو، وكـذلك 

مسألة اشتراط االختيار في قبول االسالم، ثم هو يجيز  مخالفة االجمـاع القـائم علـى 

 
 .30۱ص  2االسالم عقيدة وشريعة ط(  ۱)

 .6۱ :الحرية الدينية ةي االسالم  (  2)

 ماال. 399: ۱5ة  ووسمئل الشيع ۱63و ۱۱0 :۱2المحلى الب  حزم(  3)

 .2۱3 :االسالم ومستقبل الحضمرة  (  4)
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ابطال دليله، ويذكر بعض االقوال التي تذكر  انـه يسـتتاب ابـدا واليقتـل،   دليل اذا تم 

كما يشير لقول الحنفية في عدم قتل المرتدة النها ال تقاتل؛ فالسـبب سياسـي. ونـاقش 

ردود ابن حزم  على من قال انه يستتاب وال يقتـل، بتـذكير   بعـدم قتـل النبـي)ا( 

ين وهو يعلمهـم، وان هللا ذكـر المرتـدين ولـم من نسبوا اليه الجور، وعدم قتله المنافق

ينذرهم اال بحبوط عملهم. ثم نسب هذا القول الى ابراهيم النخعـي وهكـذا خـتم كتابـه 

باالستدالل عقال  ونقال  على عدم القتل، ولعله في بخر كتابه مال الـى االتجـا  الرابـع 

 الذي سنذكر .

ن أكبر األدلـة علـى حجيـة ـ الدكتور عبدالكريم سروش حيث افترض )خطأ ( ا  5

خبر  الواحد هو  السـيرة العقالئيـة الممضـاة مـن قبـل الشـارع المقـدس، ولكـن قتـل 

المرتد حالة تشكك فيها هذ  الـسيرة فيجب اللجو  الى أدلة محكمـة كاألدلـة القربنيـة، 

 (1) وال لدليل في القربن على ذلك.

يمكنـه ان ينسـخ القـربن ـ  الدكتور  جودت سعيد. وقد ركز على ان الحديث ال  6

 (2)غافال عن أن بيان حكم غير موجود في القربن اليعني النسخ.

ـ الــدكتور مهــدي بازركــان حيــث يــرى  ان حكــم المرتــد هــذا يتعــارض مــع  7

غير ملتفت   كما في قوله تعالى )ال اكرا  في الدين قد تبين الرشد من الغي(  (3)القربن

عـا  تخصيصـها بالسـنة الشـريفة وال تعتبــر الـى ان اآليـة لـو تمـت داللتهـا أمكـن اد

مخالفة للقربن، كما في تخصيا بية الميراث )وأولو األرحام بعضهم أولـى بـبعض 

 بعدم شمول الكافر كما جا  في السنة الشريفة. (4)في كتاب هللا(

 االتجاهات الفقهية المبررة لعقوبة االرتداد مع  القبول بها:  ثانيا  

 
 .20ص  46مقملة الفقه ةي الميزا ، مجلة كيم  االيرانية رقم  (  ۱)

 .36  :كتمب )ال اكراه ةي الدي (( 2)

 .2۱/2/۱994راجع مجلة كيهم  الاقمةية بتمريخ ( 3)

 .75االنفمل:  (  4)
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 هذ  االتجاهات الى ثالثة:  (1)وقد قسم بعض الباحثين

ومثــل لــه باتجــا  المرحــوم عبــدالقادر عــودة حيــث اعتبــر  أ ر االتجررمه السيمسرري

 (2)االرتداد تهديدا  للحكومة  االسالمية وعمال  على تقويض اسسها.

 ب ر االتجمه االجتممعي

حيث يعتبـر االرتـداد تعـديا علـى حقـوق االخـرين ممـا يتـرك بثـارا سـلبية علـى 

لوث اجوا   بتوجيه ضربة الى اسسه اإليمانية واالخالقية وهـذا مـا يبـدو المجتمع وي

 (3) من كتابات  العالمة السيد فضل هللا والشيخ المنتظري وغيرهما.

حيث يعبر االرتداد  عـن انحطـاط  فـردي وفسـاد شخصـي   ج ر االتجمه الفردي:

ميل اليه االمـام يجعل االنسان يتبع الهوى ولذلك  مردودات اجتماعية حتما وهو ما ي

 (4)منئيالخا

ويمكن  ان تذكر كل هـذ  االضـرار  بمجموعهـا  لتبريـر هـذا الحكـم كمـا يمكـن ان 

 نضيف اليها:

اذ يعتبـر المرتـد عـن االسـالم مرتـدا  عـن ديـن الفطـرة النقيـة  د ر االتجمه االنسرمني:

ها. ومن هنـا الصالحة وبالتالي فاسقا  عن الحالة االنسانية الطبيعية بعد أن ذاق حالوت

نجد الالئحة االسالمية  لحقوق االنسـان  والتـي ووفـق عليهـا باجمـاع فقهـا  مجمـع 

الفقه  االسالمي  الدولي ورؤسـا  السـلطة فـي العـالم  االسـالمي  تقـول فـي مادتهـا 

العاشرة »لما كان على االنسان ان يتبع االسالم دين الفطرة، فانه ال تجـوز ممارسـة 

يه كمـا ال يجـوز  اسـتغالل فقـر  او ضـعفه  او جهلـه لتغييـر اي لون من االكرا  عل

 دينه الى دين بخر او االلحاد«.

 
 .اليمم . طبعة قمالشيخ محمد سروش ةي كتمبه حرية العقل وا(  ۱)

ومحمرد   305 : 2وكذلك سريد سرمبق ةري ةقره السرنة  536، 66۱ : ۱التشريع الجنمئي ةي االسالم (   2)

 3۱6 : 2وكذلك الشهيد مطهري ةي تعليقمته   ۱47 :المبمرك ةي )الحكم والدولة(  

ص  ۱998عرمم ومجلرة العلروم السيمسرية االيرانيرة، شرتمء   ۱5۱ص    45مجلة كيم  االيرانية العردد  (   3)

۱۱4. 

 .39ص   2العدد 4مقملة الحرية ةي وجهة النظر اإلسالمية والغربية مجلة ةكر الحوزة السنة  (  4)
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 وبالتالي يعد من فارق  اإلسالم مفارقا إلنسانيته داخال في حالة حيوانية تفقد  قيمته.

 االتجاهات المقيدة :  ثالثا  

د التغيـر. وهي تلك التي تحد من تطبيق هذ  العقوبة على كل من تبدلت عقيدته بمجر

 ويمكن ان نذكر لها االمثلة التالية:

أ ـ اتجــا  تخصــيا االمــر بحالــة )الجحــود( و)العنــاد( مــع معرفــة الحقيقــة فهــم 

 (1)كاولئك الذين قال فيهم القربن الكريم )وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم(.

 (2)ي(مستفيدين هذا القيد من قوله تعالى )ال اكرا  في الدين قد تبين الرشد من الغ

فرغم وضوح الرشد يختار  هؤال  الغي ويجحدون ب يات هللا. وحينئـذ يحتـاج االمـر  

 الى اثبات هذا الموضوع وهو من الصعوبة بمكان.

رأيهم ببعض الروايـات  ومنهـا محاولـة االمـام   (3)وربما أيد اصحاب هذا االتجا  

ت دفعته لذلك علي)ع( لرجوع الشيخ المرتد عن االسالم عن ارتداد   بطرح احتماال

وهكــذا لتعــرف دوافعــه  (4)مــن قبيــل: اصــابة ميــراث، او الفشــل فــي خطبــة امــرأة 

 الحقيقية. ومنها ما جا  عن االمام الصادق)ع( من قوله:

كل مسلم بين مسلمين ارتّد عن اإلسالم وجحد محمدا )ا( نبوته وكذبه فان دمـه 

 (5)مباح لمن سمع ذلك منه.

ك احتمال غـرض بخـر فانـه اليقتـل. ولسـنا بصـدد فما دام في شبهة، او كان هنا

 مناقشة هذا القول فانه يحتاج الى سد بعض الثغرت وان كان وجيها  في نفسه.

ب ـ السعي ـ الى حد االمكان ـ الى هدايتـه وقبـول توبتـه والسـكوت عليـه ان لـم 

 
 .۱4النمل:(  ۱)

 .256البقرة:  (  2)

 .ومنهم الشيخ المنتظري كمم يرى البعض (  3)

 طبعة دارالجيل. ۱90: ۱المحلى الب  حزم  (  4)

 .545 : ۱8 وسمئل الشيعة  (  5)
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 (1)يكن من  األشرار الخطرين والعمل بقاعدة )الحدود تدرأ بالشبهات(.

ا الـرأي ايضـا تسـاؤالت عـن أدلتـه وعـدم تفريقـه بـين المرتـد الملـي ويواجه هذ

 والفطري وغيرها.

ح ـ وهناك اتجا  يفرق بين االقـوال التـي تصـدر معبـرة عـن عـدم تـدين وهـذر، 

 واالخرى التي تعبر عن انكار لمسلمات االسالم، وهو اتجا  مقبول.

فـر فـي رأي بعـض و ـ وهناك اتجا  يؤكد على أن بعـض االرا  قـد يالزمهـا الك

العلما ، ولكن لما كان صاحبها ينكر المالزمة حتى مع وضوحها فانه ال يعـد كـافرا 

وال تجرى عليه أحكام االرتـداد. وهـذا رأي  سـديد يسـد الكثيـر مـن ابـواب  التكفيـر 

 المحطم.

 رابعا : االتجا  الوالئي التعزيري

الى باب التعزيـرات،   الى الخروج بهذا الحكم من باب الحدود    (2)ويتجه اصحابه

  (3)ومعلوم أن الحدود اليمكن تعطيلها، وتأخيرها، والشفاعة فيها كما تذكر الروايـات

اال فـي حـاالت نـادرة جـدا . امـا التعزيـرات ففيهـا متسـع ومرونـة تالحـظ الظـروف 

 (4)  والحاالت المتنوعة.

 يلي:وعلى ضو  ما قدمنا  يالحظ اصحاب االتجا  الوالئي في حكم المرتد ما 

ان حركة االرتداد في صدر االسالم كانت حركة سياسية واسعة ولـم تكـن :  الف

بشكل حركة عادية تعـرض فيهـا شـبهات فرديـة فيرجـع مـن خاللهـا اصـحابها عـن 

دينهم، كال فقد عمـل الكفـار والمشـركون وسـعهم لتمزيـق صـفوف المسـلمين بشـتى 

 الطرق التي يعرض بعضها القربن الكريم فيقول مثال :

 
 .92ةي كتمبه )نظرة جديدة ةي الحقوق الجزائية ةي اإلسالم( ص  يالمرعش (  ۱)

ومنهم الشيخ محمد سروش ةي كتمبه اآلنف ذكره، وكذلك الدكتور العبيكم  ر كمم سريأتي ر، وقبرل ذلرك (   2)

 .ةقد نسب القول به الى اب  القيم والسرخسي والمحقق الحلي وم   المتأخري  الشيخ محمد عبده

 .333، 336، 309 :۱8ل  الوسمئ( 3)

 .ةمم بعد ۱78راجع بحوث الحكم م  ص  ( 4)
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 واليزالون يقاتلونكم حتى يرّدوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن

  .(1)دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا واآلخرة 

وربما حركوا مجموعات للتظاهر باالسالم ثم اعالن الكفر ممـا يصـيب الصـف 

نـزل علـى الـذين بمنـوا وقالت طائفة من اهل الكتاب بمنوا بالذي أالمؤمن باالرباك  

 وهو امر حذر منه الرسول الكريم. (2)وجه النهار واكفروا بخر  لعلهم يرجعون

 يــا ايهــا الــذين بمنــوا إن تطيعــوا فريقــا  مــن اهــل الكتــاب يــردوكم بعــد ايمــانكم

 (3)كافرين

 علــى اعقــابكم فتنقلبــوا يــا ايهــا الــذين بمنــوا إن تطيعــوا الــذين كفــروا يــردوكم

 (4)خاسرين

ويالحظ أنها بيات نزلت بعد معركـة احـد للملمـة الصـف المسـلم. وهكـذا األمـر 

 بالنسبة للمنافقين.

 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا (5) 

ان االرتداد والحالة هذ  يشـكل انفصـاما  عـن الجماعـة المسـلمة وانضـماما  الـى 

 هدفهم:المعسكر اآلخر، لقد كان االعدا  يتالعبون باألمر لتحقيق  

لـم يكـن هللا ليغفـر  ثـم ازدادوا كفـرا  ان الذين بمنوا ثم كفروا ثم بمنوا ثم كفـروا

 .(6)لهم وال ليهديهم سبيال

كيـف باالضافة الى ان االرتداد الذي يركز عليـه القـربن هـو االرتـداد المعانـد  

 .(7)يهدي هللا قوما  كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجا هم البينات

 والتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جا هم البينات واولئـك لهـم عـذاب

 
 .2۱7 :البقرة( ۱)

 .72  :آل عمرا ( 2)

 .۱00  :آل عمرا ( 3)

 .۱49  :آل عمرا ( 4)

 .89  :النسمء( 5)

 .۱37  :النسمء( 6)

 .86  :آل عمرا ( 7)
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 .(1)عظيم 

 كل هذا والمجتمع االسالمي في مرحلة التأسيس.

واكد اصحاب هذا االتجا  أنه رغم قبولهم بامكان تخصيا القربن بالسـنة   –ب  

 الثابتة فانه يجب الحفاظ على العام القربني مهما أمكن.

رأينا احـد كبـار الفقهـا  االماميـة وهـو الشـهيد األول محمـد بـن مكـي   ومن هنا

هو مـن االحكـام الوالئيـة  (3)يعتبر أن قوله)ا(: )من قتل قتيال فله سلبه(  (2)العاملي

واعلموا أنما غنمـتم مـن التي تتوقف على اذن االمام، ولم يخصا به قوله تعالى:  

لب منهـا ينـافي الظـاهر، وألنـه كـان باعتبار ان )خروج الس  (4)شي  فان و خمسه

يؤدي الى حرصهم على قتـل ذي السـلب دون غيـر  فيختـل نظـام المجاهـدة، وألنـه 

 ربما أفسد االخالا المقصود من الجهاد(.

وقد ذكـر الشـيخ حسـن مـامون هـذا الخـالف فيـه بـين العلمـا  فـي كتابـه )الفقـه 

 .114االسالمي مرونته وتطور ( ا

مبـدأ عـدم   –مـن جهـة    –ة للمرتد، فالقربن الكريم يؤكـد  وهكذا هو الحال بالنسب

 االكرا  في قوله تعالى:

ال إكرا  في الدين قد تبين الرشد من الغي.(5) 

أفأنت تكر  الناس حتى يكونوا مؤمنين (6) 

من قتل نفسا  بغير نفـس او كما يؤكد من جهة ثانية على حرمة النفس االنسانية  

  (7)ل الناس جميعا  ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا  فساد في االرض فكانما قت

 
 .۱05  :آل عمرا ( ۱)

 .2۱7 : ۱ةي كتمبه القواعد والفوائد  ( 2)

 .457 :  2م  حديث ابي قتمدة وهو متفق عليه كمم ذكر ةي زاد المعمد .303 : ۱موطأ مملك  ( 3)

 .4۱  :األنفمل( 4)

 .256 :البقرة( 5)

 .99 :يونس( 6)

 .32  :الممئدة( 7)
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 (1) ومن جهة ثالثة ينفي صفة السيطرة والوكالة والجبروت عنه)ا(

ومثل هذ  اآليات رغم انها التنفي والية الرسول وحاكميته وقيادته لالمة ولكنهـا 

 تجعل ايمان االفراد خارجا  عن سيطرته)ا( وذلك أمر طبيعي واقعي.

هذا االساس يتجه اعـتبار قوله )من بدل دينه فاقتلو ( حكما  حكوميا  يجـب   وعلى

. ورغـم ان   (2)اطيعوا هللا واطيعوا الرسول واولـي االمـر مـنكم تنفيذ  على أساس  

المرحوم محمد ابو زهـرة اعتبـر الحـديث مخصصـا  لآليـة بخصـوا الـدخول الـى 

ائما : مادمنا نستطيع االحتفـاظ بـالعموم فان التساؤل اليزال ق (3)االسالم ال البقا  عليه

القربني على حاله عبر القول بالحكم الحكومي فلماذا نلجـأ للتخصـيا؟ ثـم أن نفـس 

التعليل )قد تبين الرشد من الغي( يشمل الحالتين معا  ويؤكـد عمـوم اآليـة بـل وربمـا 

 (4)يجعلها عصية على التخصيا اال ان تكون هناك مصلحة أقوى تغلب التعليل.

ثم ان االرتداد من الموضوعات التي لها حاالت متنوعة، ولكـل منهـا تـأثير   -ج  

 خاا؛

 فقد يكون بمستوى الشك والترديد في االصل واخرى بمستوى االنكار.

 وقد يكون ناتجا  من الجهل واخرى يتم على علم.

 وقد يكون فرديا  كما قد يشكل ظاهرة جمعية.

 ر عن حركة سياسية.وقد تكون له جذور سياسية واخرى يعب

 وقد يكون في مرحلة تأسيس المجتمع االسالمي واخرى بعد تثبيته.

وهكــذا نجــد ان المبــدأ العقلــي والعقالئــي القائــل بلــزوم التناســب بــين الجريمــة 

 والعقاب ربما اتجه الى المرونة.

ثم ان هناك أمرا  يطرح نفسه وهو مسألة رعاية مصلحة االمة االسـالمية، وهـو 

  مــن تعامــل الرســول مــع المنــافقين رغــم علمــه بضــعف قلــوبهم. ولــذلك ماالحظنــا

 
 .45 :وق ۱07  :واالنعمم 22  :الغمشية( ۱)

 .59النسمء:  ( 2)

 .84 :العقوبة  ( 3)

 .299 :حرية العقل وااليمم   ( 4)
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 تطبيقات اخرى.

وكل ذلك يقود اصـحاب هـذا االتجـا  لتقويـة احتمـال كـون هـذا الحكـم تعزيريـا  

 (1)حكوميا .

 مؤيدات هذا االتجا :

 ويحاول هذا االتجا  ان يؤيد رأيه بما يلي:

 م يرد فيها لفظ الحد.ان الروايات الواردة في هذا المجال ل اوالً:

 أن الفقها  القدامى لم يذكروا لفظ الحد.  امنيمً:

وقد استفاد البعض ذلك )أي الصفة التعزيريـة(   (2)فال الشيعة القدامى ذكروا ذلك

وذكر بعـض المـؤلفين انـه )اسـتدل الـبعض بـان الرسـول عليـه   (3)من علما  السنة.

كان قد توعدهم بالقتل امثال عبدهللا الصالة والسالم قد عفا بعد دخوله مكة عن اناس  

بن ابي سرح الذي ارتد عن االسالم رغـم أنـه كـان احـد كتبـة الـوحي وقـد شـفع لـه 

عثمان رضي هللا عنه. بينما لم يعف عن بخرين مما له داللة علـى ان الـردة جريمـة 

 (4)تعزيرية(.

فـي قولـه ان القربن الكريم نفسـه ابـدى مرونـة فـي معاقبـة المرتـدين كمـا   املامً:

التعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفـة بـانهم تعالى  

 ولفظة)مجرمين( تشير الى جرائم اخرى غير الردة ظاهرا . .(5)كانوا مجرمين

 مرونة العقوبة في الروايات.  رابعمً:

ن وذلك واضح مثال  مـن الروايـة الـواردة عنـه)ا( )لـوال أنـى أكـر  ان يقـال ا

 
)التعزيرر موكرول الرى االمرمم ال يجرب عليره   69ص    8لشيخ الطوسي ةي المبسروط ج  يقول المرحوم ا(  ۱)

 .ذلك ةم  رأى التعزير ةعل وا  رأى تركه ةعل

تراجع آراء الشيخ الصدوق ةي المقنع والشيخ المفيد ةي المقنعة والشريخ الحلبري ةري الكرمةي والشريخ (  2)

 .الرتداد ةي التعزيراتالطوسي ةي النهمية بل ذكر المحقق الحلي ةي الشرائع ا

 .كمالممم اب  القيم والسرخسي وايدهم الشيخ محمد عبده( 3)

. د. صملح العبيكم ، الحريمت العممرة ةري االسرالم عبردالحكيم ۱۱6 :حقوق االنسم  وحريمته االسمسية (  4)

 .48  :الحريمت العممة ةي الدولة االسالمية، راشد الغنوشي 4۱5 :حس   

 .66  :التوبة( 5)
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محمدا  استعان بقوم حتى اذا ظفر بعدو  قتلهم لضربت اعناق قوم كثير( او )ال احـب 

ان يقول الناس ان محمدا  يقتل اصـحابه( وهـي روايـة واردة فـي مختلـف المصـادر 

 على اختالف في التعبير.

 وختاما :

فان االجتهاد مفتوح في هذ  المجاالت الظنية. ومن هنا فنحن نرجح هـذا االتجـا  

ابع لقوة أدلته، ولوجود مؤيدات له، وألنه الينقض اجماعـا  واليـرفض حـديثا ، ثـم الر

انه ينسجم مع تعامل الرسول الكريم)ا( مع المنافقين والمرتدين، وال يـؤدي للقـول 

 –بتقييد عمومات قربنية تأبى التقييد ظاهرا ، وبالتالي هـو ينسـجم مـع الحكـم الثابـت  

ليقين القلبي والذي اليـتم اال باالختيـار والقبـول وهو ضرورة حصول ا  -عقال ونقال  

الواقعي، واخيـرا  فهـو ينسـجم مـع االتجـا  االنسـاني لالسـالم وهـو سـمة عامـة فـي 

 احكامه.

 
 المادة الرابعة والعشرون

الصحمةة والمطبوعمت حررّرة ةرري بيررم  المواضرريع مررم لررم 

ة ّل بملقواعد االسررالميّة والحقرروق العممررّ ويحرردَّد تفصرريل   ؛تخِّ

 لك بقمنو .ذ

الحريــة الصــحفية المعقولــة التــي التخــل بالقواعــد والحقــوق ( 24المــادة )تقــرر 

امـا اذا بـدأت   ،العامة: بمعنى ان الصحافة ان كانت تقوم بواجبها االيجابي فهي حرة 

فــان  22بــاالخالل االجتمــاعي واالعتــدا  علــى اآلخــرين ونقضــت مــا قالتــه المــادة 

 مؤاخذة.صفتها الصحفية لن تصونها من ال

وهنا نرى من الـالزم أيضـا  التحـدث عـن حريـة البيـان فـي االسـالم بشـي  مـن 

 التفصيل:

 

 حرية التعبير عن الرأي  
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 كما يصورها الوجدان ويرضاها االسالم 

 

)وهو جوهر الحوار بـين   األديانمن نافلة القول:  التأكيد على قضية الحوار بين  

القائمـة علـى الواقعيـة التـي يتحلـى  صـيلةاأل اإلسـالم الحضارات( انطالقا من تعاليم 

 بها.

وقد انطلقت دعوة الحوار بين األديان على أسس منطقية سـليمة، وراحـت تتـرك 

أثرها الجيد في مجال تحقيق التفّهم والتفاهم المنشود وتقليل مناطق الصـدام، وتـوفير 

يــة، مجـاالت التعـاون المسـتمر علـى صــعيد خدمـة القضـية اإلنسـانية والقضـية الدين

ونحن نرجو لها التوسع من مرحلة التفـاهم بـين المتخصصـين إلـى   والقيم المعنوية..

مرحلة صيرورتها ثقافة عامة تعشقها الشعوب وتتعامل على أساس منها في مختلف 

 قضايا التماس الحضاري.

ي حـوار كـان ـ ضـرورة االنطـالق مـن قناعـات أوليات قضية الحوار ـ أمن إن  

لتكون هذ  القناعات هي االضوية الكاشفة التي تحل العقد وتفـتح   متفق عليها مسبقا ..

 السبل المسدودة لعملية الحوار، وتقضي في موارد الخالف.

خالقي هو من القناعات المشـتركة يمان بالفطرة والوجدان األن اإلأوما نتصور   

 السماوية: بين جميع األديان

دعـت الحكمـة اإللهيـة فــي وأوالمقصـود بـالفطرة هـو ان اإلنسـان مخلـوق الهـي 

صـلية مجموعـة مـن القضـايا البديهيـة والقـدرات العقليـة والميـول وجود  وطينته األ

 والغرائز والوجدان اللوام التي تضمن له سيرا  طبيعيا  نحو تكامله المرسوم له.

السالم( وإّن األديان إنّما جا ت لتثير له دفائن العقول ـ كما يعبر اإلمام علي)عليه

يئ الجو المناسب لبروز هذ  الطاقات كامنـة علـى سـطح حياتـه فتهديـه سـبيال  وته  -

إنسانيا  يختلف كل االختالف عـن السـلوك الـذي تسـلكه الحيوانـات العجمـا  التـي ال 

 تتمتع بما يتمتع به من طاقات.

ما القضايا البديهية فهي التي تمنحه القدرة علـى المعرفـة معرفـة نفسـه ومعرفـة أ

 اإليمانوتلك من قبيل:    األشيا ع، وفلسفة الوجود والعالقات القائمة بين  الكون والواق
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ن النقيضــين، وارتفــاع بمبــدأ اســتحالة التنــاقض )الجمــع بــي واإليمــانبمبــدأ العليــة، 

و)بعض القضايا األخـرى( فهـذ  قضـايا مغـروزة فـي القناعـة والوجـدان   النقيضين(

في طريق مسدود ألّن االستدالل نفسـه دخل    وإالاإلنساني ال يحتاج لالستدالل عليها  

 يتوقف عليها كما هو واضح. 

أما القدرات العقلية فهي نفس قدرة النفس اإلنسانية على التأمل والتفكيـر وتجريـد 

القضايا من مالبساتها والصعود من مرحلة الجزئيـات إلـى مرحلـة الكليـات، والقيـام 

الــذهني لمراحــل غيــر  شــيا  للوصــول إلــى تصــورات جديــدة والتخطــيطبقيــاس األ

ن هذ  القدرة الذهنية هي من مختصـات اإلنسـان إموجودة على صعيد الواقع القائم.. 

 بداعه ونمّو .إوهي سّر مسيرته التكاملية و

ما الميول الغريزية فهي التي تقود  نحو كماله وتدفعه لالستفادة من طاقاته فـي أو

 هذا المجال:

والسير نحـو الكمـال المطلـق، ومحاولـة سـد ومن هذ  الميول: ميله نحو الكمال،  

دا  حقـه وشـكر نعمـه أجوانب العجز في وجود ، والركون إلى هذا المطلق القـادر و

ن إمور يجـدها اإلنسـان مغـروزة فـي الطينـة اإلنسـانية وأوالقيام بحق طاعته ـ فهذ   

 .اختلفت تجلياتها وتعددت أساليبها وربما غطت الشبهات على هذ  الميول وكبتتها

ومنها أيضا  غريزة حب الذات والعمل على تحقيق طموحاتهـا فهـي مـن الغرائـز 

ــا تصــورت  األصــلية ــي ال يمكــن تجاوزهــا والقضــا  عليهــا، كم ــى اإلنســان والت ف

الماركسية يوما  ما أنها ظاهرة فوقية يمكن حـذفها مـن الوجـود اإلنسـاني مـن خـالل 

 تحريم الملكية.

 عناصر الجمال التي يزخر بها هذا الكون.ومنها التذوق الفني: واالبتهاج ل

خالقي الذي يشخا اجماال  نوعية الحقوق ومنها هذ  النفس اللوامة والوجدان األ

 ذا تخطاها.إ –أيا كان  –نسان  ويحدد حدودها ويتابع اإل

ن ننطلــق إلــى هــذ  أنمــا نريـد إولسـنا نريــد اســتعراض كـل العناصــر الفطريــة و

ن الشي  الحسـن ينبغـي أن )العدالة شي  حسن دائما ( و)ن االقتناع باأالحقيقة وهي:  

ن أفعله( هي من القناعات الفطرية التي ال تحتاج إلـى دليـل... فـإذا اقتنـع اإلنسـان بـ
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نـه ممـا ينبغـي فعلـه دونمـا تشـكيك فهـو موضـوع أالموضوع المعـين حسـن اقتنـع ب

طاعـة إة )ن قضـيأن من المواضيع المطلقـة حكـم الوجـدان اإلنسـاني بـأكما    ،مطلق

المنعم الحقيقي، والمالك الحقيقي للكون واإلنسان( هي قضية مطلقة ال تتخلـف أيضـا  

وهناك مـن القضـايا التـي زرعـت فـي الوجـود اإلنسـاني كمصـاديق لمسـألة العدالـة 

 السالم.الميل نحو  و )أصال ( كالصدق، واألمانة، والرحمة، واإليثار،

صلها( أنها قد تطرأ عليها أبارة )في  فهذ  األمور حسنة في أصلها، ونقصد من ع

بعض الحاالت التي تفقد معها حسنها الطبيعي الفطـري وتخـرج مـن كونهـا تجليـات 

 للعدالة ومصاديق واقعية لها لتعود من تجليات الظلم والتعّدي.

 ن الفطرة اإلنسانية تحكم بنوعين من الحكم:أونستنت  من هذا  

 وطاعة الخالق الحكيم.أحدهما مطلق من قبيل: العدالة نفسها  

 والثاني مقيد ونسبي من قبيل: الصدق والسالم.

ماكن نتيجة ما يؤول إليه من تبعات ظلما  ال عدالة  فقد يكون الصدق في بعض األ

حيانا  بمـا يـؤدي إليـه مـن جـرأة علـى حرمـات اإلنسـانية فـإذا كانـت أوكذلك السالم  

علـى تحقيقهـا إذا عـادت وجهـا  مـن   ن السالم قيمة نسبية نعمـلإالعدالة قيمة مطلقة ف

ساس هـو: مـا هـي معـايير ن كانت ظلما  ولكن التساؤل األإوجو  العدالة، ونرفضها  

 العدالة؟ وكيف نتأكد من تحققها.

 ن األديان السماوية كلها تؤكد على معيارين:إ

 مــنمعيـار تعبــدي نســتفيد فيـه مــن علــم العــالم المطلـق وهــو هللا تعــالى و األّول:

ننـا نتأكـد أالدين الثابتة، والتي نتأكد من كونها صادرة من هللا سـبحانه ذلـك    تعليمات

قبل ذلك من علم هللا الشـامل، ومـن لطفـه ورحمتـه باإلنسـان المخلـوق ومـن عدالتـه 

نمـا إال الخير وال يخدع اإلنسـان وإوتمتعه بكل صفات الكمال، فهو ال يريد باإلنسان 

 ير.يكشف له كل الواقع ويريد له كل الخ

عماق وقناعاتها أو فلنعبّر يكفي فيه معيار وجداني يكفي فيه التأمل في األ  الامني:

 الرجوع إلى الفطرة نفسها.

وما يساعدنا في اكتشاف العمق الفطري هو كون هذ  القناعة ـ أيّة قناعة كانـت ـ 
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بنـا  اإلنسـان فـي أولـذلك نجـدها متـوفرة  لـدى كـل   ،من مالزمات الطبيعة اإلنسانية

 .وأمكنتهم  زمنتهم أختلف ظروفهم وحاالتهم الفردية واالجتماعية وم

 ومن هنا كان الوجدان المعيار الوحيـد الـذي يفصـل فـي األمـر حتـى بـين مـن ال

 ديان.يؤمنون باأل

ي إنسـان )هـل أن نطرح هذا السـؤال علـى  أولكي نتأكد من هذا المعنى نستطيع  

كا  حيوانيا ؟( مثال  )قتل اليتـامى والعجـزة ام سلو  إنسانياتعتبر  السلوك الفالني سلوكا   

ي أوالمستضعفين للتلهي والتشـهي( مثـل هـذا السـلوك يعـد سـلوكا  وحشـيا  مـن قبـل  

حيانـا  يعيـد اإلنسـان إلـى تأملـه الوجـداني وقناعتـه أإنسان بال ريب. والقربن الكـريم  

نّمرم حرّرم ربّري إويترك امر تعيين الطيبات لإلنسان      (1)أحّل لكم الطيبمتالفطرية  

أيضا  ويعتبر الخروج عن الحالة اإلنسانية  مر تعيين الفواحشأويترك      (2)الفواحش

 .(3)ولئك هم الفمسقو أنفسهم  أ  ةأنسمهمنسوا هللا  )فسقا ( وانحرافا  عن الطبيعة  

 التناقض والحل  

 وعند الرجوع إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نجد  من جهة يؤكد في مادته

األولى أنه )يولد كل أبنا  البشر أحرارا  وهم متساوون من حيث الكرامـة والحقـوق، 

 والكل يملكون عقال  ووجدانا ، وعليهم أن يتعاملوا بعضهم مع بعض بروح األخوة(.

وفي مادته الخامسة »ال يمكن تعذيب أي أحد أو معاقبته معاملة ظالمة أو مخالفة 

 حقرة له«.لإلنسانية وللشؤون البشرية أو م

وفي مادته الثانية عشرة يقول: )يجب ان ال تتعرض الحياة الشخصية، والشـؤون 

العائلية، ومحل اإلقامة، أو المكاتبات ألي تـدخل، وال يتعـرض شـرفه وسـمعته ألي 

هجوم. ولكل أحد الحق في التمتـع بحمايـة القـانون فـي قبـال مثـل هـذ  األنمـاط مـن 

 التدخل أو الهجوم(.

 
 .5  :لممئدة( ا۱

 .33  :( األعراف2

 .۱9  :( الحشر3
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سادسة والعشرين يقول: »ب ـ إن التعلـيم والتربيـة يجـب أن يوجهـا وفي مادته ال

بحيث يوصالن الشخصية اإلنسانية إلى الحد األكمل من النمو، ويقويان مـن احتـرام 

 الحقوق والحريات اإلنسانية«.

ولكنه في مادته التاسعة عشرة يقول: »لكل احد الحق في حرية العقيـدة والبيـان، 

ال يعيش في قلـق نتيجـة اعتقاداتـه، وأن يكـون حـرا  فـي   والحق المذكور يقتضي ان

الحصول على المعلومات واألفكار وأخذها ونشرها بكل الوسائل الممكنـة ودون أيـة 

 مالحظات جغرافية«.

هكذا إذن وبدون قيد يطرح حـق البيـان فمـا هـو الموقـف إذا أدى إلـى  االعتـدا  

 على كرامة اآلخرين وشخصيتهم وشؤونهم؟!

عد المنطقية الوجدانية تقتضي في هذ  الحالة أن تنتهي حرية التعبير لدى إن القوا

الفرد عند حدود كرامـة اآلخـرين ألن تعـديها يعنـي نقضـا  للعدالـة وعبـورا  للمنطقـة 

الوجدانية المحدودة. ومن هنا رأينا الميثاق الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية الـذي 

م من قبل الجمعية العمومية لالمم المتحـدة 1966ديسمبر    16تمت الموافقة عليه في  

( »إن حريـة إعـالن الـدين أو العقيـدة ال يمكـن تحديـدها إال 3)18يؤكد فـي المـادة   

بواسطة القانون لحماية األمن والنظام والسالمة واألخالق العامة والحقوق األساسـية 

 لآلخرين وحرياتهم«.

لتعبيــر فــي هيئــة األمــم ومــن هنــا يــرى المقــرر الخــاا لحــق حريــة العقيــدة وا

المتحــدة: أن قضــايا نشــر الصــور الفاضــحة والتعبيــرات المهينــة لالديــان هــي مــن 

 .(۱)مصاديق مخالفة األخالق العامة

وإذا عدنا إلى الشريعة رأيناها تنسجم تمام االنسجام مـع مـا يقـرر  الوجـدان وقـد 

سـتمعون ويختـارون رأينا القربن الكريم يمـنح البشـرى لعبـاد هللا المخلصـين الـذين ي

، بَادِّ ْر عِّ ْم   فَبَّشِّ ُ َوأُْولَئَِّك هـُ يَن َهَداُهُم ّللاَّ عُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِّعُوَن أَْحَسنَهُ أُْولَئَِّك الَّذِّ يَن يَْستَمِّ الَّذِّ

 
وهررو مررم قررترره المحكمررة  359 :حقرروق اإلنسررم  ةرري المواايررق الدوليررة ر الرردكتور حسرري  مهر ررور - ۱

 .(366 :االمريكية العليم بعد ذلك )يراجع كتمب )الحرية والعقل وااليمم  لالستمذ محمد سروش  
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 .  (۱)أُْولُوا اأْلَْلبَابِّ 

وقد بينا في مقال بخر أن اإلنسان المسلم حـر فـي اعتقـاد  وتغييـر  وبيانـه إال ان 

يؤدي إلى إيجاد خلل في النسي  االجتماعي. وقد رويت روايات تتحدث عـن الحريـة 

التي كان يتمتع بها األفراد في بيان برائهم بكل شجاعة، واألمـر بـالمعروف والنهـي 

عن المنكر هي صفة األمة اإلسالمية التي استحقت بها أن تكون خيـر أمـة أخرجـت 

 (2)ون بالمعروف وتنهـون عـن المنكـر«للناس، »كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر

اْلَمْعُروفِّ بل ألـزم اإلسـالم بهـا    أُْمُروَن بِـّ رِّ َويـَ ى اْلَخيـْ ْدُعوَن إِّلـَ ةع يـَ نُكْم أُمـَّ تَُكن مـِّّ َولـْ

. وهكذا قوله تعالى »والمؤمنون والمؤمنـات بعضـهم أوليـا    (3)َويَْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ 

وقوله سـبحانه علـى لسـان لقمـان   (4)نكر«بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن الم

وكـان الرسـول الكـريم  (5)»يا بني أقم الصالة وأمـر بـالمعروف وانـه عـن المنكـر«

يستمع بكل رحابة صدر آلرا  اآلخرين حتى لو خالفت رأيه، وكان)ا( يحث على 

قول الحق: من قبيل قوله: والذي نفس محمد بيـد  لتـأمرن بـالمعروف ولتنهـون عـن 

يوشكن هللا أن يبعث عليكم عقابا  من عنـد « وكـذلك قولـه)ا(: مـن رأى   المنكر أو

منكم منكرا  فليغير  بيد  فإن لم يستطع فبلسانه فـان لـم يسـتطع فبقلبـه وذلـك أضـعف 

ويقـول)ا(:  (7)وقوله)ا( »اليكن أحدكم إمعة يقـول أنـا مـع النـاس«  (6)  االيمان.

وروى المنذري عن   .(8)جائر«»أفضل الجهاد كلمة حق )عدل( عند سلطان )أمير(  

النعمان بن بشير قال »خرج علينـا رسـول هللا)ا( ونحـن فـي المسـجد بعـد صـالة 

العشا ، فرفع بصر  الى السما  ثم خفض حتى ظننا أنه حدث في السما  أمـر فقـال: 

 
 ..۱8 - ۱7  :الزمر - ۱

 .۱۱0آل عمرا :     - 2

 .۱04آل عمرا :  - 3

 . 7۱التوبة:    - 4

 .۱7لقمم :    - 5

 .رواه مسلم وابو داوود والترمذي والنسمئي واب  ممجه واحمد - 6

 .رواه الترمذي  - 7

 .رواه ابو داوود والترمذي والنسمئي واب  ممجه واحمد - 8
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أال إنها ستكون بعدي أمرا  يظلمـون ويكـذبون فمـن صـدقهم ومـاألهم علـى ظلمهـم 

م، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمـالئهم علـى ظلمهـم فهـو منـي فليس مني وال أنا منه

وروى ابن ماجه عنه)ا( قوله: »التزال طائفة من أمتي قّو امة على   (۱)وأنا منه«

 (2)أمر هللا، اليضرها من خالفها«

وهكذا كان الصحابة الكرام وأهل البيـت)ع( وقـد روى عـن علـي قولـه: »أنظـر 

ــال ــن ق ــى م ــر إل ــال وال تنظ ــا ق ــى م ــه: إل ــل »خــ« وقول ــن أه ــو م ــة ول ذوا الحكم

والمعروف أن عليا  لم ينسب أحدا  من أهـل حربـه إلـى الشـرك وال إلـى   (3)الضالل«

 .(4)«النفاق بل كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا

وفي كتاب نه  السعادة مستدرك نه  البالغة: قال أبو عطا : خـرج علينـا أميـر 

كيرف أنرتم  »:  فقـال،  سـالم( محزونـا  يتـنفّس)عليـه ال المؤمنين علي بـن أبـي طالـب

الً، ةيه الممل ويُتّخذ الحدود، ةيه تعّطل، وزمم  قد أظلّكم  هللا، أوليرمء ةيه ويُعمدى ُدو 

 .!« ؟  أعداء هللا  ةيه  ويوإلى

كونروا  »: ؟ قـال فـإن أدركنـا ذلـك الزمـان فكيـف نصـنع،  يا أمير المؤمنين:  قلنا

بنُشر،  )عليه السالم( كأصحمب عيسى مروٌت ةري  .وا بملمنمشير وُصلِّبوا على الُخشرُ

  .5« طمعة هللا عّز وجلَّ خير م  حيمة ةي معصية هللا

)عليـه السـالم( قـال ـ فـي  عن أبي جعفـر البـاقر،  وروى الكليني بسند  عن جابر

وال تخرمةوا ، وصرّكوا بهرم جبرمههم،  والفظوا بألسرنتكم،  ةأنكروا بقلوبكم »:  حديث ـ

بِّيُل )، ةإ  اتّعظوا وإلى الحرّق رجعروا ةرال سربيل علريهم  .ةي هللا لومة الئم م السرَّ إِّنَّمر 

يمٌ  ذ اٌب أ لرِّ ل ئِّك  ل ُهم عر  ّقِّ أُو  ضِّ بِّغ ي رِّ ال ح  ر   َ ي ب غُو   ةِّي اال  لُِّمو   النَّمس  و  ي   ي ظ   (ع ل ى الَّذِّ

ً ،  وأبغضروهم بقلروبكم،  هنملك ةجمهدوهم بأبردانكم وال برمغي  ،  غيرر طرملبي  سرلطمنم

 
 .وقمل حديث رواه أحمد ۱95 :  3الترغيب والترهيب   - ۱
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 .46 : ۱اابمت الهداة للحر العمملي   - 3

 .62 : ۱۱الوسمئل   - 4
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   .1« ويمضوا على طمعته،  حتّى يفيئوا إلى أمر هللا، وال مريدي  بظلم ظفراً ،  ممالً 

)عليـه السـالم(  « عـن اإلمـام علـي نه  البالغة ويروي الشريف الرضي في »

ر للمنك ر بقلبه ولسمنه ويرده »:  قوله ، ةرذلك المسرتكمل لخصرمل الخيرر، ةمنهم الُمن كِّ

ر بلسمنه وقلبه والتم ك بخصلتي  م  خصمل الخيرر ، رك بيدهومنهم الُمن كِّ ةذلك متمّسِّ

ر بقلبه والتمرك بيده ولسمنه،  ومضيِّّع خصلةً  ةذلك الذي ضيّع أشررف ،  ومنهم الُمن كِّ

ك بواحردة ومرنهم ترمرٌك إلنكرمر المنكرر بلسرمنه وقلبره ،  الخصلتي  م  الاالث وتمسرَّ

بيل هللا عنرد األمرر والجهرمد ةري سر،  ومم أعممل البّر كلّهم  .ةذلك ميّت األحيمء،  ويده

وإّ  األمر برملمعروف والنهري عر  ،  بملمعروف والنهي عنه إالّ كنفاة ةي بحر لّجي

ل وأةضرل مر  ذلرك هلل كلمرة عردل ،  وال ينقصم  مر  رزق،  المنكر ال يقّربم  م  أ ج 

  .2« عند إممم جمئر

( فـي األمـر بـالمعروف والنهـي عـن السـالم   ومن كالم الحسين بن علي )عليهما

 : كرالمن

برمرِّ  » هُ مِّ  ُسوءِّ انمئِّهِّ ع لرى األح  ليمء  ع ظ  هللاُ بهِّ أو  م النّمُس بمم و  ت بُروا أيُّه  إذ ، اِّع 

ا م  :  ي قولُ  ُم اإلِّ لِّهِّ ب مُر ع   ق و  األ ح  بَّمنِّيُّو   و  مُهُم الرَّ ال ي ن ه  ُروا  :  وقمل  ل و  ي   ك فر  ذِّ لُعرِّ   الرَّ

ائِّيل   ر  م ك منُوا  ي ف ع لُرو     :إلى قوله  مِّ  ب نِّي إِّس  ك  ع لري هم    ل بِّئ س  م  وإنّمرم عرمب  هللا ذلرِّ

ون ُهم  عر     الف سرمد  ةرال ين هر  م الُمن ك ر  و  هِّ ُهرِّ و    مِّ   الظ ل مةِّ الّذي   ب ي    أظ  ألنّهم  كمنُوا ي ر 

ن ُهم  ،  ذلِّك ب ةً ةيمم كمنُوا ي نملو   مِّ غ  ذ ُرو   ،  ر  ّمم ي ح  ب ةً مِّ ه  ر  ال:   يقولُ وهللاُ ،  و  ُوا    ةر  شر  ت خ 

و  ِّ  شر  اخ  أ ُمُرو   :  وقرمل  النَّمس  و  ض ير  مء ب عر  لِّير  ُهم  أ و  مُت ب ع ضرُ نر  مِّ ال ُمؤ  نُرو   و  مِّ ال ُمؤ  و 

رِّ  و    عرر  ِّ ال ُمنكر  ي ن هرر  ع ُروفِّ و  مل م  ر  برِّ ي عرر   الُمن كرر  النَّهرر  ع ُروفِّ و  ر برمل م  د أ هللا بررمألم  ة برر 

هُ  نرر  ل  ، ةريضررة مِّ رائُِّض ُكلّهررملِّعِّ ت  الفرر  ت قمم  ت اِّسرر  هِّ بأنّهررم إذا أُّديررت  وأُقيمرر  ه يّنُهررم ، مررِّ

ع بُهم ص  ّدِّ ،  و  ع  ر  الم مر  رِّ ُدعرمٌء إلرى اإلسر  النَّه ي ع  الُمن كر  ع ُروف و  ر  بمل م  وذلِّك  أّ  األم 

ُمخملف ةِّ الظملِّمِّ  ظملِّمِّ و  ال غ نرمئِّمِّ ،  ال م  يء و  ةِّ ال فر  م  د  ،  وقِّس  ذِّ الصرَّ أخر  همو  عِّ واضرِّ ، قمتِّ مرِّ   م 

 
 .  ۱كتمب الجهمد بمب األمر بملمعروف والنهي ع  المنكر ضم  ح  55:  5  . الكمةي ۱
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قّهم هم ةي ح  عِّ ض  و   .و 

صمب ة ةٌ ،  امَّ أنتُم  أيُّهم العِّ ُهور  شر  ل مِّ م  صمب ةٌ برمل عِّ ةٌ ،  عِّ ذ كور  ي رِّ مر  برمل خ  ةِّ ،  و  بملنَّصريح  و 

ع ُروةررة ة، م  همبرر  مس م  س النررّ بررمهللِّ ةرري أن فررُ ريفُ ، و  عيفُ ، ي هررمبُُكُم الشررَّ ُمُكُم الضررَّ رِّ يُكرر  ، و 

يُؤاُِّرُكم    ن د هُ و  ال ي د  ل ُكم  عِّ ل  ل ُكم  ع ل ي هِّ و  ت  ،  م    ال ة ض  ت ن عر  وائِّجِّ إذا اِّم  ي ال حر  ف عُو   ةرِّ ت شر 

ةِّ األكمبرِّ ،  مِّ   ُطالّبهم ك رام  ُشو   ةِّي الطَّريق بهيئة ال ُملُوكِّ و  ت م  أل يس  ُكّل ذلِّك  إنّمرم ،  و 

ّق   ند ُكم  مرِّ   القيرمم بحر  جى عِّ ُرو   نِّل تُُموهُ بمم يُر  قّرهِّ ت ق صرُ ارر ح  تُم  عر    أك  إ  ُكنر  ، هللاِّ و 

ةِّ  ّق األئِّم  ف ف تُم  بح  ت خ  يّع تُم  ،  ة مس  ع فمء ةض  ّق الضُّ ُكم  ةطل ب تُم  ،  ةأّمم ح  مِّ ع  قُّكم  بز  أّمم ح  ةال ،  و 

تُموهُ  َُ لق هم،  ممالً ب دل  تُم  بهم لِّلَّذي خ  ال ن ف سمً خمط ر  ةً عمد ي تُُموه،  و  ال ع شير  م ةري ذاتِّ و 

نّت هُ ،  هللاِّ  نّو   ع ل ى هللاِّ ج  ة  ُرُسلِّهِّ ،  أن تُم  ت ت م  ر  ُمجمو  أممن هُ مِّ   ع ذابِّهِّ ، و     .و 

هِّ  ةٌ مرِّ   ن قِّممترِّ م  نِّقمر  ّل بكرُ نّو   ع لى هللاِّ أ   تُحرِّ شيُت ع ل ي ُكم  أيُّهم ال ُمت م  م  ، ل ق د  خ  ألنّكرُ

لةً  ن زِّ ةِّ هللاِّ م  ل تُم  بهمب ل غ تُم  مِّ   ك رام  ُمو   ،   ةُّضِّ رِّ ف  بمهللِّ ال تُك  م    يُع ر  أن تُم  برمهللِّ ةري ،  و  و 

ُمو    ر  هِّ تُك  بمدِّ ال تفزعرو ،  عِّ ة ةر  نقوضر  ود  هللاِّ م  و    ُعهر  ر  د  تر  قر  مِّ ،  و  مر  ب ع ض ذِّ تُم  لرِّ أنر  و 

ولِّ هللاِّ محقررورة سررُ ة ر  مررَّ ذِّ مِّ   ، آبررمئُِّكم تفزعررو  و  ُم والررزَّ بُك  الرر  ال عُمرري و  داي ِّ  و  ي ال مرر  ةررِّ

ُمو    ح  لة ال يُر  م  ل تُِّكم  تعلمو ،  ُمه  ن زِّ ال ةي م  ل  ةيهرم تعنرو ،  و  ال م   ع مِّ هرم ِّ ، و  بمإلد  و 

نُو    ةِّ ترأم  ن د  الظَّل م  ال مصمن ع ةِّ عِّ التَّنرمهِّي ،  و  ي و  ُكُم هللاُ برهِّ مرِّ   النّهر  ر  م أمر  مرّ ك  مِّ ّل ذلرِّ كرُ

أن تُم  ع ن هُ غمةِّلُو    أن تُ ،  و  ل ال عُل مرمءِّ و  نرمزِّ هِّ مرِّ   م  تُم  ع لير  ظ ُم النّمس ُمصيب ةً لِّمم ُغلِّبر  م أع 

عُو       .ل و  ُكن تُم  ت سم 

ي ال عُلمرمءِّ برمهللِّ  ك ممِّ ع لى أي دِّ األح  ي األُُمورِّ و  جمرِّ هِّ ،  ذلِّك  بأ ّ  م  اللرِّ نرمءِّ ع لرى ح  األُم 

هِّ  رامِّ لرة،  وح  ن زِّ ك  ال م  لُوبُو   تِّلر  س  ّقِّ ،  ة أن تُم  ال م  ّرقُِّكم  عر   ال حر  ك  إالّ بت فر  لِّب تُم  ذلرِّ مرم سرُ ، و 

ةِّ  ح  ةِّ ال واضررِّ د  ال ب يّنرر  نّةِّ ب عرر  تِّالةُِّكم  ةرري السررُّ اخرر  ى األذى، و  تُم  ع لرر  ب ر  لررو صرر  تُم  ، و  ّملرر  ت ح  و 

ُؤون ة ةري ذاتِّ هللا د،  ال م  رِّ وُر هللاِّ ع لري ُكم  تر  ت  أُمرُ ُدرُ ،  كمنر  ن ُكم  ت صر  عر  ي كُ ،  و  إلر  عُ و  جرِّ ، م  ت ر 

ل تُكم   زِّ نرر  تُم  الظ ل مررة مررِّ   م  ّكنرر  نُّكم  م  لكررِّ م، و  ديهِّ تُم  أُمررور  هللاِّ ةرري أيرر  لم  أسرر  لررو   ، و  ي ع م 

ب همتِّ  ه واتِّ ، بملشررُّ ي سرريُرو   ةرري الشررَّ تِّ ، و  و  راُرُكم  مررِّ   ال مرر  ك  ةررِّ ، سررلّط ُهم  ع لررى ذلررِّ

ق تُُكم   ي  ُمفررمرِّ ي هررِّ يررمةِّ الّتررِّ إع جررمبُُكم  بمل ح  ديهم  ، و  ع فمء  ةرري أيرر  تُُم الضررُّ ل م  ي   ، ةأسرر  ةمررِّ  برر 

قُهور ت ع ب د م  غلُوبٌ ،  ُمس  عيش تِّهِّ م  ع ف على م  ت ض  ب ي    ُمس  ، ي ت قلّبُو  ةِّي ال ُمل كِّ برآرائِّهم  ، و 
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م   ي  بأه وائِّهِّ ز  ُرو   ال خِّ عِّ ت ش  ي س  بّرمرِّ ، اِّقتِّداًء بمألش رارِّ ، و  أةً ع لرى ال ج  ر  جرُ ّل ب  ، و  لرد ةري كرُ

ق عُ  طيرٌب ُمصر  هِّ خ  ن ب رِّ ن ُهم  ع لى مِّ ةٌ ،  مِّ ر  م  شرمغِّ ُض ل هرُ مألر  وط ة،  ةر  ب سرُ م  ةيهرم م  ديهِّ أير  ، و 

س د  المرِّ ة عُو   ير  د  ٌل ال ير  و  النّمُس ل ُهم  خ  بّرمر ع نيرد، و  ي   ج  ة ع لرى ، ةمرِّ   بر  و  ط  ذي سر  و 

ع ف ةِّ ش ديد ي،  الضَّ ال ُمعِّ يء  و  ُف ال ُمب دِّ    .د  ُمطمع ال ي ع رِّ

 ً بم ق ظ لُروم،  ة يم ع ج  ُض مِّ   غمّشٍّ غ ُشوم وُمت صرّدِّ األر  ُب و  ج  مملي ال أع  ل ، و  عممرِّ و 

حيم م  غ ي رِّ ر  ني   بِّهِّ مِّ نم،  ع ل ى ال ُمؤ  ع  ُم ةيمم ةيهِّ ت نمز  هِّ ةيمرم ، ة مهللُ ال حمكِّ مِّ ي بُحك  ال قمضِّ و 

ر  ب ي ن نم    .ش ج 

ل طم اللُّهمَّ إنّك ت ع ل ُم أنّهُ ل م  ي كُ  نّرم ت نمةُسرمً ةري سرُ تممسرمً مرِّ   ،     مرم كرم ِّ مِّ َِّ ال ال  و 

عملِّم  مِّ   دينِّك  ،  ةُُضولِّ ال ُحطممِّ  ى  ال م  لكِّ   لِّن ر  ك  ،  و  الح  ةري برالدِّ نُظ هرر  اإلصر  أم    ، و  ير  و 

بررمدك   و   مررِّ   عِّ لُومررُ ظ  ك  ، ال م  كممررِّ أح  نّتِّك  و  سررُ ك  و  ل  بف رائِّضررِّ يُع مرر  إنُّكم إالّ ت  ، و  ُرونم ةرر  ن صررُ

ة ع ل ي ُكم   ي الظ ل م  فُونم قو  ت ن صِّ فرمء نُرورِّ ن بريُّكم  ،  و  لُوا ةري إط  ع مِّ هِّ ، و  ع لير  بُنم هللاُ و  سر  ح  و 

ّكل نم إل يهِّ أن ب نم،  ت و  إلي هِّ ال م صيرُ ،  و     .1« و 

 وكتب االحتجاج زاخرة باحتجاجات ذوي اآلرا  الباطلة وردود القادة عليهم.

رية التعبير متوةرة ةي المجتمع االسالمي، برل يرتم التأكيرد وخالصة االمر أ  ح

على االستفمدة منهم ةي مجمل االمر بملمعروف والنهي ع  المنكر، وإعرال  الحرق، 

والشهمدة به دونمم اعتداء على أحد أو اةتراء عليه أو إخرالل بملنسريج االجتمرمعي 

 والعفة العممة.

االمـام المـودودي: سـيكون لغيـر  وهو حق مضمون لغير المسلمين ايضـا ؛ يقـول

ــر  ــرأي والتفكي ــة وال ــة والكتاب ــة الخطاب ــن حري ــة االســالمية م ــي الدول ــلمين ف المس

واالجتماع ماهو للمسلمين سوا  بسوا ، وسيكون عليهم من القيـود وااللتزامـات فـي 

هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم. فسيجوز لهم أن ينتقدوا الحكومـة وعمالهـا حتـى 

حكومــة نفســه ضــمن حــدود القــانون. ســيكون لهــم الحــق فــي انتقــاد الــدين رئــيس ال

 
 .  79:  ۱00، عنه بحمر األنوار   بمب مم روي ع  الحسي  ۱70ر  ۱68:  . تحف العقول ۱
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ويقـول المفكـر المغربـي  (۱)االسالمي مثل ما للمسلمين الحق في نقد مذاهبهم ونحلهم 

المهدي المنجرة »ليس في االسالم حـدود للتعبيـر عـن الـرأي، فـالتعبير عـن الـرأي 

إذا كان لنـا أن نضـيف إلـى و  (2)مضمون ما دام لم يمس حقا  من حقوق إنسان بخر«

هذا الحد قلنا: ما دام لم يمس حقا  من حقوق هللا أو حقوق إنسان بخر« ولكن الحقيقـة 

الناصعة هي أن من يالحظ موارد استعمال عبارة »في سبيل هللا« في القربن الكريم 

يجد بوضوح أنها اليراد بها إال خدمة البشـرية التكـريس الـذات االلهيـة فهـو تعـالى 

عن ذلك؛ فالقتال واالنفـاق والهجـرة والضـرب فـي االرض، والـدعوة وتحمـل   غني

األذى في سبيل هللا كلها تصب في صالح الجماعة واحقاق حقوقهـا، وهـذا مـا يفسـر 

الرأي القائل بأن مصرف سبيل هللا من مصارف الزكاة يعني مطلـق وجـو  البـر أي 

 مطلق وجو  خدمة اآلخرين.

سالمي لحقوق اإلنسان يعلن أنه »لكل إنسان الحق فـي ومن هنا رأينا اإلعالن اإل

التعبير عن رأيه بشكل ال يتعارض مع المبادئ الشرعية« وقد شـا  الـذين كتبـو  أن 

 يؤكدوا حقيقتين هما:

إن الحرية في نفسـها ال تشـكل هـدفا  مطلقـا  بـل هـي وسـيلة للوصـول إلـى   أوالً:

 الصالح.الحياة األمثل وقيمتها بكونها تستهدف الخير و

 ً : إن الحريــة عنــدما تعطــى لفــرد أو جماعــة تســتطيع بدقــة أن تميــز بــين وامنيررم

األوهام والواقعيات فهي منطقية وبدون ذلك فقد تتحول إلى عامـل تخريـب وعـدوان 

 .(3)على اآلخرين

وقد رأينا في مختلف المراحل من استغلوا في الغرب هذ  الحرية لالعتـدا  علـى 

ة في حين أنهم قيـدوا حريـة إبـدا  الـرأي فـي بعـض الوقـائع مقدسات األمة اإلسالمي

 التاريخية كمسألة )المحرقة اليهودية(.

 
 .36۱ :نظرية االسالم وهديه ةي السيمسة والقمنو  والدستور   - ۱
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 وهكذا ننتهي إلى هاتين الحقيقتين وهما:

ن الفطــرة تقــرر كــون العدالــة إن األديــان تــؤمن بــالفطرة اإلنســانية، وإ ولررى:األ

ا  مــن مصــاديق مصــداق ذا شــكالين إالســالم مطلــوب الحريــة و مطلوبــا  مطلقــا  وكــون

)السـالم )الحريـة المعقولـة( و العدالة وتجليـا  لهـا ومـن هنـا كـان التأكيـد الـدائم علـى

 صحيحا .    إنسانيا  العادل( تأكيدا   

نه هو إنساني كما  ن الوجدان هو الحكم الفصل في مجال تقرير الحق اإلإ  الامنية:

وتبقيـه فـي حـدود   نسـانيتهإيضا  في مجال تحديد هذا الحق بحدود تضـمن لـه  أالحكم  

ن ألـى القـول بـإذا تجاوزهـا عـاد ظلمـا  وفقـد )حقيتـه( ومـن هنـا ننطلـق إ)العدالة( فـ

ال أنها تبقـى محـدودة بحـدود قـد يـدركها إن كانت تمتلك جذورا  وجدانية إ)الحرية( و

وقد يوحي بهـا هللا   ،الوجدان كما في تحديدها بعدم االعتدا  على اآلخرين وكراماتهم 

ن هللا تعـالى إنسان كل حقوقه. ومن الطبيعـي فـنسان، والمانح لإلصلح اإلالعالم بما ي

نسان من االعتدا  على كرامة اآلخرين وهذا أمر واضح مقرر فـي الشـريعة منع اإل

نسان في حياته وبعد مماته وبذلك اعتبرت حرمة الجنـازة سالمية وهو يمتد مع اإلاإل

قـل وضـوحا فـي أهذا ما نجد  بشـكل  سالمي. وعالن اإلنسانية في اإلمن الحقوق اإل

ــالن ــد)ب(  اإلع ــرون البن ــعة والعش ــادة التاس ــرر الم ــث تق ــدولي حي ــات أال ن الحري

خالقيــة المـذكورة فيــه مقيــدة بــاالعتراف بحريـات اآلخــرين ورعايــة المقتضــيات األ

ــب  ــيات األأن مــن أالصــحيحة، والري ــم المقتض ــة اإله ــان الفــرد خالقيــة كرام نس

ن الوجـدان هـو معيـار الحـق وحـدود  )فـي المنطـق إقلنـا    حرى المجتمع. وقـدوباأل

دق ويـتم تطبيقـه طبعـا  أوسـع وأنسـان معيـارا  العام( ويأتي الدين ليعطي اإل  اإلنساني

 في الوسط المؤمن به.

ونحـن  ،يقوم كرامة اإلنسان المقدسـات والمطلقـات التـي يـؤمن بهـا هم ماأومن   

القـدوس، ويسـمي الـوادي الـذي كلـف بـه   نجد القربن الكريم يصف هللا تعالى بالملك

موسى بحمل الرسالة الكبرى بـ)الوادي المقدس( والملك الذي يحمل الوحي بــ)روح 

هانـة لهـا إنبيـا  هللا. فأيـة أرض أالمقدسة( ألنهـا  األرضرض فلسطين بـ)أالقدس( و
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 ويزداد األمر وضوحا  عند مـا نـدرك أن عنصـر  .تعنى تعديا  على الكرامة اإلنسانية

حـد مقومـات الشخصـية أسالم يشـكل  في األديان السماوية وخصوصا  في اإل  اإليمان

ألم يأن للـذين بمنـوا أن تخشـع قلـوبهم لـذكر هللا ومـا بل تؤكد اآلية القربنية الشريفة 

وتـوا الكتـاب مـن قبـل فطـال علـيهم األمـد فقسـت أنزل من الحق وال يكونوا كالذين  

صا  مالم يصـب  العواطـف والمشـاعر ويتـرك القلـوب يمان يبقى ناقن اإلأ    (۱)قلوبهم 

يمانهــا تصــاب بقســوة إمــم عنــدما تبتعــد عــن منبــع ن بعــض األأمطمئنــة خاشــعة، و

 القلوب.

 وخصوصا  اذا كان األمر يرتبط بشخا الرسول الكريم الذي يعشقه المؤمنون.

 بعادها الملحدون.أوتلك حقيقة قد ال يدرك  

قل ان كـان   :لمسلمين على كل حب يقول تعالىن حب هللا ورسوله مقدم لدى اإ 

وتجـارة تَخشـوَن موال اقترفتموها أزواجكم وعشيرتكم وأخوانكم وإاباؤكم وابناؤكم و

فتربصـوا  وجهـاد فـي سـبيل حب اليكم مـن هللا ورسـولهأومساكن ترضونها َكساَدها  

 .  (2)حتى يأتي هللا بأمر  وهللا ال يهدي القوم الفاسقين

يؤمن عبد حتى اكون احب اليه من نفسه واهلـي احـب اليـه مـن ويقول )ا(: ال

 .(3) وذاتي أحب اليه من ذاته( هأهله وعترتي احب اليه من عترت

وقد تواترت النصوا القربنية واألحاديث النبوية في الحث على حب اهل البيت 

 فاكدت على ان حب الرسول وأصحابه واهل بيته هو اساس االسالم.

 لعمال قوله)ا(:وقد جا  في كنز ا

 (4))لكل شي  أساس وأساس اإلسالم حب أصحاب رسول هللا وحب أهل بيته(.

 (5)  كما قال االمام الباقر)ع(: حبنا أهل البيت نظام الدين.
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 (1) وقال الصادق)ع(: من عرف حقنا وأحبنا فقد أحب هللا تعالى.

وانــه مــن وأنــه أفضــل العبــادة  (2)وهكــذا أكــدت الروايــات أن حــبهم هديــة إلهيــة

 الباقيات الصالحات.

وهــذا الكــالم بعينــه يــأتي فــي المجتمــع المســلم، فــان المقدســات توجــه عواطفــه 

ومشـاعر  وكـل حبـه وكرامتـه وعليهـا يبنـي شـعاراته ووحدتـه فهـي توجـه ســلوكه 

 ذا كانت محورية كقدسية القربن والرسول)ا(.إوحركته الحضارية وخصوصا  

يعي أن تغضب جماهير االمة إذا أهـين مقـدس وإذا كان االمر كذلك فان من الطب

من مقدساتها ومن الطبيعي ان تشكل أيـة إهانـة مـن هـذا القبيـل داعيـا  لوحـدة األمـة 

 وانسجامها بوجه المعتدين.

دعــو المســلمين جميعــا  لنصــرة رســولهم الكــريم والــدفاع عــن أفــاني  وبالمناســبة

عــدا  والحاقــدون مــن مــا االأ .مقدســاتهم وبــذل الغــالي والــرخيا فــي ســبيل ذلــك

ال إال الخــزي والعــار والــدمار، ولــن يجــدوا منــا إالصــليبيين والصــهاينة فلــن ينــالهم 

صالبة في الحق ووحدة وتماسكا  واعتصاما  بحبل هللا المتين. )وسـيعلم الـذين ظلمـوا 

 (3)ي منقلب ينقلبون(.أ

 ؤكد على نقطتين مهمتين:أكما 

فـراط والتطـرف سـالميا بعيـدا عـن اإلإ  نسـانيا  إن يكـون  أن الرد يجب  إ  اوالهمم:

عمال الغريبة على الروح االسالمية هوج كما حدث من بعض األعمى األوالعنف األ

و بعـد تفجيـر المرقـدين الطـاهرين أهانة لشخا الرسول االكـرم)ا(  سوا  بعد اإل

ماكن العامة حراق وتدمير للمساجد واألإمام العسكري)ع( من  مام الهادي)ع( واإللإل

و ديـن ونحـن ندينـه بشـدة أمـر وحشـي اليقبلـه  عقـل أل وتهجيـر لآلمنـين، فهـو وقت

 ال السخفا  أو العمال .إواليقوم به 

ن خير نصرة للرسول العظيم تكمن بالعمل الجاد المنظم على تطبيـق إ:  وامنيتهمم
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ــدة  ــا الوح ــة ومنه ــذ  االم ــة له ــق الخصــائا القربني ــي االرض، وتحقي شــرع هللا ف

زن والوسطية والتعاون والتكافل ونشر الدعوة ومحو المفاسد الخلقيـة والترابط والتوا

عداد العلمي واالقتصادي والمسـاهمة الحضـارية الرائـدة فـي المسـيرة االنسـانية واإل

 الصاعدة.

 الحرية الدينية في دستور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

هم وال يجـوز مـن الدسـتور: »تمنـع محاسـبة النـاس علـى عقائـد  23تقول المادة  

 التعّرض ألحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.

وهي بهذا تمنع تفتيش العقائد ولكن إذا تحولت العقيدة إلى فعل مخرب فان األمـر 

 سيتغير بطبيعة الحال.

واستند البعض إلى هذ  المادة ليمنع أي تأكد من تحقـق شـروط أخـرى يشـترطها 

، كما في مثل انتخـاب األعضـا  الحقـوقيين فـي الدستور في التأهل لبعض المناصب

( واشـتراط أن يكـون 91مجلس صيانة الدستور من بين الحقوقيين المسلمين )المادة  

( ولكـن 115رئيس الجمهورية مؤمنا  معتقدا  بمبـاني الجمهوريـة اإلسـالمية )المـادة  

ــيش كــالقرائن  ــر طــرق التفت ــك مــن غي ــة ذل ــه يمكــن معرف ــر وارد ألن اســتنادهم غي

 اإلمارات والشياع وغير ذلك.و

تماما  كما قرر الفقهـا  اشـتراط العدالـة مـثال  فـي القاضـي والشـاهد رغـم قـولهم 

باعتبار أن التحقق من العدالـة يمكـن   (۱)القربني الوارد  يبحرمة )التجسس( وفقا  للنه

 أن يتم من طرق أخرى.

يـان الموافـق وتقول المادة الرابعة والعشرون »الصحافة والمطبوعات حرة في ب

مالم تخل بالقوانين اإلسالمية والحقوق العامة ويحّدد تفصـيل ذلـك بقـانون«، وتقـول 

( »يجب تأمين حرية النشر واالعالم طبقا  للمعايير اإلسالمية ومصـالح 175المادة )

 البالد في اإلذاعة والتلفزيون«
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هـي األصـل   والدستور بهذا ينسجم أيضا  مع الوجدان وما يقرر  اإلسالم فالحرية

 .اال إذا أدت إلى االخالل بالموازين اإلسالمية واعتدت على اآلخرين

ودور الدولة فـي  اإلعالم اآلثار المترتبة على حرية التعبير عن الرأي في وسائل 
 عملية التحديد

ال ريب في أن حرية التعبير وخصوصا  في وسائل اإلعالم تفسح المجال لتعرف 

ئق والتحـديات التـي تواجـه الـبالد، وتفـتح مجـال النقـد الشعب والجماهير على الحقـا

الدقيق لكل التصرفات التي يقـوم بهـا ذوو النفـوذ وذوو األطمـاع، وبالتـالي تسـتطيع 

األمــة مــن خاللهــا تحقيــق واليتهــا العامــة المتبادلــة التــي جــا ت فــي قولــه تعــالى: 

 ا  بَعْــ ُهْم أَْولِّيــَ اُت بَْعضــُ نــَ وَن َواْلُمْؤمِّ نــُ نِّ  ضٍّ َواْلُمْؤمِّ ْوَن عــَ اْلَمْعُروفِّ َويَْنهــَ أُْمُروَن بــِّ يــَ

افُِّظوَن وقوله تعـالى:     (۱)اْلُمنَكرِّ  رِّ َواْلحـَ نِّ اْلُمنكـَ اُهوَن عـَ اْلَمْعُروفِّ َوالنَـّ ُروَن بِـّ اآلمـِّ

نِّينَ  رِّ اْلُمْؤمِّ . ففيها الخير الكثير مع افتـراض تجنـب كـل مـا حـرم   (2)لُِّحُدودِّ ّللّاِّ َوبَّشِّ

ــذب ــن الك ــك  هللا م ــا وهت ــة وأمثاله ــة والوقيع ــذب والتجســس والغيب ــرا  والك واالفت

 الحرمات واإلخالل بالنسي  االجتماعي واألمن وأمثال ذلك.

إن على الدولة ان تفسح المجال لآلرا  المختلفة وتمنح الشعب هذ  الحريـة طبعـا  

مع مراقبة عدم خـرق الحرمـات أو ارتكـاب المحرمـات وعـدم إيجـاد االرتبـاك فـي 

سي  االجتماعي، وقد اعتبر ولي األمر حافظا  لجميـع األمـور الشـرعية: »الواليـة الن

. روي عن االمام علـي قولـه: »اللهـم انـك تعلـم (3)حافظة لجميع الفرائض والسنن«

واألدا  ، أنـي لــم أرد األمــر وال علــو الملــك والرياســة، وإنمــا أردت القيــام بحــدودك

الحقـوق علـى أهلهـا، والمضـي علـى لشرعك ووضع األمور في مواضعها وتـوفير  

 .(4)منهاج نبيك وارشاد الضال إلى أنوار هدايتك«

حق الـوالي علـى الرعيـة   –سبحانه    –وكذلك قوله)ع(: »وأعظم ما افترض هللا  
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وحق الرعية على الوالي،... فـإذا ادت الرعيـة الـى الـوالي حقـه وأدى الـوالي إليهـا 

واعتـدلت معـالم العـدل، وجـرت علـى   حقها: عز الحق بينهم، وقامـت منـاه  الـدين

وقوله: »أال وإن لكم عندي: أن الاحتجز دونكم   (۱)إذاللها السنن فصلح ذلك الزمان«

سرا  إال في حرب، وال أطوي دونكم أمرا  إال في حكم وال أؤخر لكم حقـا  عـن محلـه 

 (2)وال أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سوا «.

ضمنا سالمة الحاكم وعدالته وإخالصه ولـم نخـف مـن اسـتغالل  والحقيقة اننا إذا

المقام في سبيل المصالح الشخصية الضيقة فال بأس مطلقا مـن فسـح المجـال لـآلرا  

في أطرها المعقولة السليمة. إننا إذن ندعو للحرية المعقولة ال للحرية الجامحـة التـي 

ا  علـى أي حـق فقـد وضـع تقضي بطبيعتها على الحرية والمجتمع فإذا تـم أي اعتـد

ــة  ــدين. فــاذا ضــمنت الحري اإلســالم الضــوابط الواقعيــة لحفــظ الحقــوق وردع المعت

المعقولة للتعبير اطلع الناس على الحقائق، وارتدع المنحرفون لـئال ينكشـف امـرهم، 

 والتزم المسؤولون بالخط المرسوم لصالح االمة.

 دفع بعض الشبهات في  هذا الصدد

 ات يدعى ان القربن يؤيدها من قبيل مايلي:هناك أقاويل وشبه

ّيِّ ان يدعى ان قوله تعالى:    -  1 َن اْلغـَ ُد مـِّ شـْ يََّن الر  ينِّ قَد تَّبـَ .   (3)الَ إِّْكَرا َ فِّي الّدِّ

ليمنح الحرية لإلنسان واقعا  ال قانونـا  ممـا يعنـي ان اختيـار طريـق الشـرك مسـموح 

 واقعا .

يـنِّ   الكـافرون:  ان يدعى أن قوله تعـالى فـي سـورة    -2 َي دِّ يـنُُكْم َولـِّ ْم دِّ .   (4)لَكـُ

 يعني االعتراف باديان الشرك ال مجرد التعايش معها.

ى َوإِّنَّا أَْو إِّيَّاكُ   :ان يدعى ان الرسول إذ أمر بان يخاطب الكافرين بقوله  -3 ْم لَعَلـَ
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بِّينٍّ ُهد ى أَْو فِّي َضال ون الكـافرون . فان هذا يعنـي االعتـراف بإمكـان ان يكـ (۱)لٍّ م 

 .على حق

تعنـي فسـح  (2) ان قوله تعالى في سورة الزمر »فاعبدوا ما شئتم مـن دونـه«  -4

 .(3)المجال لآلخرين كي يعبدوا ما يشاؤون كما تصور البعض

 وأمثال ذلك

 ولكن الحقيقة في جواب هؤال  واضحة،

أن فان بية )ال إكرا ( توضح حقيقـة وجدانيـة تبتنـى عليهـا حقيقـة حقوقيـة وهـي  

العقيدة هي من أعمال النفس وقناعاتها وتصديقاتها، وبالتالي ال يمكـن الوصـول إلـى 

إقرارها نفسيا  إال عن طريـق االسـتدالل المنطقـي الرصـين لتنكشـف الحقيقـة للـنفس 

كامال  فتطمئن إليها، أما الجبر واإلكرا  والضغط فال قيمة له في هذا المجال، وواهـم 

،  (4)بمنتم له قبل أن بذن لكـم ق الجبابرة يتسع لفكرة  من يتصور ذلك وان كان منط

فإن الوجدان ينفي ذلـك وقـد انطلـق القـربن مـن هـذ  الحقيقـة حينمـا قـرر مبـدأ عـدم 

 اإلكرا  حقوقيا  أيضا .

ولكن الواقع شي  بخر إذ أن الشرك بنفسه ممـا ترفضـه الفطـرة والعقـل السـليم، 

النحطـاط فـي الـدنيا والعـذاب فـي اآلخـرة، ويشكل ظلما  عظيما  للحقيقة ويؤدي إلى ا

 وال سبيل للخالا إال بالدين واإليمان والعمل الصالح.

أما بية سورة الكافرون فهي ال تريد أن تسمح للشرك وتعترف به كيف والشـرك 

أعظم الظلم واالنحـراف والخـروج عـن الحالـة اإلنسـانية، وانمـا جـا ت فـي مـورد 

بها المشركون حيث يعبدون اله اإلسـالم سـنة ويعبـد )المساومة( و)المداهنة( التي طل

المشركون هللا سنة أخـرى كمـا ذكـر المفسـرون عنـد تفسـير السـورة، فجـا  القـربن 

الكريم قاطعا  كل تركيب أو مهادنة أو مساومة أو مسـامحة بـين خـط اإليمـان وخـط 
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أ نر  الكفر من قبيل قوله تعالى:   ُل و  مر  م أ ع  مَّ يئُو   مِّ لُرو   ﴿ أ نتُم  ب رِّ م ت ع م  مرَّ يٌء ّمِّ رِّ . أو ﴾م  بر 

ملُُكم    ﴿قوله تعالى:  م  ل ُكم  أ ع  ملُن م و  م   . وكلها تؤكد المفاصلة.(1)﴾ل ن م أ ع 

ومن هنا فنحن نعتقد ان استفادة التعايش الديني المشترك مع المشـركين مـن هـذ  

سـورة )سـبأ(  وإذا تم فيجب االستناد إلـى بيـة أخـرى. وامـا بيـة،  اآلية أيضا  غير تام 

فهي من أروع اآليات التي توضح موضوعية المحاور المسلم حين دخولـه للحـوار، 

وال ندري كيف يتسرب الشك إلـى عاقـل فضـال عـن ان يكـون مسـلما  إلـى ان اآليـة 

 تحتمل كون الكافرين على حق. وهنا اذكر بواقعة تاريخية لها داللتها:

شك في نفسـه حينمـا قـال للحكمـين: فقد احت  الخوارج على اإلمام علي)ع( بأنه  

»انظرا فإن كان معاوية أحق بها فأثبتا  وإن كنت أولى بها فأثبتـاني« فـإذا هـو شـك 

 في نفسه ولم يدر أهو المحق ام معاوية فنحن فيه أشد شكا .

فكان جواب اإلمام هو: »فان ذلك لم يكن شـكا  منـي ولكنـي أنصـفت فـي القـول، 

ولم يكن ذلك شكا  وقـد علـم  على هدى  أو في ضالل مبينوإنا أو إياكم لقال تعالى: 

 .(2)  «هللا أن نبيه على الحق

أما بية سورة الزمر فجوابها واضح ألنها في مقام التهديد والمفاصـلة أيضـا  فهـو 

يأمر رسوله »قل هللا أعبد مخلصا  له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونـه« ويعقـب ذلـك 

مْ   بقوله ﴿ ن فَْوقِّهِّ بَاَد ُ لَُهم ّمِّ ُ بِّهِّ عِّ ُف ّللاَّ ْم ُظلَلع ذَلَِّك يَُخّوِّ ن تَْحتِّهِّ َن النَّارِّ َومِّ  .(3)﴾ ُظلَلع ّمِّ

ونحن نعتقد أن الخطأ نشأ من عملية فصل المقـاطع عـن سـياقها أحيانـا، وعمليـة 

الخلط بين الحساب األخروي والموقف الدنيوي أحيانا أخرى، وهذا نات  مـن دخـول 

 يسوغ لهم. غير المتخصصين فيما ال

 

 المادة الخامسة والعشرون

الرسررمئل والمكملمررمت الهمتفيررة، والبرقيررمت، والررتلكس ال 
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يجوز ةرض الرقمبة عليهم، او عرردم ايصررملهم، او اةشررمؤهم، 

 او االنصمت والتجسُّس عليهم مطلقم إالّ بحكم القمنو .

 

ت ال عمليـة وهكذا يكون االصل الحفاظ على اسـرار النـاس الشخصـية اال اذا اخلـّ

 بأمن االمة وحقوقها.

 

 

 المادة السادسة والعشرون

االحزاب، والجمعيّمت، والهيئررمت السيمسرريّة، واالتحررمدات 

المهنيّة، والهيئررمت االسررالميّة، واالقّليررمت الدينيرّرة المعترررف 

بهم، تتمتع بملحرية بشرررط أ  ال تنررمقض اُسررس االسررتقالل، 

ة، وأسررمس والحريررة، والوحرردة الوطنيررة، والقرريم االسررالميَّ 

الجمهوريّة االسالمية، كمم أنه ال يمك  منع أي شخص مرر  

 االشتراك ةيهم، او إجبمره على االشتراك ةي إحداهم.

ــع ــة للجمي ــة والديني ــة والدعوي ــات السياســية والمدني ــرر الحري ــا تتق ــنهم  ،وهن وم

 شريطة اال تستغل ضد الحرية نفسـها ومصـالح الـوطن العليـا  ،االقليات الدينية طبعا  

 وقيم الشعب واساس النظام.

 

 المادة السابعة والعشرون

يجوز عقررد االجتممعررمت وتنظرريم المسرريرات برردو  حمررل 

 السالح، وبشرط أ  ال تكو  مخلَّة بمالسس االسالميّة.

 

وهذ  المادة تقرر حرية التحركات السياسية واالجتماعيـة شـريطة عـدم االخـالل 
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 باالسس االسالمية التي بمنت بها االمة.

 

 

 المادة الثامنة والعشرون

لكّل شخص الحقُّ ةي اختيمر المهنة التي يرغب ةيهررم مررم 

 لم تخملف االسالم او المصملح العممة، او حقوق اآلخري .

الحكومررة مسررؤولة عرر  ترروةير ةرررص العمررل للجميررع، 

وايجمد الظروف المتكمةئة للحصول علررى العمررل، وذلررك مررع 

 .مالحظة حمجة المجتمع للمه  المختلفة

 

حرية المهنة ونوع العمل ما لم تضرب القيم والمصالح والحقوق، ـ هنا ـ  وتتقرر  

كما توضع المسؤولية على الحكومة في توفير فرا العمل للجميع، وبتكافؤ في هذ  

الفرا، وتنسيق مع الحاجة االجتماعية. وهي مسؤولية ضخمة تحتاج الـى تخطـيط 

الحكومة رغم ما بذلتـه مـن جهـود جبـارة، وهنا ايضا نجد ان    ؛واسع وميزانية كافية

لظروفهـا القـاهرة. ولكـن يبقـى االمـر هـدفا  دسـتوريا    ،لم تستطع القيام بهذا الواجـب

 على المدى الطويل.

 

 

 المادة التاسعة والعشرون

الضررمم  االجتمررمعي مرر  الحقرروق العممررة، ويتمتررع برره 

الجميع ةي مجررمل التقمعررد، والبطملررة والشرريخوخة، والعجررز 

العمل، وةقدا  المعيل، وحملررة ابرر  السرربيل، والحرروادث ع   

الطمرئرررة، والحمجرررة الرررى الخررردممت الصرررحية والعالجيرررة 
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 والرعمية الطبية كملضمم  الصحي وغيره. 

والحكومررة مسررؤولة حسررب القررمنو  عرر  تقررديم هررذه 

الخدممت وتقديم المسمعدات المملية المذكورة آنفمً لكررل ةرررد 

الممليررة العممررة، ومرر  مرر  أبنررمء الشررعب مرر  مواردهررم 

 المسمهممت الشعبية.

 

وتقرر ان الضمان االجتماعي مـن الحقـوق العامـة. وهـذا مبـدأ اسـالمي اصـيل، 

وتجعل هدفه ضمان الحـد المتوسـط االجتمـاعي   ،تؤكد  النصوا االسالمية الكثيرة 

تفـع . فاذا ما الحظنـا ان االسـالم ير(1)لكل االفراد، وهو ما يتم التعبير عنه بـ)الغنى(

بهؤال  االفراد الى حـد الغنـى ويهـبط بالمسـتويات العاليـة الـى حـد عـدم االسـراف، 

ادركنا نوعا  جميال   مـن التـوازن االجتمـاعي الـذي ينفـي الحالـة الطبقيـة مـن جهـة، 

 (2)ويفسح مجاال  للتنافس وتأثير دوافع االنتفاع بنتيجة الملكية، من جهة اخرى.

ولكنهـا تعتبـر  ،ي من اسس التوزيع في االسالم وتسرد المادة مجاالت الحاجة وه

ما تسرد  امثلة لذلك. وتوظف الدولة بعملية الضمان هذ  مستفيدة  من االموال العامة 

 الى جانب المساهمات الشعبية على اساس من مبدأ التكافل االسالمي.

وسـيأتي لنـا بحـث اكثـر  ونكرر هنا ما قلنا في ذيـل تعليقنـا علـى المـادة السـابقة.

تفصيال  حين نتحدث عن أسس النظـام االقتصـادي االسـالمي، ولكننـا سـنتحدث فيمـا 

 يلي بالخصوا عن حقوق المسنين لما يتصفون به من ضعف:

 البحث االول

 حقوق المسنين في اإلسالم 

 

اإلسالم دين كامل شامل لجميع زوايا الحيـاة بمـا فيهـا مراحـل الحيـاة اإلنسـانية، 

 خاصة لكل مرحلـة مـن مراحلهـا المختلفـة؛ منهـا مرحلـة لذلك شّرع أحكاما  وحقوقا  

 
 .۱8:   4، والمبسوط للسرخسي  359:  6( راجع ماالً وسمئل الشيعة۱)

 .673  :( راجع اقتصمدنم، طبعة مشهد2)
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الشيخوخة، وفي طيات هذا البحث سوف نتعرف ان شا  هللا على الحقـوق واالحكـام 

 الخاصة بها على ضو  مدرسة أهل البيت)ع(.

 المبحث األول: معنى الشيخ والمسن في اللغة

يـه السـن أو مـن في القاموس: الشيخ والشيخون مـن اسـتبانت ف  بباديقال الفيروز

؛ ثم ذكر مـا يربـو علـى (1)خمسين أو أحدى وخمسين إلى بخر عمر  أو إلى الثمانين

 عشر صي  لجمع الشيخ.

وقال الفيومي: الشيخ فـوق الكهـل وجمعـه شـيوخ وشـيخان بالكسـر، وربمـا قيـل 

اشياخ وشيخة، مثل غلمة، والشيخوخة مصدر شاخ يشيخ وامـرأة شـيخة، والمشـيخة 

 .(2)وجمعها مشايخاسم جمع للشيخ  

، ويستعمل في (3)والمسن مأخوذ من السن وهو العمر، يقال أسن الرجل، أي كبر

 .(4)اإلنسان وغير  واالثنى مسنة

اما الكبر فقد قال في القاموس كبِّر كفرح كبرا  كعنـب ومكبـرا  كمنـزل طعـن فـي 

 .(5)السن

لتـي تبـدو فيهـا ، أي المرحلة النهائيـة مـن الشـيخوخة ا(6)والهرم هو اقصى الكبر

 اثار الضعف.

 :قالونقل عن االمام جعفر بن محمد الصادق )ع( انه  

 .(7)عالمة الكبر ثالث كالل البصر وانحنا  الظهر ورقة القدم 

ولعل المراد مـن الكبـر فـي الحـديث هـو المرحلـة المتـأخرة مـن الشـيخوخة، أي 
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 الهرم الذي تبدو فيه اثار الضعف.

، وعن األصـمعي الشـيب بيـاض (1)لشعر المسّودوالشيب والشيبة هو ابيضاض ا

 .(2)والشيب والشيب بالكسر جمع االشيب وهو المبيّض الرأس  الشعر

 الشيخوخة في الطب

واما الشيخوخة مـن الناحيـة الطبيـة، فهـي عبـارة عـن تغييـرات فسـيولوجية فـي 

 األرضية لالبتال  باالمراض. ي البدن، ليست هي في ذاتها امراضا ، ولكنها ته

ففـي الجلــد تقــل المرونــة فتتشــكل الضـغون ويجــف الجلــد ويشــيب الشــعر وتفقــد 

العضالت جز ا  من الخاليا العضلية وتضعف قّوتهـا ويفقـد العظـم قسـما  مـن مادتـه 

الكلسية فيضعف فتزيد القابلية للكسر، وفي العينين تقل المرونة، وقـد تكـون عتمامـة 

لداخليـة وتقـل حـدة السـمع، وفـي الجهـاز العدسة، وأما األذن فتتأثر فيها الشـعيرات ا

الهضمي تقل الخمائر والحركة، ويزيد االمساك ويضعف الجهاز المناعي في البدن، 

ويصبح أكثر قابلية لتكون األورام، ومنها السرطانات، وفي الفم تقل حبيبـات المـذاق 

ل وتهن األسنان، ومن ناحية اخرى يقل النوم وتضعف الذاكرة في اثر الذوي الحاص

التـي   التغييـراتفي الجهاز العصبي، فتقل الحركة وتضعف الهمة إلى غير ذلك من  

 يتكفّل علم الطب بدراستها.

 الشيخوخة والسن

اختلف اللغويون في تحديد مرحلة الشيخوخة بسن معين، وان كان غالب األقـوال 

ز ، وذكر الطريحي في مجمـع البحـرين أّن الشـيخ مـن جـاو(3)أنها تبدأ بعد الخمسين

، وقيـل انـه بعـد (5)، واعتبر القرطبي الشيخ مـن جـاوز اربعـين(4)ست واربعين سنة
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 ، اال انه ليس من شك ان مرحلة الشيخوخة تبدأ بعد مرحلة الكهولة.(1)الستين

 موضوع البحث:

ان موضــوع البحــث هــو مرحلــة الشــيخوخة مــن العمــر، وهــي فــوق الكهولــة، 

ن فـي هـذ  المرحلـة. وال يحـدد بسـّن والمراد بالمسن في عنوان البحـث هـو مـن كـا

. نعـم ال بـأس بتحديـد مبـدئها بسـن خـاا كخمـس ىخاا من حيث المبـدأ والمنتهـ

وستين ألجل تشخيا الموضـوع فـي االبحـاث العلميـة أو تبـيّن وظـائف مؤسسـات 

الرعاية كما هو المعروف اليوم، وال يتنافى مع ما ذكرنا، ألّن سن الخمـس والسـتين 

 ي الشيخوخة قطعا .وما بعدها داخل ف

 الحكمة االلهية في تبّدل احوال اإلنسان والشيخوخة

الحـوادث والمقـدرات الطبيعيـة فـي العـالم كـاألوامر التشـريعية فـي الـدين تابعــة 

تعـالى فـي  هللاللحكمة والتدبير االلهي، والشيخوخة مـن تلـك المقـدرات التـي قـدرها 

قــد وقعــت اإلشــارة إليهــا فــي حيــاة اإلنســان والحيــوان ألجــل المصــالح الخاصــة، و

 النصوا الدينية.

كم من خالل تلك النصوا:  ويمكننا أن نستعرض هنا بعض هذ  المصالح والحِّ

 ألف: ةتح السبيل إلى معرةة الخملق واإليمم  به:

الهدف من خلق اإلنسان هو االرتقا  به إلى الكمال بعبادة هللا. والعبادة ال تتحقـق 

شجرة الحب اإللهي في القلب، والحـب يسـوق   تنبتلمعرفة  إال بمعرفة المعبود؛ إذ با

اإلنسان إلى الخشوع والخضوع والعبوديـة، ولـذلك اقتضـت الحكمـة اإللهيـة تسـهيل 

 طرق معرفة هللا تعالى من خالل بياته الكثيرة المبثوثة في اآلفاق وفي اإلنسان.

ه   لهـم   تبـينسنريهم بياتنا في اآلفاق وفـي أنفسـهم حتـى يقال سبحانه وتعالى:   أنـّ

 .  (2)الحق
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 ومن تلك اآليات تبدل أحوال اإلنسان. قال سبحانه وتعالى:

 هللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعـد ضـعف قـوة ثـم جعـل مـن بعـد قـوة

 .  (1)ضعفا  وشيبة يخلق ما يشا  وهو العليم القدير

 وفي القربن بيات أخرى بهذا المضمون.

ويكلّم الناس فـي المهـد وكهـال  د بقوله تعالى:  وقد ذكر بعض المفسرين أن المرا

. هو الـرد علـى النصـارى فـي اعتقـادهم بالوهيـة عيسـى)ع( إذ   (2)ومن الصالحين

اآلية تشير إلى تقلب أحوال عيسى)ع(، وهو مناف لصفة اإلله، فتقلـب األحـوال فـي 

 اإلنسان دليل على كونه عبدا  مخلوقا  و تعالى.

 قال الشيخ الطوسي)ع(:

ه لـم يكـن موجـودا  ثـم وجـد نطفـة  ثـم صـار علقـة  ثـم  »من فّكر في نفسه فعلم أنـّ

ا فبقـي مـدة ثـم ولـد صـغيرا   مضغة  ثم عظما  ثم جنينا  في بطن امة ميتا  ثم صـار حيـّ

فتتقلب به األحوال من صغر إلى كبر، ومن طفولة إلى رجولة، ومن عدم عقـل إلـى 

ثم الموت وغير ذلك من أحوالـه، علـم أّن   عقل كامل، ثم إلى الشيخوخة والى الهرم،

هناك من يصّرفه هذا التصـريف ويفعـل بـه هـذا الفعـل، ألنـه يعجـز عـن فعـل ذلـك 

بنفسه، وحال غير  من أمثاله حاله في العجز عن مثل ذلك. فعلم بـذلك أنـه البـّد مـن 

ه لـو كـان مثلـه لكـان حكمـه  (*)أن يكون هناك من هو قادر على ذلك مخالف له، ألنـّ

ا القـدر ذاالتساق مع علمه الحاصل بأّن بعض ذلك ال يصدر ممن لـيس بعـالم. وبهـو

 .(3)يكون عالما  باو تعالى على الجملة

مضافا  إلى أّن الشيخوخة تزيل الحواجز والموانع عن ادراك اإلنسان للحقيقـة. إذ 

ان إذا اإلحساس بالقدرة هو احد الحواجز امام معرفة الحق والتوجه إليـه. فـإّن اإلنسـ

رأى نفسه في قدرة واستغنا  يغفل عن ضعفه وعجـز  فـي ذاتـه، وعـن كونـه تحـت 

 
 .54سورة الروم:   -۱

 .46آل عمرا :  -2

 يُطبع »حكمه . ويعلم أنه البد أ  يكو  عملممً م  حيث أ  ذلك ةي غمية الحكمة«. -  *

 .۱6االقتصمد:   -3



 429 ........................................................................................... حقوق الشعب   الفصل الثالث: 

ليطغـى  ان اإلنسـانارادة الخالق المدبّر له؛ بل قد يوجب ذلك الطغيان. قال تعـالى: 

 . (1)ان رب  استغنى

أما إذا استشعر اإلنسان ضـعفه، وادرك عجـز  أمـام مسـيرة حياتـه هـو بالـذات؛ 

ويلتفــت إلــى حقيقــة امــر ؛ فعنــدها ســيتوجه إلــى بارئــه وخالقــه  فســيتنبه مــن غفلتــه

 ويستسلم الرادة ربه تعالى.

هادي السبزواري، وهو من حكمـا  مدرسـة أهـل البيـت)ع( فـي كتابـه   القال الم

 المسمى بشرح األسما  الحسنى:

اإلنسان وان كان في جميع حاالته ومراتب أسنانه محتاجا  إلـى الـرزق ومسـتحقا  

 تفـاوت، لكونـه أجـوف محـض الفقـر والفاقـة إلـى الغنـى المطلـق، إالّ أّن للرحم بـال

حاجته في اضعف حاالته، وهي حالة الطفولة، من مراتب سن النمـو وحالـة الـذبول 

من مراتب سن االنحطاط والشيخوخة اظهر وأبين. حتى أّن وهمه المخطـئ وخيالـه 

 .(2)الداعب ايضا  يعترفان بنهاية عجز  وقصور  

 يمم  بملبعث واآلخرة:اإل –ب 

إّن القربن الكريم يستدل على البعث بعد الموت بالتبّدل في الطبيعة وتجـّدد الحيـاة 

فيها والتي يشاهدها كل إنسان في طول حياته؛ ومن تلـك األمثلـة تبـّدل أحـوال نفـس 

اإلنسان في حياته. فإّن هللا تعالى قـد جعلـه دلـيال لوقـوع البعـث والحشـر فـي النشـأة 

ى، وتبدد الشكوك التي يبثها منكرو المعاد من عدم وجـود مرحلـة اخـرى مـن األخر

 الحياة له بعد الموت.

فعلى هذا يمكن القول بأّن ازالة الريب عن اإليمان بالبعث واآلخرة احد االسـرار 

كم االلهية في تقدير الشيخوخة.  والحِّ

خلقنـاكم مـن تـراب  ناإيا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فقال هللا تعالى: 

ثم من نطفة ثم مـن علقـة ثـم مـن مضـغة مخلّقـة وغيـر مخلّقـة لنبـيّن لكـم ونقـّر فـي 

األرحام ما نشا  إلى اجل مسمى  ثم نخرجكم طفال  ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى 
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 . (1)ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا  

 واالستعداد للحياة األبدية:  ج: التوجه نحو مكارم االخالق

ترسم هذ  النشأة المسيرة اآلتية للحياة األبدية لالنسان، فهذ  المرحلة والنشـأة مـن 

الحياة مهمة، وذلك لدورها البارز في تعيين وجهة الحياة األبدية، فاّن غفلـة اإلنسـان 

ارة عن االستفادة الصحيحة من هذ  الفرصة القصيرة الغير قابلة للتكرر توجـب خسـ

نجاة منها، ولذلك قد جعـل هللا تعـالى لالنسـان فـي حياتـه   العظيمة، بل شقاوة ابدية  

 منبّهات لكي ال يغفل عن ذلك.

فـإّن بثـار الشـيخوخة، مـن بيـاض الـرأس واللحيـة وظهـور الضـعف فـي القــوى 

البدنية، من المنبّهات لالنسان على اقتراب نهاية الفرصة لئال يركن إلـى هـذ  الحيـاة 

 وية ويتخلّف عن االستعداد للحياة األبدية.الدني

 قال االمام علي)ع(:

حقيق باالنسان أن يخشى هللا بالغيب ويحرس نفسه من العيـب ويـزداد خيـرا  مـع 

 الشيب.

إن على المسنين الذين يؤمنون بالحياة بعد الموت، وبالثواب والعقاب، أن يفكروا 

قـدر اسـتطاعتهم إلـى السـمّو في مرحلة الشـيخوخة فـي غـدهم القريـب، وأن يسـعوا 

المعنــوي والتكامــل الروحــي، ويعــّدوا لســعادتهم األبديــة عبــر اســتكمالهم المعــارف 

 االلهية، وأدا  الفرائض اإلسالمية والتخلق بالسجايا اإلنسانية.

ومّما يساعد على ذلـك أن هـذ  المرحلـة مـن الحيـاة تهـي  ظروفـا  للتوجـه نحـو 

خيريــة، وذلــك ألجــل ضــعف النــزوات الحيوانيــة مكــارم األخــالق وأدا  االعمــال ال

 والغرائز الموجبة للمعاصي.

فاالنسان المؤمن ال يخاف من الشيخوخة بل يستقبلها ويحبهـا، ألجـل أنّهـا تهـي  

 له ظروفا  خاصة لالتصاف بالمكارم والتقوى والعمل الصالح واالستعداد للموت.

أيت شـيئا  أسـرع إلـى شـي  عن الطيالسي، قال سمعت أبا عبدهللا)ع( يقول: ما ر
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من الشيب إلى المؤمن وأنه وقار للمؤمن في الدنيا ونور ساطع يوم القيامة، بـه وقـر 

 .(1)هللا خليله ابراهيم فقال: ما هذا يارب؟ قال له: هذا وقار فقال: يارب زدني وقارا  

وليس معنى االستعداد للموت هو الفتور واليأس وانقطـاع االمـل؛ بـل معنـا  هـو 

 ام بالوظائف واالتصاف بمكارم االخالق والسمو المعنوي.القي

»قيــل ألميــر المــؤمنين)ع( مــا االســتعداد للمــوت قــال: ادا  الفــرائض واجتنــاب 

 .(2)المحارم واالشتمال للمكارم ثم ال يبالي إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه

حكمـة توقـف وفي ختام هذا المبحث ننقل حديثا عن االمام الصادق)ع( فـي بيـان 

النمو في جسم اإلنسان والحيوانات بعد الوصول إلى مرحلة خاصة، وكـذلك الحكمـة 

 في ابتال  اإلنسان باأللم والوجع وسائر المصائب.

 قال االمام الصادق)ع( لمفضل بن عمر:

»لم صارت أبدان الحيوان، وهي تغتذي أبدا ، ال تنمي؛ بل تنتهـي إلـى غايـة مـن 

وزها وما التدبير في ذلك؟ فإّن من تدبير الحكيم فيها أن يكـون النمو ثم تقف وال تتجا

أبدان كل صنف منها على مقدار معلوم غير متفاوت في الكبير والصغير، وصـارت 

تنمي حتى تصل إلى غايتها، ثم يقف، ثم ال يزيـد، والغـذا  مـع ذلـك دائـم ال ينقطـع، 

ديرهـا حتـى ال يكـون لشـي  ولو كانت تنمي نموا  دائما  لعظمة ابـدانها واشـتبهت مقا

منها حد يعرف، ولـم صـارت أجسـام  اإلنسـان خاصـة تثقـل عـن الحركـة والمشـي 

عات اللطيفـة اال لتعظـيم المؤنــة فيمـا يحتـاج إليــه النـاس للملــبس اويجفـو عـن الصــن

والمضجع والتكفين وغيـر ذلـك، لـو كـان اإلنسـان ال يصـيبه ألـم وال وجـع بـم كـان 

و ويتعطف على الناس؟ أما ترى اإلنسان إذا عرض يرتدع عن الفواحش ويتواضع  

 .(3)له وجع خضع واستكان إلى ربه في العافية وبسط يديه بالصدقة...«

 المبحث الثاني: الشيخوخة واألحكام الشرعية
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األحكام الشرعية والتكاليف االلهية مبتنية علـى العـدل والحكمـة، فقـد لـوحظ فـي 

والعقلية لالنسان في مراحل حياته، لكي ال تكون   تشريعها القدرة واالستطاعة البدنية

 موجبة  للمشقة والحرج.

. وقـال تعـالى:  (1)... يريد هللا بكـم اليسـر وال يريـد بكـم العسـرقال هللا تعالى: 

وما جعل عليكم في الدين من حرج ... (2). 

 فنرى بعض الفرائض الشرعية التي تتطلب القدرة البدنية قد رفعت عن المسـنين

كما  اسقطت بعض التكاليف عنهم في هذ  المرحلة دون ما قبلهـا مراعـاة  لظـروفهم 

 الخاصة.

ــة واألجــر  ــة االلهي ــا  الحرمــان مــن المثوب ــيس معن لكــن ارتفــاع هــذ  االحكــام ل

األخروي الذي يمنحه هللا تعالى للعاملين بها، بل عوض هللا تعـالى المسـن عـن تلـك 

الة التـي كـان عليهـا قبـل الشـيخوخة، كمـا ورد فـي المثوبة بمثوبة من عند  تبعا  للح

 الحديث الشريف عن النبي)ا(:

انه قال)ا( »ان المسلم إذا ضعف من الكبـر يـأمر هللا الملـك أن يكتـب لـه فـي 

ل بـه ملكـا   حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشط مجتمع، ومثل ذلك إذا مـرض وكـّ

 .(3)في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته«

ما يلي نذكر بعض التكاليف الشرعية التي رفعت عن المسنين في حال العجز وفي

 والضعف الناشي  من الشيخوخة:

 ألف: صالة الجمعة:

قال العالمة الحلي)قدس سر ( في نهايـة األحكـام: شـرائط الوجـوب ]أي وجـوب 

 [ عشرة: األول البلوغ، الثـاني: العقـل، الثالـث: الـذكورة،الحضور في صالة الجمعة

لرابــع: الحريــة، الخــامس: الســالمة مــن المــرض، الســادس: الســالمة مــن العمــى، ا
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 .(1)السابع: السالمة من العرج، الثامن: عدم الشيخوخة المانعة من الحراك«

 وقال المحقق البحراني)قدس سر ( في بيان اشتراط عدم الشيخوخة:

ه حـّد »والظاهر أّن المراد من يشق عليه الحضـور مـن جهـة كبـر السـن وبلوغـ

د   الشيخوخة، قال في المنتهى: وال تجب على الشيخ الكبير وهو مذهب علمائنا، وقيـّ

في القواعد بالبال  حد العجز. والمشقة الشـديدة ونحـو  فـي الـروض أيضـا . وبعـض 

ر عنهــا بــالهرم كمــا فــي الشــرائع وهــو بكســر الهــا  الشــيخ الفــاني.  األصــحاب عبــّ

االرشاد. وقال في الروض، بحيث يعجـز عـن وبعضهم عبر بالكبير المؤمن كما في  

السعي إليها أو تحصل له مشقة ال تتحمل عادة، والكل تقييد للنا من غير دليل فإّن 

النصوا مطلقة مترتبـة علـى صـدق الكبيـر كمـا فـي صـحيحة زرارة، أو بإضـافة 

 .(2)الشيخوخة كما في رواية الخطبة

   الصوم:  –ب 

ها )أي شرائط وجوب الصوم( ان ال يكـون قال الشيخ جعفر كاشف الغطا . سابع

ه  شمرضعة قليل اللبن أو شيخا  أو شيخة، أو ذا عطا وهو دا  ال يروى صاحبه، فإنـّ

 .(3)ال يجب عليهم الصوم وان تمكنوا منه

قال الشهيد الثاني )قـدس سـر (: الشـيخان ذكـرا  أو أنثـى إذا عجـزا عـن الصـوم 

 .(4)بمّد وال قضا  عليهما  اصال  أو مع مشقة شديدة فديا عن كّل يوم 

 وقال العالمة الحلي) قدس سر (:

قال المفيد والسيد المرتضى واكثر علمائنا ال تجب الكفارة مع العجز عن الصـوم 

لنا ما روا  الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدهللا)ع( قال: سألته عـن رجـل 

طعـام مسـكين كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال: يتصدق بما يجزي عنـه  

لكّل يوم. وفي الصححيح عن محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر)ع( يقول: الشـيخ 
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الكبير والذي به العطاش ال حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضـان ويتصـدق كـل 

واحد منهما في كل يوم بمـد مـن طعـام وال قضـا  عليهمـا فـان لـم يقـدرا فـال شـي  

 .(1)عليهما

 ج: الجهاد:

لسبزواري)قدس سر (: يشـترط فـي الوجـوب )أي وجـوب الجهـاد( قال المحقق ا

كونه )أي المكلّف( ذكرا ، فال يجب على المرأة. ونقل العالمة االجماع عليـه، وان ال 

 .(2)يكون شيخا  هرما  

 د: حرمة النظر:

قال السيد الطباطبائي)قدس سر (: ويستثنى من عـدم جـواز النظـر مـن االجنبـي 

القواعد من النسا  الالتي ال يرجون نكاحا  بالنسبة إلـى مـاهو واالجنبية مواضع منها 

المعتاد من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ال مثـل الثـدي والـبطن ونحوهمـا 

 .(3)مما يعتاد سترهن له

قال صاحب الجواهر)قدس سر (: نعم في المسالك تبعا  لجامع المقاصد البـد مـن 

رة من الحكم، وكذا العجوز البالغة حدا  ينتفي استثنا  الصغيرة التي ليست مظنة الشه

 والقواعـد مـن النسـا .. الـخالفتنة والتلذذ بنظرها غالبا  على االقوى لقولـه تعـالى:  

 .(4)وفي جامع المقاصد ولو كان شيخا  كبيرا  جدا  هرما  ففي جواز نظر  احتمال«

 تقديم طواف الح  وسعيه على الوقوفين:: هـ

سر (: قال الشيخ )قدس سر ( في النهاية والمبسـوط: المتمتـع قال العالمة )قدس  

إذا أحّل بالح  ال يجوز له أن يطوف ويسعى إآلّ بعد أن يأتي منى ويقف بـالموقفين، 

ة أو مريضـا  أو امـرأة تخـاف  إالّ ان يكون شيخا  كبيرا  ال يقدر على الرجوع إلى مكـّ

ه ال بــأس ب هــم أن يقــّدموا طــواف الحــّ  الحــيض فيحــول بينهمــا وبــين الطــواف. فإنــّ
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 .(1)والسعي

 المبحث الثالث: حقوق المسنين

الحق من المفاهيم االجتماعية التي ال تحتاج إلى التعريف. نعم ينبغي البحـث فـي 

. هل هو المقبولية االجتماعية فقط أو يسـتلزم تأييـد الحكومـة مضـافا  إلـى تلـك   منشأ

حكام االلهية المبتنية علـى الفطـرة؟ هـل المقبولية؟ أو أن منشأ الحق هو األوامر واال

 يراعى العرف االجتماعي في ذلك أم ال؟ 

مما ال ريب فيه ان منشأ الحق مـن منظـار مدرسـة أهـل البيـت)ع( هـو األوامـر 

واالحكام االلهية المبتنية على العدل والحكمة المنسجمة مع فطـرة اإلنسـان وحاجاتـه 

 تأييد الحكومة.  الواقعية وال يحتاج إلى موافقة الشعب أو

ولو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات واالرض ومن فيهن بـل قال هللا تعالى:  

 . (2)أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون

وجهك للدين حنيفا  فطرة هللا التي فطـر النـاس عليهـا ال تبـديل اقم  فوقال تعالى:  

 . (3)لخلق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون

وعلى هذا فمنشأ حقوق المسنين كغيرهم من الفئات االجتماعيـة فـي اإلسـالم هـو 

مجموعة االحكام واالوامر االلهيـة فـي حقهـم التـي يسـتنبط منهـا السـلطنة القانونيـة 

 لصالح المسنين على اآلخرين.

فلحقوق المسنين فـي اإلسـالم ميزتـان هامتـان؛ األولـى انهـا ناشـئة مـن التشـريع 

  البشري والثانية انها مطابقة لفطرة اإلنسان التي فطر هللا اإلنسان عليها.االلهي ال

وعلى أي حال يمكن تلخيا حقوق المسنين في اإلسالم في حقين رئيسيين تنشـأ 

 حق األمان. -2حق التكريم والتوقير   -1منهما الحقوق األخرى وهما: 

مصـادر الشـرعية ونحن نتعرض هنا إلى شرح هذين الحقين مـع اإلشـارة إلـى ال

 لهما.
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 األول: حق التكريم والتوقير:

حق التكريم مـن الحقـوق المسـلّمة للمسـنين فـي اإلسـالم قـد أكدتـه مدرسـة أهـل 

البيــت)ع(، حتــى انــه قــد عــّد  بعــض الفقهــا  مــن جملــة األصــول والمعتقــدات عنــد 

 االمامية.

 قال الشيخ الصدوق)قدس سر (:

 تعـالى ذكـر ... إلـى قولـه: واكـرام المسـلم »دين االمامية هو االقرار بتوحيد هللا

 .(1)ذي الشيبة وتوقير الكبير ورحمة الصغير«

وقد ورد التصريح به في األحاديث الكثيرة المستفيضة ونحن نشير إلى بعض مـا 

 تيسر لنا جمعه من المصادر:

 «.مسـلم ال»من اجالل هللا اجـالل ذي الشـيبة : عن جابر قال: قال رسول هللا)ا(

(2) 
 (3)ل ايضا : »ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا«وقا

ر لسنه فوقر ، بمنـه يوعن الصادق)ع( قال رسول هللا )ا(: من عرف فضل كب

 .(4)هللا في فزع يوم القيامة«

 وقال )ا(: »الشيخ في أهله كالنبي في امته«.

ا الحـق وكان النبي )ا( باالضافة الى هذ  التوصيات يبدي اهتمامه برعايـة هـذ

في العمل ايضا حيث نقل انه جا  شيخ الى رسول هللا )ا( فأبطـأوا عـن الشـيخ ان 

 (5)يوسعوا له فقال)ا(: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر  كبيرنا«.  

»ان مجلسـه )النبـي صـلى هللا عليـه وبلـه( :  ونقل في وصف مجلس النبي )ا(

وات وال تـؤبن فيـه الحـرم، ال مجلس حلم وحيا  وصدق وامانـة ال ترفـع فيـه االصـ

تنثى فلتاته متعادلين متواصلين فيه بالتقوى متواضـعين يـوقرون  الكبيـر ويرحمـون 
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 (1)  الصغير...«.

 وفي القربن الكريم ايضا امر صريح لالوالد بتكريم ببائهم في حال الكبر.

 قال هللا تعالى:

بلغن عندك  الكبر احـدهما ال ايا  وبالوالدين إحسانا  إما يإالّ تعبدوا  أ)وقضى ربك  

او كالهما فال تقل لهما اّف وال تنهرهما وقل لهما قوال  كريما ، واخفـض لهمـا جنـاح 

 (2)  الذّل من الرحمة وقل رّب ارحمهما كما ربياني صغيرا (.

ليس المقصود من التكريم هو التكريم الصوري، بل المراد تنظيم كافـة العالقـات 

والقيام بواقع التكـريم والتـوقير الـذي لـه بثـار معلومـة طار هذا الحق امع المسن في 

 في التعامل مع المسنين في المجاالت  المختلفة.

وقد اشار  االمام زين العابدين )عليه السالم( الـى بعـض تلـك االثـار  عنـد بيـان 

 حقوق الكبير بقوله)ع(:

ل  ـ »وأما حـق الكبيـر: فـان حقـه تـوقير سـنه واجـالل اسـالمه؛ اذا كـان مـن اهـ

الفضل في االسالم بتقديمه فيه وترك مقابلته عنـد الخصـام، وال تسـبقه الـى طريـق، 

وال تؤّمه عن طريق وال تستجهله وان جهل عليـك تحّملـت واكرمتـه بحـّق  اسـالمه 

 (3)مع سنّه. فإّن  حّق السن بقدر االسالم، وال قوة االّ باو«.

بعض اآلثار والمصاديق   في ضو  هذا الحديث واالحاديث االخرى يمكن تحديد 

 العلمية للتكريم والحقوق المتشعبة منه كما يلي:

 الف: حق التقدم:

فيقـدم   .يجب رعاية حق التقدم للمسنين في العالقات الفردية واالمور االجتماعيـة

»هذا في العالقات ن على غير  في المشي، والدخول الى مكان، واالكل وغير   سالم

فـي التصـّدي االجتماعية فللمسن حـق التقـدم علـى غيـر « الفردية أما في العالقات   

لالمور االجتماعية، كاإلمامة في الصالة، اذا كان المسن وغير المسن متساويان فـي 
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 الفضيلة من العلم  وسائر الكفا ات.

 قال العالمة الحلّي )قدس سر (:

لحديث مالـك قال تساويا في الهجرة، اما القترانهما او لعدمها عنهما، قّدم األسّن  

 (1)وابي عبيدة، والّن  األسن أسبق الى االسالم وألنه اولى بالتوقير واالعظام«.

 وقال الشهيد االول:

»فــان اختلفــوا )اي المــأمومون فــي تعيــين االمــام، لــم يصــّل  كــل مختــار خلــف 

مختار ، بل يتفقون على واحد فيقـدم االقـرأ، ثـم األفقـه ثـم االشـرف نسـبا، قالـه فـي 

وفي موضع بخر منه اطلق أولوية الهاشمي، ثم  األقدم هجرة،  ثـم األسـن المبسوط.  

 (2) في االسالم ثم األصبح وجها ...«.

وفي الحديث عن دعائم االسالم عن جعفر بن محمد )ع(، قال يؤم القوم  أقـدمهم 

 (3)هجرة، فإن استووا فأقرأهم، فان استووا فأفقهم، فان استووا فاكبرهم سنا «.

  واالحسان:ب: حق البرّ 

اّن العالقة المطلوبة، في معاملة الصغار مع الكبار، هـي البـر واالحسـان الـيهم؛ 

بل اعتبر  االسالم حقـا  للمسـنين علـى غيـرهم. وهـذا الحـق وان كـان قـد جعـل اوال  

وبالذات للوالدين بالنسبة الى االوالد  واالحفاد ولكنه ذو صلة تامة بالمسنين. اذ قلمـا 

ه أوالد واحفـاد، بـل ان اسـاس مشـكلة المسـنين، فـي المجتمعـات يوجد مسن لـيس لـ

المعاصرة، هو انهيار العالقـات السـليمة بـين افـراد االسـرة، خصوصـا  بـين االبنـا  

واآلبا ، نتيجة شيوع المفاسد االخالقية، وخصوصا الزنا الذي سـبّب اخـتالط النسـل 

 وانعدام الثقة المتبادلة بينهم.

ا التأكيد البال   على رعاية حقوق الوالدين، خصوصـا فـي واالسالم انما يؤكد هذ

الكبر ويعتبر  اكبر حـق بعـد حقـوق العبوديـة و بهـدف حـّل مشـكلة  المسـنين حـالّ 
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انسانيا  شامال  يتالئم مع فطرة االنسان ومتطلباته الروحية؛ الن الجانب النفسـي لهـذ  

هـذ  المشـكلة بمجـرد تلبيـة المشكلة أعمق وأوسع من الجانب المادي لها. ولن تحـّل  

المتطلبات المادية للمسـنين عـن طريـق تأسـيس دار العجـزة وسـائر طـرق الرعايـة 

الحكومية، فانها لن تكون بديال  عن حاجة االنسان الى الرعاية النفسية داخل اسـرته، 

بل االسالم يوسع دائرة الرابطة االسرية لتشمل المجتمع كله، ويبدوا  المسـلمون فيـه 

في أسـرة واحـدة، يشـملهم مـا يشـمل اعضـا  االسـرة الواحـدة مـن التضـامن اعضإ   

 والتعاطف.

عن االمام االمام زين العابدين علي بن الحسين)ع(، انه قال للزهري: يـا زهـري ومـا 

ــدك وتجعــل  ــة وال ــرهم بمنزل ــة اهــل بيتــك، فتجعــل كبي ــك ان تجعــل المســلمين بمنزل علي

 (1)  صغيرهم بمنزلة ولدك.

ن نشير الى اهمية حقوق الوالدين في القربن واالحاديـث، حتـى اّن وال بأس هنا أ

 اآليات القربنية قد صرحت بكونها اكبر الحقوق بعد حق هللا تعالى.

   (2)وقضى ربك اال تعبدوا اال إيا  وبالوالدين احسانا  قال هللا تعالى: 

صـاله فـي ووصيّنا االنسان بوالديه حملته امه وهنا   علـى وهـن وفوقال تعالى:  

 .  (3)عامين ان اشكر  لي ولوالديك إلّي المصير

وقد تواتر االحاديث الشـريفة عـن النبـي )ا( وعـن ائمـة اهـل البيـت)ع( علـى 

 هما  والمنع من عقوقهما.اهمية حق الوالدين ووجوب برّ 

عــن أبــي والد الخيــاط، قــال: ســألت ابــا عبــدهللا )ع( عــن قــول هللا عــّز وجــّل: 

  وبالوالدين إحسـانا   مـا هـذا اإلحسـان؟ فقـال االحسـان أن تحسـن صـحبتهما وأن ال

تكلفهما ان يسأالك شيئا مما يحتاجان اليه وان كانا مسـتغنين الـيس يقـول عـز وجـل 

)لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون( ثم قال ابو عبـدهللا)ع( وأمـا قولـه عـّز وجـل: 

همارهما افٍّ وال تنهإما يبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل ل )*(  قال: هـو
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 (1)ادنى األذى حرم هللا فما فوقه. 

فـي   ةاما في الفقه، فحقوق الوالدين موضع عناية واهتمـام، ولـه تفريعـات مختلفـ

االبواب الفقهية، قد جمعها الشهيد االّول، من فقها  االماميـة، فـي عشـر حقـوق كمـا 

 يلي:

ا وكذا السفر المندوب. وقيـل بجـواز سـفر تحريم السفر المباح بغير إذنهم  األّول:

التجارة وطلب العلم، إذا لم يمكن استيفا  التجارة والعلم فـي بلـدهما كمـا ذكرنـا فيمـا 

 مر.

 فلـو أمـرا  شبهة،    ان كانقال بعضهم، تجب عليهم طاعتهما في كل فعل    الامني:

بهة باالكــل معهمــا، فــي مــال يعتقــد  شــبهة  اكــل، الن طاعتهمــا واجبــة وتــرك الشــ

 مستحب.

؛ لمـا وليطعهمـالو دعوا  الى فعل وقد حضرت الصالة. فليؤخر الصـالة   الاملث:

 قلنا .

: هل لهما منعه من الصالة جماعة؟ االقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا ، بـل الرابع

في بعض االحيان، لما يشّق عليهما مخالفتـه، كالسـعي فـي ظلمـة الليـل الـى العشـا  

 والصبح.

منعه من الجهاد مع عدم التعيين، لما صّح ان رجال  قال يا رسول لهما    الخممس:

قال: فارجع الى والـديك فاحسـن   .قال: نعم فهللا! ابايعك على الهجرة والجهاد، فقال:   

 صحبتهما.

 هل من والديك أحد؟ قال: نعم، كالهما قال: أتبغي األجر من هللا.«»

الغيـر أو ظـن؛   قيـام   اذا علـم األقرب أّن لهما منعه من فروض الكفايـة    السمدس:

 ألنه حينئذ  يكون  كالجهاد الممنوع منه.

قال بعض العلما : لـو دعـوا  فـي صـالة النافلـة قطعهـا؛ لمـا صـّح عـن   السمبع:

 
 »قمل: ا  اضجراك ةال تقل لهمم اف وال تنهرهمم« -  *
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رسول هللا)ا( ان امرأة نادت ابنها وهو في صالته، قالـت: يـا جـريح! قـال: اللهـم 

فقال: اليموت حتـى ينظـر امي وصالتي، قالت يا جريح! فقال: اللهم امي وصالتي،  

في وجو  المؤمسات )اي الزانيات(. هذا وفـي بعـض الروايـات انـه )ا( قـال: لـو 

 لعلم أن اجابة امه افضل من صالته. ها  يكان جريح فق

كّف األذى عنهما وان كان قلـيال، بحيـث ال يوصـله الولـد اليهمـا ويمنـع   الامم :

 غير  من ايصاله بحسب طاقته.

 ندبا اال باذن األب، ولم اقف على نا في االم.  ترك الصوم   التمسع:

ترك اليمين والعهد اال باذنه ايضا مـا لـم يكـن فـي فعـل واجـب او تـرك   العمشر:

خاا، اال ان يقال هـو يمـين يـدخل فـي النهـي   نامحرم، ولم اقف في النذر على  

 عن اليمين إال باذنه.

ووصــينا االنســان ى: بــر الوالــدين ال يتوقــف علــى االســالم لقولــه تعــال تنبيرره:

وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما   )*(بوالديه

فانّه نا في وجـوب مصـاحبة الوالـدين بـالمعروف، وإن لـم    .(1)في الدنيا معروفا

 يكونا مسلمين.

ومن جملة الحقوق المهمة التي قررها االسالم للوالدين على االوالد حق االنفـاق 

 أمين العيش اذا كان معسرين.وت

وقـال صـاحب الجـواهر قــدس سـر : »تجـب نفقــة االصـول )الوالـدين واالجــداد 

ــة،  ــال  خــالف الطــالق، األدل ــافرا  ب ــو كــان االصــل فاســقا  أو ك ــى ل والجــدات( حت

 (2)خصوصا في الوالدين المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما«.

عتمد في حل المشاكل االجتماعيـة، كمشـكلة وقد اتّضح مّما ذكرنا ان االسالم ال ي

المسنين، على تقنين  المسؤولية وتحميلها على الدولـة فقـط وتفريغهـا مـن  محتواهـا 

النفسي، بل يعتمد علـى توطيـد العالقـات االنسـانية والفطريـة بـين االنسـان وعائلتـه 
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ور ومجتمعه. فان المجتمع االسالمي يقـوم بواجبـه تجـا  المسـنين علـى اسـاس الشـع

 بالتكليف  الشرعي والعاطفة ال لمجرد رعاية القوانين المفروضة من قبل  السلطة.

 ج: حق النصيحة واالرشاد:

إن من االسباب المهمة الصابة الشباب في المجتمعات المعاصرة باالضـطرابات 

ــدهم  ــوازنالنفســية وفق ــة  الت ــف او المشــروبات الكحولي ــى العن النفســي، واللجــو  ال

االحداث من تجـارب   استفادة طع العالقة السليمة بين االجيال وعدم  والمخدرات هو ق

 الكبار.

ان الكبار العقال  طوال حياتهم، ونتيجة مشاهداتهم للحوادث  المختلفـة ومواجهـة 

الوقائع المتنوعة، حصلوا على معلومات وتجارب قيّمة، يستطيعون ان يساعدوا بهـا 

م من اليأس، وفقدان األمـل واطفـا  نـار  االخرين عن طريق تقوية معنوياتهم وانقاذه

 الغضب واالنتقام، وحثهم على سلوك نه  العلم والعمل والسعي والجد والمثابرة.

وقد ورد في االحاديث حث كبير على المشورة مع ذوي التجارب واالنتفـاع مـن 

 ارشاداتهم، كما جا  عن االمام علي)ع(:

يهم بأغلى  الغال  وتأخذها مـنهم »عليك بمجالسة اصحاب التجارب فانها تقوم عل

 (1)بارخا الرخا«.

 (2)وقال ايضا: رأي الرجل على قدر تجربته.

 حق االمان: الثاني:  

هذا الحق، وان لم يكن مختصا بالمسن، بل هو مشترك بين المسن وغير ، ولكـن 

الشتداد  الحاجة والفقر في حالة الشـيخوخة، ورد التاكيـد الخـاا بـه فـي المسـنين. 

الحق بفاق  وابعاد شاملة، ولكن التأكيد في المقام على امن االنسان المسن فـي   ولهذا

معيشته على النحـو الـذي يـؤمن لـه حاجاتـه مـن المسـكن واللبـاس والنفقـات الطبيـة 

 وغيرها.
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وألجل تحقيق هذا الهدف وضـع االسـالم  مبـدأين: احـدهما، مبـدأ التكافـل العـام. 

 والثاني، مبدأ الضمان االجتماعي.

اما مبدأ التكافـل، فيعنـي ان كـل فـرد مسـلم مسـؤول عـن أمـن معيشـة االخـرين 

وحياتهم في حدود معينة وفقا  لقدرته،  فقد جا  فـي الحـديث: عـن ابـي عبـدهللا قـال:  

»حق المسلم على المسلم ان ال يشبع ويجوع اخـو ، وال يـروى ويعطـش اخـو ، وال 

 (1)يه المسلم«.يكتسي ويعرى أخو ، فما اعظم حق المسلم على اخ

وعن االمام محمـد البـاقر )ع( عـن النبـي )ا( »مـا بمـن بـي مـن بـات شـبعانا  

 (2)وجار  جائع«.

وعن الصادق )ع(:  ايما مؤمن منع مؤمنا  شيئا  مّما  يحتاج اليه وهو يقـدر عليـه 

من عند  او من عند غير  أقامه هللا يوم القيامة مسوّدا   وجهه، مزرقّة عينا ، مغلولة 

 (3)ا  الى عنقه. فيقال هذا خائن،  الذي خان هللا ورسوله، ثم يؤمر به الى النار«.يد

اما الضمان االجتماعي، فيقرر على الدولة  المسـؤولية فـي هـذا المجـال، ويحـتم 

عليها ضمان الرفا   في مستوى  المعيشة وتوفير وسـائل الحيـاة الكريمـة. وقـد جـا   

فيوجهه الوجـه الـذي وجهـه هللا لـه علـى ثمانيـة   في الحديث: »ان الوالي يأخذ المال

اسهم: للفقرا   والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقـاب  والغـارمين 

وفي سبيل هللا وابن السبيل، ثمانية اقسام قسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بال 

قا من ذلك شي  ولم ضيق وتقية. فان  فضل من ذلك شي  رّد  الى الوالي، وان ن

 (4)يكتفوا به  كان على الوالي ان يمونهم من عند  بقدر سعتهم حتى يستغنوا«.

قال االمام علي)ع( فيما أوصى به احد والته: »ثم هللا هللا في الطبقة السـفلى مـن 

فـي هـذ   ، فـانّ ىالذين ال حيلة لهم من المسـاكين والمحتـاجين واهـل البـؤس والزمنـ

ترا  واحفظ هللا ما استحفظك واجعل لهما قسما من بيت مالك وقسـما  الطبقة قانعا  ومع
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من غالت صوافي االسالم في كّل  بلد. فان لالقصى مـنهم مثـل الـذي لالدنـى.. فـال 

ال وتصعر خدك لهم، وتفقد امور من ال يصل اليك منهم ممـن وتشخا همتك عنهم  

 (1)تقتحمه العيون وتحقر  الرجال«.

حمزة عن رجـل بلـ  بـه اميـر المـؤمنين)ع(، قـال مـّر   وروي عن محمد بن ابي

شيخ مكفوف كبير يسأل. فقال اميرالمـؤمنين)ع(: مـا هـذا؟ قـالوا يـا اميـر المـؤمنين 

نصراني، فقال امير المؤمنين)ع( استعملتمو  حتى إذا  كبر وعجـز منعتمـو . انفقـوا 

ض االمـام )ع( من جهة اشـتمالها علـى تعـري  ،ةفهذ  الرواي  (2)عليه من بيت المال«.

على من استعمل شخصا الى ان عجـز ثـم امتنـع عـن انفاقـه، تـدل علـى انـه يحـدث 

للعامل  حق بواسطة عمله مـادام هـو قـادرا. فيكـون االنفـاق  عليـه بعـد العجـز مـن 

الشروط الضمنية في اول االستعمال، وكذلك تـدل علـى أّن الدولـة االسـالمية مكلفـة 

 نين المحتاجين.باالنفاق من بيت المال على المس

 وخالصة البحث: ان االسالم قد أّكد على حقّين رئيسيين للمسنين:

 ـ حق التكريم والتوقير. 1

 ـ حق األمان. 2

حيث دعى الناس لرعاية هذين الحقين لتحقيق عيش مرفه كريم للمسـنين، وتلبيـة 

 حاجاتهم المادية والنفسية، وحل مشاكلهم  بعز وكرامة.

 سؤال:

سالم طريق او اسلوب خاا، كتأسيس دور المسنين والعجزة او هل عيّن في اال

التامين االجتماعي العام او ما شابه، لتحقيق الهدف المذكور، أي تحقيق عيش مرفـه 

 كريم للمسن وتلبية حاجاته المادية والنفسية ام ال؟ 

 الجواب:

مـع االسالم لم يعين طريقـا او اسـلوبا  خاصـا  لـذلك،  بـل االسـالم قـد كلـف المجت
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 والدولة برعاية حقوق المسنين، وتامين معيشتهم اذا كانوا محتاجين.

وعلــى هــذا فموقــف االســالم تجــا  األســاليب والطــرق الحديثــة لتــأمين متطلبــات 

المسنين، كتأسيس دور المسنين أو التأمين االجتمـاعي او غيـر ذلـك، يـرتبط بمقـدار 

. فـان كـان الهـدف مـن دور نجاح هذ  االساليب في تامين الحقوق الشرعية للمسـنين

المسنين اعانة المسنين الذين لـيس لهـم عائلـة تقـوم بخـدمتهم، وال يمكـن تـوفير مـن 

يخدمهم في بيوتهم، فهو طريق البد منه، وال يعـارض كرامـة المسـن، فيكـون دور  

 حالها حال دور  دار االيتام التي  اليشك في مشروعيتها.

ن العائلـة، او عـزلهم عنهـا لكـي ال يـزاحم ع  واما اذا كان ذلك بهدف جعله بديال  

المسن راحة غير المسنين  في العائلة، ويكونوا في راحـة مـن تحمـل مشـاكله، فهـذا 

امر يعارض كرامة المسن، ويعد هتكا  لحق  التكريم والتوقير المشرع له، وهو امـر 

 غير شرعي من وجهة نظر اسالمية.

هـو التـأمين العـام، الـذي تقـوم بـه   وأما التأمين االجتماعي. والمقصـود منـه هنـا

لظروف خاصة، فالظاهر انـه   الحكومة لسّد حاجات المواطنين وتامين معيشتهم وفقا  

ينافي كرامة المسن، فيمكن استخدام هذا االسـلوب   الشرع وال  يوافقاسلوب منطقي،  

مين نفقــاتهم أمين معيشـتهم وتـألمواجهـة مشـكلة الشـيخوخة مـن الناحيـة الماديـة، كتـ

 بية وغيرها.الط

وقد اشرنا الى امر االمام امير المـؤمنين)ع( باالنفـاق علـى المسـنين المحتـاجين 

من بيت المال، عندما مّر على شيخ مكفـوف كبيـر يسـأل، حيـث قـال: »اسـتعملتمو  

حـد والتـه: حتى إذا اكبر وعجز منعتمو ، انفقوا عليه من بيـت المـال« وقولـه)ع( أل

مـن الـذين ال حيلـة لهـم مـن المسـاكين والمحتـاجين واهـل هللا هللا في الطبقة السـفلى  

 من بيت مالك. ، الى قوله: واجعل لهم قسما  ىالبؤس والزمن

 :للمسنين  المشاكل النفسية

المشكلة الرئيسية  للمسنين في العصر الحاضر هي المشـكلة النفسـية التـي تتفـاقم 

الكبـت بـين   ، خصوصـا  مراض النفسـيةبعد يوم، فان ارتفاع عـدد المبتلـين بـاأل  يوما  

المسنين، وازدياد نسبة المقدمين على االنحـار بيـنهم فـي المجتمعـات الغربيـة، كلهـا 
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عالمـات مؤســفة علــى تفــاقم هــذ  المشــكلة. فـان كبــار الســن يجــدون حيــاتهم قاســية 

ومظلمة بعد التقاعد، وكبيرات السن يجدن انفسـهن فـي مـأزق اذا لـم يحصـلن علـى 

 حفاد او من الدولة.من االبنا  واألالدعم المعنوي والمادي  

زمـات حـادة تنتهـي والدعم، ان لم يكن كافيا ، يتعرض المسـن، ذكـرا  أو انثـى، أل

 بمرض عقلي.

وامــا وضــع المؤسســات الرعائيــة فلــيس مريحــا ؛  بــل تــؤدي  الــى ازديــاد نســبة 

 المشاكل النفسية واالمراض العقلية لدى نزالئها.

 وضح وضع تلك المؤسسات بقوله:فالباحث  االجتماعي تاوسند ي

وبسـبب عـدم اتاحـة الفـرا لتنميـة ،  ... وهكذا يتنامى احساس الفرد بانه منبـوذ

المواهــب وممارســة الهوايــات الســابقة، يتولــد لديــه االحبــاط الــداخلي، ويفقــد االمــل  

بالمســتقبل.وتعبيرا  عــن هــذ  الحالــة النفســية، يصــاب النزيــل بخمــول وكســل وكــر  

فقد الرغبة في اتخاذ  المبادرات، فيهمـل االعتنـا  بمظهـر   الخـارجي، للكالم. كما ي

حالم«. هذا في بريطانيا ويرغب في االنزوا   بعيدا  عن زمالئه، ليغرق في عالم األ

 أما في أميركا فليبرمان يعال  هذ  المسألة فيقول:

 بحاث  التي اجريت لدراسـة وضـعية المسـنين، المقيمـين فـي»إن الدراسات واأل

د ضـعفا   فـي التركيـز عنـد الـبعض،   مأوى العجزة وما يشابهها مـن مؤسسـات، تؤكـّ

للـذات وكرهـا    من الكبت  والتعاسة والالمباالة، مما يسبب احتقـارا    نومعاناة الكثيري

 لها، والشعور بالشيخوخة واالقتراب من ساعة الموت...

هـا، البـد مـن الشك انه، لمعرفة  هذ  المشكلة والوصول الـى اسـلوب علمـي لحل

ــة  ــى رعاي ــد عل ــن التاكي ــد م ــن الب ــة ولك ــات المختلف ــن الجه ــة الموضــوع م دراس

ُ الموضوعات التالية، ك  صول للوصول الى حل اسالمي للمشاكل النفسية للمسنين:أ

والبـد مـن اتخـاذ اسـاليب  ر توسعة الوعي االجتممعي حول  حقوق المسرني .  ۱

، كخطـوة اوليـة فـي طريـق ايجـاد  ذا الوعي في المجتمـعهاعالمية صحيحة لتوسعة  

الحل الشامل لمشاكل  المسنين. وبعد ذلك  البد من وضـع القـوانين الالزمـة لحمايـة 
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 المسنين.

 ر تقوية االسرة وحممية التممسك والترابط ةي العمئلة: 2

ان المجتمعات الحديثة تقطع مسؤوليات وحاجات االنسان عن جذورها العاطفية، 

 الحاجات عن طريق الدولة وبصورة مقننة.  وتقتصر على تحقيق تلك

فـي بنـا  المجتمـع االسـالمي، ولـذلك    اساسـيا    ما االسالم  فيعطي للعاطفـة دورا  أ

اهتم االسـالم بتمتـين العالقـات  القريبـة الـى االنسـان فـي االسـرة واالهـل والـرحم، 

 واالهتمام بحل مشاكله  المادية وغير المادية من هذا الطريق.

قربا   من اقرب الناس  اليه، واعرفهم بـه فـاذا كانـت أنسان واهله وفان اسرة اال

العالقة القائمة بينهم سليمة مبتنية على الحب والتعاون وااليمان، كـان اهلـه واسـرته 

 ه.تاسرع الناس الى نجدته وإعانته وحماي

 عن االمام علي )ع( انه قال:

عترتـه ودفـاعهم عنـه ن كـان ذامـال عـن  إنـه ال يسـتغني الرجـل وإ»ايها الناس  

عطفهـم عليـه أهـم بشـعثه وملألسنتهم وهم اعظم الناس حيطة مـن ورائـه وأيديهم وأب

 (1)ن نزلت به«.إعند نازلة  

ومن هنا ورد فـي القـربن الكـريم واالحاديـث نصـوا كثيـرة تؤكـد علـى صـلة 

 الرحم وحرمة قطيعته، ونحن نكتفي باالشارة الى نصين منها:

 (2)  يتا  ذي القربى(إ يأمر بالعدل واالحسان وقال هللا تعالى: )ان هللا

ي الشاهد من امتي والغائب منهم في اصـالب صوعن رسول هللا )ا( قال: »او

رحام النسا  الى يوم القيامة ان يصل الرحم وان كان منه على مسير سـنة أالرجال و

 (3)فان ذلك من الدين«.

 لتقوى:ر االيمم  بمهلل، والتوكل عليه والمحمةظة على ا 3

هم عوامـل الوقايـة أالشك ان قوة االيمان باو تعالى والمحافظة  على التقوى من 
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ذ االيمـان يسـد الفراغـات الماديـة والنفسـية لالنسـان باحسـن إعن المشاكل النفسـية،  

وجـه، واالنسـان المـؤمن ال يـرى نفسـه بـدون ملجـأ ومـأوى مهمـا كانـت الظــروف 

 لى، ويرى نفسه في كنف حمايته.قاسية، اذ يتكل دائما على هللا تعا

فاالنسـان المــؤمن يسـتطيع ان يواجــه االضـطرابات النفســية والحـوادث المؤلمــة 

 بقدرة روحية عالية.

ن  ِِّ الـذين بمنـوا وتطمـئِّ وقد دلت علـى ذلـك نصـوا كثيـرة، قـال هللا تعـالى:  

 رضصـيبة فـي األمصاب من  أما  وقال تعالى:      (1)قلوبهم بذكر هللا تطمئن القلوب

ن ذلـك علـى هللا يسـير لكـيال تأسـوا إن نبرأهـا  أنفسكم اال في كتاب من قبل  أوال في  

 . (2)على ما فاتكم وال تفرحوا  بما أتيكم وهللا ال يحب كل مختال فخور

هذا ولما كانت الثورة االسالمية في ايران تجعـل التطبيـق االسـالمي الرائـع فـي 

ير المؤمنين علي)ع( نموذجا  لها عصر صدر االسالم وبالخصوا في فترة حكم ام

 فانه يحسن بنا ان نتحدث بايجاز عن الضمان االجتماعي المطبق بنذاك:

 

 البحث الثاني 

 الضمان االجتماعي 

 كما يصور  اإلمام علي عليه السالم 

 ان الضمان االجتماعي له مجاالت عديدة:

جال األخالقـي منها المجال االقتصادي، والمجال الحقوقي، والمجال األمني، والم

 والتربوي وغيرها.

اال انه عندما يطلق باللغة االجتماعية المتداولة فان االطالق ينصرف أكثر فأكثر 

الى المجالين االولين )االقتصادي والحقوقي( ومن هنا ـ ولعدم توفر الفرصة لدراسة 

 كل الجوانب ـ فقد اقتصرنا على الجانب االول بملين أن نعطي نظرة سريعة مسـتندة 

 الى نصوا نه  البالغة، رغبة  في استجال  الصورة االسالمية الُمثلى.

 
 . 28الرعد:    -۱

 .23و 22  :الحديدة  -2



 449 ........................................................................................... حقوق الشعب   الفصل الثالث: 

ان االسـالم ديـن واقعـي فطـري، موجز ةي التصور االقتصمدي األمارل لالسرالم:

ولذا فهو ال يعمل على اغفال الحقائق الخارجية ومنها الحقيقـة الفطريـة، كمـا يسـعى 

 ألمثل.بكل االساليب لالرتفاع بمستوى الواقع الى الشكل ا

وعلى هذا فقـد الحـظ االسـالم ـ فـي تصـور  للوضـع االقتصـادي السـليم ـ واقـع 

االنسان ودوافعه، وواقع المساحة التي يعيشها، ومن ثم خطـط إلسـعاد المجتمـع فـي 

 هذا المجال ضمن تخطيطه العام األوسع.

وإذ لم نكن بصدد إعطـا  النظريـة االسـالمية فالبـد مـن االشـارة الـى خطوطهـا 

 سية:الرئي

ومانعتقــد  ان االســالم عــيَّن المشــكلة أوال ثــم راح يســعى للحــل الجــذري. وهــذ  

المشكلة تتلخا في أمرين )الظلم، والكفر بأنعم هللا(. ولو ارتفعا فقـد حلـت المشـكلة 

 تماما .

ب علـى ذلـك بقولـه تعـالى:   م هللا، يعقـّ وإ  فهذا القربن الكـريم بعـد ان يـذكر نِّعـَ

 .حصوهم ا  االنسم  لظلوم كفمرتعدوا نعمة هللا ال ت

ومن هنا فاننا نجد االسالم يصب كل جهـود  لرفـع هـذين الجـانبين مـن المشـكلة 

 فيعمل على تحقيق ما يلي: 

 : تنمية االنتاج واالستفادة القصوى من النعم الموفرة.اوال

 ً : تحقيــق العدالــة االجتماعيــة والقســط، وقــد أكــد هــذا كثيــرا  فــي مختلــف وامنيررم

 ومنها جعل القسط أحد أهداف االنبيا  الكبرى.  نصوصه،

 وهو يرى ـ هنا ـ ان القسط ال يتحقق اال اذا تحقق مبدبن هما:

 أـ التكافل االقتصادي

 ب ـ التوازن في مستوى المعيشة.

وهما أمران يشترك الشـعب والحكومـة فـي القيـام بأعبائهمـا علـى اخـتالف بـين 

 المسؤوليات.

صادي في مستوى المعيشة يجب العمل علـى االرتفـاع ولكي يتحقق التوازن االقت

بالطبقة الفقيرة الى حد )الغنى(، وهو الحد الذي يوفر لالنسان حاجاته الطبيعية. وقـد 

جا ت في هذا نصوا شريفة; كما يعمل علـى منـع اإلسـراف والهبـوط بالمسـتوى 

مسـتويات   الذي تعيشه الطبقة المترفة والمسـرفة الـى الحـد الطبيعـي، وال يبقـى بـين
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المعيشــة إال تفــاوت معقــول ومقبــول يضــمن قربهــا مــن جهــة وبقــا  الــدافع المــادي 

 المحرك لالنتاج االكثر من جهة أخرى.

واننا لنجد الخطوات االقتصادية التي قام بها االمام أميرالمؤمنين تسـير كلهـا فـي 

 هذا االتجا .

سـالم وطبقهـا اإلمـام فـي فلنتتبعها إذن تتبعا  سريعا  لنجد الروعة التي طرحهـا اال

 دولته االسالمية.

 ونستطيع ان نقسم هذ  الخطوات الى قسمين:

 الخطوات التربوية النفسية العقائدية.

 والخطوات القانونية التشريعية.

 وكلها تصب في االهداف الماضية كما سنالحظ.

ولكن قبل بيان هذين القسمين يجب ان نالحـظ ان بعضـهما قـد يميـل الـى جانـب 

ة االنتاج، واآلخر الى العدالة في التوزيع، ولكن لما كان الحقل االنتاجي والحقل تنمي

التوزيعي مترابطين بشكل رائع فقد بثرنا أن نقسمهما الى خطـوات انتاجيـة واخـرى 

 توزيعية.

   االممم يمهد لتطبيق االطروحة االقتصمدية تمهيداً نفسيمً:

 التالية: ويمكننا ان نختار من تعليمات االمام االمور

ـ العمل على تعميق العقيـدة فـي النفـوس بحيـث يتحـول الوجـود االنسـاني الـى 1

د مطيع و تعالى مضّحٍّ في سبيله بكل ما يملك. ونه  البالغة ملي  بمثل  وجود موّحِّ

 هذ  التربية العقائدية.

ومــن الواضــح ان العقيــدة اذا تعمقــت انبثقــت منهــا مفــاهيم اجتماعيــة رائعــة لهــا 

االكبر في مسير الحياة االجتماعية، وتلك من مثـل مفـاهيم: )خالفـة االنسـان   تأثيرها

و( و)التحويل المالي لالنسان من قبل هللا( و)األخّوة االسالمية( و )الربح والخسـارة 

 في التصور االسالمي( وغيرها.

كما ان هذ  الحقيقة والمفاهيم تترك بثارها في صياغة العواطـف اإلسـالمية نحـو 

ــق التصــور االســالمي المت ــد لتطبي ــر  التمهي قــين واالخــوة المــؤمنين ممــا تمهــد أكب

 المذكور. واالندفاع نحو اإلنفاق، وهكذا يتم الربط بين الزهد واإلنفاق.

 يقول)عليه السالم( للعال  بن زياد الحارثي وقد رأى سعة دار :
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ت أحـوج؟ »ما كنت تصنع بسعة هذ  الدار في الدنيا، وأنت اليها فـي اآلخـرة كنـ

وبلى ان شئت بلغت بها اآلخرة، تقري فيها الضيف وتصُل فيها الرحم، وتطلع منهـا 

 الحقوق مطالعها، فاذا أنت قد بلغت بها اآلخرة.

ـ ونهــ  البالغــة ملــي  أيضــا  بالتعليمــات التــي تحقــق لالنســان نظــرة طريقيــة 2

َرته، ومــن أ بصــر اليهــا للجوانــب الماديــة فــي هــذ  الحيــاة فـــ »مــن أبصــر بهــا بصــَّ

 أعمته«.

ــ الم المعــوزين، وهكــذا ذّمِّ 3 ــة التــي ال تشــعر ب ــاة المترف ــى ذم الحي ــد عل ـ التأكي

 االسراف والمسرفين وبيّن انحرافهم عن الصراط االنساني.

 يقول االمام علي )عليه السالم(:

َق شـيئ ن َعشـِّ ا  »أقبَلُوا على جيفّة قد افتََضُحوا بأْكلِّها واصطلَحوا علـى ُحبِّّهـا، ومـَ

أعشى بََصر ُ، َوأَمرَض قَلبَهُ، فهـو ينظـر بعـين غيـر صـحيحة قـد خرقـت الشـهوات 

عقلَهُ، وأماتت الدنيا قلبه وولهـت عليهـا نفسـه، فهـو عبـدع لهـا ولمـن فـي يديـه شـي  

منهــا،...« وهكــذا يســتمر هــذا الوصــف الــى ان يشــرف بهــم علــى ســكرات المــوت 

ُد فيمـا  فيقول: »فهو يعض يد  ندامة  على ما أصحَر له عند الموت مـن أمـر ، ويَزهـَ

كان يرغب فيه أيام عمر ، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسد  عليها قد حازهـا 

دونه!«، الى ان يقول )عليه السالم(: »فصار جيفة  بين أهله، قد أوحشوا من جانبـه، 

 (1)وتباعدوا من قربه، ال يُسعُد باكيا ، وال يُجيب داعيا «

ــق،  ويقــول فــي خطبــة ــدنيا( وعيشــها رن رائعــة أخــرى: »ســلطانها دَولع )أي ال

ذاؤها سمامع، وأسبابها رمامع، حي هـا بعـرض مـوت،  ، وغِّ وعذبها أجاج، وحلوها صبرع

وصحيُحها بعرض ُسقم، ُملُكها مسلوب، وعزيُزهـا مغلـوب، وموفورهـا منكـوب« ـ 

ــو ــا تطمئن ؤثرون، أم إليه ــُ ــذ  ت ــالم(: ـ »أفه ــه الس ــول )علي ــى ان يق ن، أم عليهــا ال

 (2)تحرصون؟«

 ولتحقيق السمو في بمالهم يقول:

عداتِّ تبكـون  هُ، إذا  لخـرجتم الـى الصـ  »ولو تعلمون ما أعلُم مما طوي عنكم غيبـُ

 
 .۱6۱ر۱60نهج البالغة:    - ۱
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كم، ولتـركتم أمـوالكم ال حـارس لهـا وال خـالف  على أعمالكم، وتلتـدمون علـى أنفسـِّ

 عليها«.

ويجمعـون كثيـرا ، كيـف أصـبَحت »أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ، ويبنون مشيدا ،  

ــوم  ــم لق ــوارثين وأزواُجه ــوالهم لل ــورا، وصــارت أم ــوا ب ــا جمع ــورا ، وم ــوتهم قب بي

 بخرين«.

ا قليـل يُسـلَبُه  »أال فما يصنع بالدنيا من ُخلَق لآلخرة! وما يصـنع بالمـال مـن عمـّ

 وتبقى عليه تبعته وحسابه«.

د كـان صـلّى هللا عليـه ويتحدث عن الرسول )صلى هللا عليه وبله( فيقـول: »ولقـ

وبله وسلم يأكل على األرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيد  نعله، ويرقـع بيـد  

ثوبه، ويركب الحمار العاري ويردف خلفه، ويكون الستر على باب بيته فتكـون فيـه 

ي، فـإنّي إذا نظـرُت إليـه  التصاوير فيقول: »يا فالنـه ـ إلحـدى أزواجـه ـ غيّبيـه عنـّ

 وزخارفَها«.ذكرُت الدنيا  

 من كتاب له الى زياد:

ــدر  ــال بق ــن الم ــدا ، وأمســك م ــوم غ ــي الي ــر ف ــدع اإلســراف مقتصــدا ، واذك »ف

ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك، أترجو أن يعطيك هللا أجر المتواضعين وأنـت 

عند  من المتكبّرين، وتطمع ـ وأنت متمّرغ في النعيم تمنعه الضعيف واألرملـة ـ أن 

 المتصّدقين؟ وإنما المر  مجزي بما أسلف، وقادم على ما قّدم«.  يوجب لك ثواب

ـ التذكير الدائم بأن المال مادة الشهوات، وأنه سـبب النحـراف اإلنسـان إن لـم   4

 يُبذل في سبيل هللا.

فقد أمر واليه »أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعهـا عنـد الجمحـات فـإن الـنفس 

 أّمارة بالسو  إالّ ما رحم هللا«.

 قال )عليه السالم( »المال مادة الشهوات«.و

 »ما جاع فقير إالّ بما متّع به غني«.

ق هـذا   5 ـ تعميق مفهـوم العمـل فـي سـبيل هللا ونسـيان الـذات فـي هـذا الصـدد، وإذا تعمـّ

المفهوم حلّت مشـكلة التعـارض بـين المصـالح الذاتيـة والمصـالح االجتماعيـة، وكـان التمهيـد 

 األروع لتحقيق القسط.

 من أروع النصوا تطبيقا  للتوحيد بين المصالح الذاتية واالجتماعية قوله:و
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»فال تحملّن على ظهرك فوق طاقتك، فيكون ثقل ذلك وبـاال  عليـك، وإذا وجـدت 

من أهل الفاقة من يحمل لك زادك الى يوم القيامة فيوافيك به غـدا  حيـث تحتـاج اليـه 

نـت قـادر عليـه، فلعلـك تطلبـه فـال تجـد ، فاغتنمه وحّمله إيّا ، وأكثِّر مـن تزويـد  وأ

واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضا   لك في يـوم عسـرتك، واعلـم أن 

 أمامك عقبة كؤودا ...«.

 ـ التأكيد على لزوم العمل وتحصيل الرزق وعدم الذلّة عند الحاجة. 6

 يقول )عليه السالم(:

نّن المضمون لكم طلبه أولـى بكـم »قد تكفّل لكم بالرزق، وأُمرتم بالعمل، فال يكو

 من المفروض عليكم عملُه«.

ــام  7 ــ الم اآلخــرين وخصوصــا  فــي مجــال تحســيس الحك ــز اإلحســاس ب ـ تركي

 بالتفكير الدائم بُضعفا  شعوبهم، فيقول:  

»وقد علمتم أنه ال ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدما  والمغانم واالحكام 

 فتكون في أموالهم نهمته، وال الجاهل فيضلّهم بجهله«.وإمامة المسلمين البخيل،  

 ويقول )عليه السالم(:

»فمن بتا  هللا ماال  فليصل به القرابة، وليحسـن منـه الضـيافة، وليفـك بـه األسـير 

والعاني، وليعط منه الفقير والغـارم، وليصـبر نفسـه علـى الحقـوق والنوائـب ابتغـا  

مكارم الدنيا، ودْرك فضائل اآلخرة ـ إن شـا  الثواب، فإن فوزا  بهذ  الخصال شَرف  

 هللا ـ«.

ــا )عليهم  8 ــا  باألنبي ــل تاريخي ــل األعلــى، وهــي تتمث ـ إعطــا  صــورة عــن المث

السالم(وبه )عليه السالم(كقائد يمارس القيادة الفعلية فـي ذلـك المجتمـع علـى أسـاس 

 نه  األنبيا .

َرُهُم هللا بالمخمصــةِّ يصــفهم فيقــول عــنهم: )وكــانوا قومــا  مستضــعفين، قــد اخت بــَ

وابتالُهم بالمجَهدةِّ، وامتَحنَُهم بالمخاوف، ومخضهم بالمكـار ، فـال تعتبـروا الرضـى 

والسخط بالمال والَولدِّ َجهال بمواقع الفتنة، واالختبـار فـي موضـع الغنـى واالقتـدار. 

دهم به م  ممل وبني  نسرمرع لهرم ةريفقد قال سبحانه وتعالى:    أيحسبو  ا  مم نُمِّ

فــان هللا ســبحانه يختبــر عبــاد  المســتكبرين فــي أنفســهم  الخيرررات بررل ال يشررعرو 

 بأوليائه المستضعفين في أعينهم(.
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 ويقدم بنفسه النموذج العملي الصمدق:

حيث يقول: »فو هللا ما كنزت من دنياكم تبرا  وال ادخرت من غنائمها َوفرا ، وال 

 شبرا «.اعددت لبالي ثوبي طمرا ، وال حزت من ارضها 

َضنَّ نفسي رياضة  تهـش معهـا الـى  َوأيُم هللاِّ ـ يمينا  استثني فيها بمشيئة هللا ـ الُرّوِّ

نَّ مقلتـي كعـين مـا   القرا اذا قدرت عليه مطعوما ، وتقنـع بـالملح مأدومـا ، وألَدعـَ

ــرك؟ وتشــبع  ــا فتب ــئ الســائمة مــن رعيه ــا، اتمتل ــا، مســتفرغة  ُدُموعه نضــب معينه

بيَضةُ من عُ  ه اذا اقتـدى الرَّ ت اذا  عينـُ شبها فتربض، ويأكل عليي من زادِّ  فيهجع؟ قرَّ

 بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة.

ـ اعطا  بعض الصور المتكاملـة عـن مجتمـع المتقـين واتصـافه بكـل عناصـر 9

 التقدم المادي باالضافة للتقدم المعنوي.

 التنمية االقتصمدية:

 يقول)عليه السالم(:

ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وبجل اآلخـرة فشـاركوا أهـل الـدنيا فـي   »واعلموا

دنياهم ولم يشاركهم اهل الدنيا في بخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل مـا سـكنت، واكلوهـا 

ي به المترفون«.  بافضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما َحظِّ

 العمل االقتصمدي

 ويقول)عليه السالم(:

ــار وذوي  ــتوا بالتجـ ــم اسـ ــنهم »ثـ ــيم مـ ــرا  المقـ ــم خيـ ــناعات وأوا بهـ الصـ

والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع وأسباب المرافق وُجالبها مـن 

 المطارح والمباعد«.

ـ وبالتالي التأكيد على ربط االنتاج بالتوزيع، وذلك كما جا  في كتـاب االمـام 10

 الى حبيبه محمد بن ابي بكر وعامله على مصر.

 الصعيد القانوني: اما على

فاننا نلمح التطبيق الكامل للتعاليم االسالمية في دولته ونذكر من الخطـوات التـي 

 تمت في هذا السبيل:

ـ قــول االمــام لواليــه علــى مصــر ان التجــار هــم مــواد المنــافع وهــذا يعنــي ان 1

التجارة يجب أن تتخذ وجهة اقتصـادية وتبتعـد عـن أالعيـب االنحـراف بالمـال عـن 
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 ه الرئيسية فيقول )عليه السالم(:وظيفت

»ثـــم اســـتوا بالتجـــار وذوي الصـــناعات وأواِّ بهـــم خيـــرا : المقـــيم مـــنهم 

والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فانهم مواد المنافع وأسباب المرافـق وُجالبهـا مـن 

 المطارح والمباعد«.

ة أو ـ واعالنه عن االتجـا  االسـالمي لمـنح نتيجـة العمـل علـى المـادة االبتدائيـ2

ما حتى في   شبهها )كما يؤخذ في الحرب( للعامل نفسه ولهذ  القاعدة تأثيرها الى حدٍّ 

المجال اآلخر )اي العمـل علـى غيـر المـادة االبتدائيـة( فيقـول )عليـه السـالم( ألحـد 

 اصحابه وقد جا   يطلب ماال:

»ان هذا المال ليس لي وال لك، وانما هو فـي  للمسـلمين، وجلـُب اسـيافهم، فـان 

 شركتهم في حربهم كان لك مثل حّظهم، وإال فجناةُ أيديهم ال تكون لغير أفواههم«.

ـ تــوفير اقصــى حــد مــن األمــن االجتمــاعي الــذي يســاعد للغايــة علــى تحقيــق 3

 االهداف االسالمية في المجال االقتصادي.

ويتم ذلك عبر تطبيق نظام العقوبات الصارم بحق عمليـات االغتيـال االقتصـادي 

وقطع الطريق والربا واالحتكار والكنز والقمار وإهدار الثروات، وقـد راح   والسرقة

 يعلُن انه سيسترجع اموال األمة حتى ولو تزوجت به النسا .

 فيقول )عليه السالم( ـ عن بعض االموال التي رأى انها اخذت بغير حق ـ :

ك بـه اإلمـا  لرددتـه، ف ج به النسـا ، وُملـِّ انـه فـي العـدل »وهللا لو وجدته قد تُزّوِّ

 َسعَة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق«.

 وبالنسبة لالحتكار يقول لمالك:

»فامنع من االحتكار، فان رسول هللا )صلى هللا عليه وبله( منع منه، وليكن البيع 

بيعا  سمحا ، بموازين عدل، وأسعار ال تجحـف بـالفريقين مـن البـائع والمبتـاع، فمـن 

 هيك ايا  فنّكل به وعاقبة في غير إسراف«.قارف ُحكرة  بعد ن

والمالحظ هنا ايضا  ان المنع من االحتكار هو نوع من انواع السيطرة المركزيـة 

 على االقتصاد، ومن هنا فهو يطرح التسعير الحكومي.

ـ ومن المبادئ العملية التـي طرحهـا االمـام اتباعـا  لالسـالم هـو مسـألة التأكيـد 4

ة االقتصادية نحو الطبقة الفقيرة أو كما عبر االمام )الطبقـة الحكومي وتوجيه السياس

السفلى( ومن الواضح ما لهذا التأكيد من دور فـي تحقيـق التـوازن، وبالتـالي تحقيـق 
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 العدالة االقتصادية فيقول لمالك:

»ثم هللا هللا في الطبقة السفلى من الذين ال حيلة لهـم مـن المسـاكين والمحتـاجين، 

لّزمنى، فان في هذ  الطبقة قانعا  ومعترا ، واحفـظ و مـا اسـتحفظك وأهل البؤسى، وا

من حقه فيهم، واجعل لهم قسما  من بيت مالك، وقسـما  مـن غـالت صـوافي االسـالم 

في كل بلد، فإن لالقصى منه مثل الذي لالدنى... فان هؤال  من بـين الرعيـة احـوج 

 الى االنصاف من غيرهم...«.

ي العطــا  فــي االمــوال العامــة التــي يشــترك فيهــا ـ طــرح مســألة التســوية فــ5

المسلمون على السوا ، وكانت هذ  خطـوة ثوريـة أزعجـت الكثيـر مـن ذوي التكبـر 

واالشراف فراحوا يتوسلون بمختلف الوسـائل ليعـدل عـن هـذ  السياسـة ولكنـه كـان 

 يجيبهم بأمثال هذ  االجوبة:

ه، وهللا ال أطـور بـه مـا مـن ُولّيـت عليـ  »أتأمروني ان أطلب النصر بالجور فـي

سمر سمير، وما أّم نجمع في السما  نجما ، لو كان المال لي لسويُت بينهم فكيف وانما 

 المال مال هللا، اال وإن إعطا  المال في غير حقه تبذير واسراف«.

 ـ العمل على منع ترّكز الثروة باساليب مختلفة:6

ة الحكوميـة، ومنهـا االصـرار منها: ما مّر من منـع االحتكـار والكنـز، والتسـعير

ــة  ــر الزكوي ــا فــرض الضــرائب )غي ــة، ومنه ــة الثابت ــى جمــع الضــرائب الزكوي عل

 المتعارفة( على االجناس.

فقد ورد عنه )عليه السالم( فـي روايـة صـحيحة انـه وضـع علـى الخيـل العتـاق 

الراعية في كل فـرس فـي كـل عـام دينـارين، وجعـل علـى البـراذين دينـارا . ومنهـا 

ع المتواصـل علـى اإلنفـاق الحسـن المسـتحب. هـذا الـى مـا فـي تطبيـق بـاقي التشجي

 القوانين االسالمية ـ كاالرث ـ من دور في تفتيت المال ومنع تركز الثروة.

كانت هذ  بعـض الخطـوات االقتصـادية االسـالمية الضـخمة التـي خطاهـا علـى 

دا  ان تصـبر علـى الصعيد القانوني لتحقيق االهداف الكبرى التي اخذ على االمة عهـ

 تحقيقها.

 وهذ  هي الصورة االسالمية للمجتمع االسالمي السليم، ولكن ما هو الواقع؟ 

ان الواقع االقتصادي القائم اليوم يختلف تمام االختالف عنها. فانك لتجـد اخـتالل 

التوازن الى حد ضخم جدا ، فيصل الدخل المتوسط لدى بعض المسلمين الـى الصـفر 
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دوالر، وتجــد تحـول  000/18خل المتوسط فـي محـل بخـر الـى في حين يـصل الد

مبــدأ التكافـل العـام الـى مجـرد مســاعدات صـغيرة تمـنح لتحقيـق اغـراض سياســية 

بحتة... اما التنمية االنتاجية فهي اما معدومة أو انك تجدها تنمية كاذبة بقيـام معامـل 

فتها المستقلة. هذا من جهـة المونتاج المعتمدة على الكفر العالمي تماما  والتي تفقد ص

 ومن جهة أخرى فهي تصب في جيوب مجموعة من المترفين الكبار المستغلين.

وهكذا نجد الترف واالسـراف فـي جهـة، والجـوع والحرمـان فـي جهـة اخـرى، 

ونجد كل منطقة تتعامل مع المنطقة االسالمية االخـرى كعميـل اجنبـي ال فـرق بينـه 

 وبين اي عميل بخر.

قوله )عليه السالم( في تعبير رائع عن الصـورة القائمـة »اضـرب وهكذا يصدق  

بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر اال فقيرا  يكابد فقرا ، أو غنيا  بّدل نعمـة هللا 

كفرا ، أو بخيال اتخذ البخل بحق هللا وفرا ... أفبهـذا تريـدون أن تجـاوروا هللا فـي دار 

 ات...«.قدسه، وتكونوا أعّز أوليائه عند ؟ هيه

وفي ختام هذا الحديث نود أن نقدر للثورة االسـالمية الكبـرى فـي ايـران ـ بقيـادة 

االمام الزاهد العالم الشجاع الخميني الكبيـر ـ مـا قامـت بـه مـن خطـوات رائعـة فـي 

سبيل اعادة الصورة االسالمية االوفـر، وتحقيـق االهـداف الكبـرى االخـرى، ونحـن 

 نشير الى ذلك باختصار:

ل على تنمية االنتاج وشكر أنعم هللا باكتشاف الذخائر المتوفرة ولكـن فـي ـ العم1

اطار نفي السيطرة االجنبية وحذف ما يقرب من اربعين ألف خبيـر كـانوا يمتصـون 

 دما نا دون رحمة ويمّهدون لالستعمار السياسي والثقافي.

ابع ـ العمل على تحقيق القسـط االجتمـاعي عبـر تنفيـذ مبـادئ علـى جميـع المنـ2

وتحقيق سيطرة قوية علـى المنـابع األم مـع الفسـح المشـروط للملكيـة الخاصـة لكـي 

تعمل عملها في اطار تنمية االنتاج ودون أن تؤثر على اخـتالف التـوازن أو تـنكا 

 عن أدا  مهمة التكافل.

ـ العمل الحثيث على تركيز المقومات النفسية التي أشرنا إليها حتى لنكاد نجـزم 3

 اكبر تأثيرا  من اي اجرا  قانوني.انها اليوم  

ـ تطبيق االحكام االسالمية الثابتة واحدا  بعد اآلخر ممـا يتـرك اكبـر اآلثـار فـي 4

 هذا المجال.
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 ـ التأكيد على الطبقة المحرومة وبذل اقصى المساعي لالرتفاع بها.5

 ـ العمل على منع ترّكز الثروة، واالفادة من باقي االشعاعات االسالمية.6

ثورتنا االسالمية لتفتخر انهـا اتبعـت رسـول هللا )صـلى هللا عليـه وبلـه( خيـر ان  

اتّباع وطبقت تعاليمه اإللهية التي فهمها تلميذ  أميرالمؤمنين )عليـه السـالم( وطبّقهـا 

 في عهد  الزاهر.

 

 المادة الثالثون 

على  الحكومة ا  توةر وسمئل التربية والتعليم بملمجررم  

تى نهمية المرحلة الامنوية، وعليهررم ا  لكمةة ابنمء الشعب ح

توسع وسمئل التعليم العملي بصورة مجمنية، لكي تبلغ البالد 

 حد االكتفمء الذاتي.

وهكذا يكون التوفير المجاني لوسائل التربية والتعليم لجميع االفراد وحتى انتهـا  

ن اهـم التعليم الثانوي امرا  على غرار الضمان االجتمـاعي، تـوفير فـرا العمـل مـ

للمسـيرة المتوازنـة والمتقدمـة  الواجبات الشـمولية الملقـاة علـى عـاتق الدولـة تحقيقـا  

 للمجتمع.

والمالحظ ان المطلوب من الحكومة على مستوى التعليم العـالي توسـيع الوسـائل 

 التعليمية بشكل مجاني استهدافا  لبلوغ مرحلة االكتفا  الذاتي.

 

 المادة الحادية والثالثون

المسك  المنمسب للحمجة حررقل لكررّلِّ ةرررد ايرانرري، امتالك  

ولكّلِّ اُسرة ايرانيّة، والحكومة ملزمة بإعداد مقّدممت تنفيررذ 

هذه الممّدة حسب أولوية األكار حمجررة الررى المسررك ، سرريّمم 



 459 ........................................................................................... حقوق الشعب   الفصل الثالث: 

 اهل القرى والعّممل.

وهنا ينحو الدستور منحى  اكثر واقعية فيؤكد ان امتالك السكن المناسب حق لكل 

افراد المجتمع االيراني، وان الحكومة ملزمة باالتجا  نحـو هـذا الهـدف مـع   فرد من

مراعاة اولوية الحاجة، مع التركيز على القـرويين والعمـال وهـم مـن اهـم العناصـر 

 الكادحة والمنتجة والمستضعفة.

 

 المادة الثانية والثالثون

ال يجوز اعتقمل أّي شخص إالّ بحكم القمنو ، وبملطريقررة 

ِّنهررم، وعنررد االعتقررمل يجررب تفهرريم المررتهم ةرروراً، الترري يع يّ

ة، ويجررب  وإبالغه تحريريمً بموضوع االتهمم مررع ذكررر األدلررّ

إرسررمل ملررّف التحقيقررمت االوليررة الررى المراجررع القضررمئية 

ر ويلررزم  خالل اربع وعشري  سمعة كحّدٍّ أقصررى المختّصة ر

إعداد مقّدممت المحمكمة ةي أسرع وقت ممك . ومرر  يعمررل 

 هذه الممدة يعمق ب وةق القمنو .خالف 

ــة واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة وجــه  رائــع يعرضــه الدســتور االســالمي للعدال

 لتطبيقها من خالل هذ  المادة التي تقرر مايلي:

وهو ما تعاني منـه الكثيـر مـن الشـعوب   ،منع االعتقال العشوائي الالقانوني  -  1

 المبتالة بالدكتاتورية.

علـى   مـع ذكـر االدلـة، ليكـون قـادرا    هم بتهمتـه تحريريـا  وجوب تفهـيم المـت  -  2

 الدفاع.

وجوب االسراع بارسال ملف التحقيقات الى المراجع القضـائية خـالل اربـع   -  3

وعشــرين ســاعة كحــد اقصــى لــئال يعــاني المعتقلــون مــن اهمــال وتقــاعس مراكــز 

 االعتقال االولية.

ع وقت ممكن خوفـا مـن وجوب االسراع بترتيب مقدمات المحاكمة في اسر  -  4
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 تركهم معلقين لمدة طويلة وربما كانوا غير مذنبين.

 التهديد في النهاية لكل من تسول له نفسه مخالفة هذ  االجرا ات. - 5

وربما يوجه نقد لهذ  المادة باعتبارها تتعرض لتفصـيالت قـد الينسـجم التعـرض 

لشــعوب بهــذ  األمــور لهــا مــع الطبيعــة الدســتورية، اال ان مــن الواضــح ان ابــتال  ا

كثيرا ، وارتباطها مباشرة بحقـوق االنسـان االساسـية يعطيهـا اهميـة خاصـة تتطلـب 

. ومن ثم وجـدنا حساسـيته حتـى فـي التوعـد بالعقـاب التأكيد عليها في الدستور تماما  

 مع انه من الطبيعي ان العقاب متوقع حتى لو لم يأت هذا المقطع االخير لهذ  المادة.

 

 الثة والثالثون المادة الث

ال يجوز إبعمد أي شخص ع  محّل إقممته، او منعه عرر  

االقممة ةي مكررم  يرغررب ةيرره، او إجبررمره علررى االقممررة ةرري 

هم القمنو .  محّلٍّ مم، إالّ ةي الحمالت التي يقرُّ

 

فـي االنظمـة   علـى مسـألة التغريـب واالبعـاد لشـيوعها ايضـا  هذ  المـادة  وتركز  

بمـا تـم التهجيـر الجمـاعي وتغييـر الطبيعـة الديموغرافيـة الديكتاتورية وبسهولة. ور

للمجتمع ألهداف سياسية عرفناها وعشنا ويالتها المريعة. ومن هنـا تتعـرض المـادة 

 .لهذ  العملية اللهم اال اذا كانت في التحديد مصالح عامة رصدت ونظمت قانونيا  

ة هـذ  المـادة؟ ولكـن فمـا فائـد  ،وقد يقال انه قد يتوسل الحكام لمطامعهم بالقـانون

ــواب واضــح ــل، واالصــول  ،الج ــدود  كك ــى ح ــل وتراع ــذ كك ــانون يؤخ اذ ان الق

المطروحة تحدد معالم الطريق والمسيرة، فاذا تم التجاوز علـى حـد منـه فانـه يضـع 

يقاف ذلك مما يجعل من الصعب ارتكاب هذا االمر اال ان يـنقض إلاآلليات المناسبة  

 واقعية ومنسجمة مع مقاصد الدستور االساسية.  القانون كله او تكون المصلحة

 

 المادة الرابعة والثالثون
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التحمكم حٌق مسلَّم به لكّل أحد، ويحقُّ لكررّلِّ ةرررد مراجعررة 

المحمكم الصملحة، ويجب تيسير ذلك لكّلِّ أةراد الشررعب، وال 

يجوز منع أحد م  مراجعة المحكمة التي يحقُّ له مراجعتهم 

 وةق القمنو .

كم الى المحاكم الصالحة من الحقوق االوليـة التـي يجـب صـيانتها بـل وحق التحا

 .اليها  وتيسيرها وعدم الوقوف بأي وجه امام الرجوع

 

 المادة الخامسة والثالثون

لكّلٍّ م  طرةي الدعوى الحقُّ ةي اختيررمر محررمم عنرره ةرري 

ر عليرره ذلررك يلررزم ترروةير امكمنررمت  جميع المحررمكم، واذا تعررذَّ

 مممهم.أه تعيي  م  يداةع عن

وكذلك حـق اختيـار المحـامين، بـل يجـب تعيـين المحـامي ان لـم يسـتطع المـتهم 

قدر على معرفة انطباقها علـى الحالـة أوذلك الن المحامي اعرف بالقوانين و  ،تعيينه

 وعدمه لئال يضيع الحق.

 

 المادة السادسة والثالثون

ال جريمرررة وال عقوبرررة إالّ برررنّصِّ القرررمنو ، وتخرررتصُّ 

 إصدارهم.المحكمة ب

وتغلق هذ  المادة الباب امام تصور القاضي لجرائم وعقوبـات اليحـددها القـانون 

 مما يعرض العدالة لالنفالت العجيب.

 المادة السابعة والثالثون
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االصل البراءة، ةملمتهم بريء حتى تابت إدانته م  قبررل 

 المحكمة الصملحة.

فما لم تثبت التهمـة  ،اط للعدالةفي سياق االحتي  وهذا مبدأ انساني عام ويأتي تماما  

 باالدانة من قبل محكمة صالحة فالمتهم بري .

 

 المادة الثامنة والثالثون

يُمنع أيُّ نوع م  التعذيب ألخررذ االعتررراف، او الحصررول 

علررى المعلومررمت، وال يجرروز إجبررمر الشررخص علررى اداء 

الشررهمدة، او االقرررار، او اليمرري ، وماررل هررذه الشررهمدة، او 

 او اليمي  ال يُعتدُّ به. االقرار،

 المخملف لهذه الممدة يُعمقب وةق القمنو .

وهذا ندا  صارخ بمنـع هـذ  الظـاهرة االجراميـة المنتشـرة، وتعتبـر هـذ  المـادة 

المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذا االسلوب باطلة اليعتد بهـا. وكمـا رأينـا فـي 

 عقاب لتؤكد ضرورة نفي هذ  الظاهرة.تهدد هذ  المادة المخالفين لها بال 35المادة  

 

 المادة التاسعة والثالثون

يُمنررع بتمتررمً انتهررمك كرامررة او شرررف مرر  اُلقرري القرربض 

عليه، او اُوقف، أو سُج ، او اُبعد بحكم القمنو ، ومخملفررة 

 هذه الممدة تستوجب العقمب.

علـى ضـرورة الحفـاظ علـى الكرامـة الشخصـية مـع التلـويح هذ  المـادة  وتركز  

 العقاب من جديد.ب

 

 المادة االربعون
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ال يحررقُّ ألحررد أ  يجعررل مرر  مممرسررة حررّقٍّ مرر  حقوقرره 

 وسيلة لإلضرار بغيره، او االعتداء على المصملح العمّمة.

م علـى فقاعدة )الضرر وال ضرار فـي االسـالم( هـي القاعـدة الثانويـة التـي تقـدَّ 

يكون اجتماعيا  عاما ، وكالهما دها، والضرر قد يكون فرديا  وقد  االحكام االولية وتقيّ 

 منفي يمنع االقدام عليه بحجة ممارسة الحقوق.

 

 المادة الحادية واالربعون

الجنسررية االيرانيررة حررقل قطعرري لكررّلِّ ةرررد ايرانرري، وال 

ِّ إيرانرري إالّ بطلررب  تستطيع الحكومة سحب الجنسررية مرر  أّي

 منه هو، او ةي حملة حصوله على جنسية دولة اُخرى. 

مــادة تقــف بشــدة امــام التصــرفات الجــائرة التــي تســحب حــق المواطنــة وهــذ  ال

وبالتالي تحـرم الفـرد مـن امتيازاتـه بمجـرد رغبـة الحـاكم، فـال تسـحب الجنسـية اال 

 ـبطلب الفرد نفسه او اختيار  التجنس بجنسية اخرى وهـو امـر لـم يـرض الدسـتور 

 ان يتم مع االحتفاظ بالجنسية االيرانية.  ـلبعض المصالح  

 
 المادة الثانية واالربعون

يستطيع االجمنب الحصول على الجنسية االيرانية حسررب 

القواني  النمةذة، وال يجرروز إسررقمط هررذه الجنسررية عررنهم إالّ 

 ةي حملة اكتسمبهم جنسية دولة اُخرى، او بطلب منهم.

 ،وتفتح هذ  المادة هذا الباب لغير االيرانيين عبـر بليـات قانونيـة معينـة وشـروط

 توفرت في الشخا انضم الى المواطنين دون تمييز بينه وبين اآلخرين.  فاذا
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 الرابع الفصل 

 االقتصاد والشؤون المالية 
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 تمهيد:

وقبل الدخول في بحث مواد الفصل الرابع نرى من المناسب الحديث عـن بعـض 

 النقاط النظرية وهي:

 االقتصاد االسالمي: اسسه وأرضيته العقائدية والتشريعية -1

 المجال االقتصاديالواجبات العامة للدولة في  -2

 أسسه وأرضيته العقائدية والتشريعيةاالقتصاد االسالمي 

من الواضح أن أّي نظام يُراد له أن يحقق أهدافه البّد أن يكون واقعيا ، فـاذا أريـد 

للنظام أن يطبق في حياة االنسان وخصوصا  على المستوى الطويل المـدى فالبـّد لـه 

وناتـه الفطريـة. وال يـتم ذلـك إالّ مـن خـالل أن يخدم أهداف االنسان وينسجم مـع مك

ــع،  ــرد، واالنســان المجتم ــل خصــائا االنســان الف ــذا النظــام بك ــة واضــع ه معرف

ــين الطبيعــة، والمجــرى  ــا وب ــة بينهم ــات الحقيقي وعالقاتهمــا مــع بعضــهما، والعالق

التــاريخي، والحاجــات االساســية التــي تتطلبهــا هــذ  العالقــة، وأســلوب إشــباع هــذ  

 حقيق سير انساني تكاملي على خط تحقيق هدف الخلقة االنسانية.الحاجات لت

اضف إلى كل هذا أن االشباع المذكور للحاجات يجب أن يتّم بطريقة متوازنة ال 

تُخل بالحاجات االخرى التي تشبعها نظم أخـرى بـل يلحـظ جانـب التـوازن الحكـيم، 

عـا  أجـزا   للنظـام ويدرس موقع ذلك النظام من كل الـنظم االخـرى التـي تشـّكل جمي

 الحياتي العام.

فإذا افترضنا تحقق هذا القدر المطلوب في واضع النظام، انتقلنا إلى مرحلة تاليـة 

في مجال تحقيق )الواقعية( المطلوبة، وهي قدرة هذا النظـام علـى تحقيـق االرضـية 
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المساعدة له، ونعني بهـا مـدى ضـمان انسـجامه مـع مـا يعتقـد  المجتمـع )موضـوع 

ق(، ومدى انسجام هذا المعتقد مع القيم العاطفية المطروحة فيه، وبالتالي مـدى التطبي

ضمان التربية المطلوبة لتحقيـق انقيـاد اجتمـاعي لتلـك الـرؤى العقائديـة وهـذ  القـيم 

 العاطفية.

وإالّ فمهما كان النظام واقعيا  ودقيقا  وحكيما  في عملية فهم الواقـع وتفهـم حاجاتـه 

، فإنه سيبقى عاجزا  لو لم تسـبقه حركـة عقائديـة تعطـي المجتمـع والدقة في إشباعها

اُسس المواقف التي يجب أن يتخذها من الوجود، والحياة، واالنسان نفسه، فتحقق لـه 

)عنصر االيمان( وتنجيه من أهـم األمـراض الحضـارية وهـي: مـرض االلحـاد: أي 

اذبة، ومـرض الشـك: عدم االيمان، ومرض الشرك: وهو االيمان المفرط باآللهة الك

وهي حالة تضاهي هذ  الحاالت القاتلة وما لم يتحقق ذلك فلن نضمن تكّون العنصـر 

األول ألرضية تطبيق النظام، وكذلك مالم تكن الدوافع العاطفية التي تركزها التربيـة 

منسجمة  تمام االنسجام مع البنا  العقائدي ومتوائمة  معـه، فإننـا لـن نضـمن التـوازن 

ية إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين مـا يعتقـد  االنسـان، ومـا يمـال فراغـه في الشخص

العاطفي من قـيم ودوافـع داخليـة وخارجيـة، بـل مـالم تكـن تلـك الـدوافع والعناصـر 

 العاطفية قوية  مؤكدة ، فإنها لن تستطيع أن تصوغ السلوك وتصنع العمل االنساني.

ام يـراد لـه أن يحقـق أهدافـه إذن نحن بحاجـة إلـى األمـرين التـاليين فـي كـل نظـ

 االنسانية:

مالحظة الوضع لكل الواقع اإلنساني وكـل العالقـات والحاجـات وإشـباعها أوال:  

 إشباعا  متوازنا  مع باقي النظم.

 تهيئة األرضية المناسبة للتطبيق، التي يمكن خلقها بتوفير عنصرين:  امنيمً:

 أر العقيدة.

 ب ر الدواةع العمطفية المنسجمة.

تطيع أن نعتبر أيضا  أن الواقعيـة تتطلـب أمـرين أساسـيين فـي هـذا السـياق، ونس

 وهما:

األول: احتـوا  النظــام علـى ضــمانات قانونيــة تُلـزم كــل اولئـك الخــارجين علــى 
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الطبيعـة االنسـانية المنسـجمة، أو تلـك القلـة مـن الـذين لـم يختـاروا االيمـان التــام أو 

 االلتزام التام بمقتضيات االيمان.

ني: امتالكـه المرونـة التامـة السـتيعاب المتغيـرات الزمانيـة والمكانيـة فـي الحيـاة الثا

االنسانية، ووضع حلول ثابتة للعناصر الثابتة في حياة االنسان، واخـرى مرنـة السـتيعاب 

 العناصر المتغيرة فيها.

والذي نعتقد  أن االسالم صدق ما طرحه بشكل عام حينما عرض نفسه دينا  قيمـا  

حياة فلم يغفل أّي جانب مـن هـذ  الجوانـب مطلقـا  بـل اشـبعه أّي اشـباع، فقـد على ال

 أكمل هللا الدين وأتّم النعمة ورضي االسالم دينا  للبشرية إلى يوم القيامة.

فهو يعلن أن الشريعة االسالمية كلّها واقعية فطريـة، وأنهـا الحـق الثابـت، وأنهـا 

هي تـأمر بكـل مـاهو مطلـوبع وتنهـى تستهدف خدمة االنسان وتحقيق هدف خلقته، ف

 عن كل ما هو مرفوضع للطبع.

ةأقم وجهك  للدي ِّ حنيفمً ةطرة  هللاِّ التي ة طر  النمس  عليهرم ال ت برديل  يقول تعالى:  

 .(1)ال يعلمو   لِّخلقِّ هللا ذلك  الدي  القيّم ولكّ  أكا ر  النّمسِّ 

كم الحّق م  رويقول:    .(2)بّكمقُل  يم أيّهم النمُس قد جمء 

ِّ وللرسررولِّ إذا د عررمُكم لمررم يُحيرريكم ويقــول:  يررم أيّهررم الررذي  آمنرروا اسررتجيبوا لِّ

 .(3)واعلموا أ  هللا يحوُل بي  المرء وقلبهِّ وأنه إليه تُحشرو 

الّذي  يتبعو  الرسول  النبّي األمّي الرذي يجدونره مكتوبرمً عنرد هم ويقول تعالى:  

لمعروفِّ وينهرمهم عر  المنكررِّ ويُحرّل لهرم الطيّبرمتِّ ةي التوراة واالنجيل يأمُرهم برم

هم واأل غرالل التري كمنرت علريهم، ةملرذي  ويحّرم عليهم الخبمئث  ويضُع عرنهم إصرر 

 .  (4)آمنوا به وعّزروه ونصُروه واتبعوا النور  الذي اُنزل معه أولئك هُم المفلحو 

أي الشـريعة ـ إلـى الخـالق  أما مستند هذ  المقولة فهي االدلةُ التي تثبُت انتسابها ـ

العظيم كما تثبُت لهذا الخالق كلَّ صفاتِّ العلم بكل الحقائق، والقدرة الكاملـة المطلقـة 

 
 .30الروم:    - ۱

 .۱08يونس:   - 2

 .24االنفمل:    - 3

 .۱57االعراف:    - 4
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على صـياغة الشـريعة المحييـة، واللطـف الكامـل بالعبـاد وغيـر ذلـك ممـا ال يمكـن 

 تصور  في ما سوا  تعالى.

قربن الكـريم علـى هـذ  ولسنا بصدد االستدالل على ذلك، وإنما نشيُر إلى تأكيد ال

 الحقيقة في كّلِّ موضع يشير إلى لطف هللا وخبرته.

 ُهو الذي جعل لكُم األرض  ذلوال ةممشروا  *أال ي علُم م    خلق  وهو اللطيُف الخبير

 .  (1)ةي منمكبِّهم وُكلُوا م  رزقه وإليه النُشور

 ًهِّ خبيررا ومر  يهرد هللا   * بصريراً   قُل  كفى بمهلل شهيداً بيني وبين ُكم  إنه كم  بعبرمدِّ

ةهو المهتد وم  يُضلل ة ل    تجد  ل ُهم  أوليمء  م  دونِّهِّ ونحشرُرهم يروم القيممرةِّ علرى 

 .(2)وجوههم عميمً وبكممً وصّممً مأواهم جهنّم كلّمم خبت زدنمهم سعيراً 

لب البحـث تـدوُر حـول  بعد هذ  المقدمة نحاول استعراض بعـض النقـاط فـي صـُ

 ية:المواضيعِّ التال

ـ المعالم الرئيسة لالقتصاد االسالمي، وفطرية هذ  المعالم وتأكيد االسالم علـى 1

 ذلك.

 ـ األرضية المناسبة التي يوجُدها االسالم لنظامه االقتصادي.2

 ـ العالقة التي تقوم بين هذا النظام وباقي النظم.3

 ـ مرونة النظام االقتصادي االسالمي.4

 لنتائ  من هذا البحث:لنخلا بعد ذلك إلى ذكر بعض ا

(1 ) 

 المعالم الرئيسة لالقتصاد االسالمي

ــة يرتضــيها االســالم للســلوك  ــار  طريق ــا االقتصــاد االســالمي، باعتب إذا الحظن

الفردي واالجتماعي في المجال االقتصادي، واستقرأنا األحكام التي قررهـا االسـالم 

ــه ــم خاصــية ملحوظــة في ــول: إن أه ــتطعنا الق ــال، اس ــذا المج ــي ه ــة  ف ــي )العدال ه

 
 .۱5ر۱4الملك:    - ۱

 .97ر96االسراء:    - 2
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االجتماعية( وهو بهذا يتقـارب مـع كـل الـنظم االخـرى التـي تـّدعي خدمـة االنسـان 

وتحقيق طموحاته االجتماعية، إالّ أنه يختلف عنها في تفصيالت تصوراته عـن هـذ  

 العدالة.

 فالعدالة ال يمكن تحقيقها إالّ إذا تحققت االمور التالية:

ملكيــة االجتماعيـة علــى حـّدٍّ ســوا  ومتكامــل، : االيمـان بالملكيــة الفرديـة والأوال

بحيث تعمل الملكية الفرديـة علـى اشـباع الحاجـة الطبيعيـة لالنسـان المـتالك نتيجـة 

عمله والحصول على ثمرات كسبه، كمـا تسـتهدف الملكيـة العامـة ضـمان أن يكـون 

العمل االجتماعي ذا نتاج اجتماعي، ليمكن من خالل ذلك سـّد الفراغـات والحاجـات 

 الجتماعية.ا

 ً واسـعا  تنتجـه طبيعـة   : االيمان بالحرية االقتصادية الفردية مبدأ  عاما  وأصال  امنيم

التملك... مع االيمان بوجود بعض الحدود التي تقف عندها هـذ  الحريـة، وذلـك إمـا 

م اسـتعمالها لكونهـا مضـرة   ّرِّ لضمان مصلحة الفرد نفسه ـ كما فـي االشـيا  التـي حـُ

و معنويا  ـ، أو لضمان حقوق اآلخرين وحريـاتهم وهـو ضـمان طبيعـي بالفرد ماديا  أ

 أيضا  تعترف به كّل المذاهب واالتجاهات االنسانية.

 ً : االيمان بمبدأ التكافل االجتماعي: ويـتلخا هـذا العمـل بـأن االسـالم يكفـل املام

فـي لكل فرد في المجتمع االسالمي حدَّ )الغنى(، أي حّد سـّد حاجاتـه الطبيعيـة وهـو 

ف الدولـةُ بتـوفير  لجميـع األفـراد، فـال يجـوز مطلقـا  أن يبقـى  اعتبار  حد أدنـى تُكلـّ

محتاج واحد في المجتمع االسالمي. أما كيف يتم توفير القـدرة االقتصـادية للمجتمـع 

 على تحقيق ذلك فيمكن أن تذكر هنا أمور:

حاجات اآلخرين منها: مسألة تكليف االفراد للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم في سد  

)الضرورية منها( ويمكن للدولة هنا أن تلزم األفراد بالقيام بهـذ  الواجبـات، باعتبـار 

أّن احدى مهام الدولة االسالمية هـي )الـزام االفـراد بالقيـام بواجبـاتهم حتـى الفرديـة 

 منها(.

ومنها: الصالحية القانونية التي يملكها ولّي األمر فـي سـد منطقـة المباحـات مـن 

 ل سن قوانين توفر القدرة المطلوبة للدولة.خال
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ومنها: األموال العامـة أو األنفـال التـي قررهـا التشـريع االسـالمي ملكيـة  عامـة 

 تشرف عليها الدولة، وتصرفها لتحقيق الهدف المذكور.

ومنها: العقوبات المالية، والسبل التي وضعها االسالم لنقل الملكيات الفردية إلـى 

في مسألة الموقوفات أو األراضي التي باَد أهلها، أو األموات الذين   الملك العام، كما

 ال وارث لهم وأمثال ذلك.

ومنها: طبيعة التشريع االسالمي ـ كمـا يعبـر الشـهيد الصـدر)قدس سـر ( ـ التـي 

 تستهدف تقوية البنية االجتماعية لتحقيق هذا التكافل.

لحالــة الطبقيــة فــي المجتمــع رابعــا : االيمــان بمبــدأ التــوازن االجتمــاعي ونفــي ا

االسالمي، فقد رأينا في االمر الثالث أن الحّد االدنى المطلوب هو توفير الغنـى لكـل 

 االفراد، أما الحد األعلى فيمكن تصور  بمالحظة االمور التالية:

ـ تحــريم التبــذير واإلســراف فــي كــل المجــاالت، فــال يمكــن ـ إذن ـ للفــرد فــي 1

 ادي أن يتعدى إلى خط اإلسراف.سلوكه االجتماعي واالقتص

 ـ تحريم أي عمل يؤدي إلى إهدار األموال الخاصة، واللهو والمجون.2

ـ نفي أية امتيازات اجتماعية أو اقتصادية تميز بين فئة من الناس وأخرى، مما 3

 يؤدي لنفي أية أرضية لقيام النظام الطبقي.

الفطرة والوجدان االنساني،   وإذا عدنا واستقرأنا كلَّ هذ  المعالم وعرضناها على

وجدناها مبادئ يمكن التسليم بها تسليما  طبيعيا ، وهذا مـا يفسـر عـودة كـال النظـامين 

المتطــرفين الرأســمالي واالشــتراكي إلــى الحالــة الوســط، بعــد اصــطدامهما بعوامــل 

 فطرية معارضة ـ كما نعتقد ـ .

المفاهيميـة العامـة وكون هذ  االتجاهات طبيعية تؤكـدها النصـوا التشـريعية و

تأكيدا  بارزا . ونحن هنا نشير إلى بعضها وهي كثيرة، فهناك نصوا تؤكـد فطريـة 

 الملكية الفردية والملكية العامة.

وذلــك إذا فســرناها بمــا يشــمل  وأ  لرريس لالنسررم ِّ إالّ مررم سررعىيقــول تعــالى: 

 الملكية الدنيوية.

ال لـيس لـي وال لـك، وإنمـا هـو ويقول أميرالمؤمنين )عليه السالم(: »إن هذا الم

في  للمسلمين وجلب اسيافهم، فإن شـركتهم فـي حـربهم كـان لـك مثـل حظهـم، وإالّ 
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 .(1)فجناةُ أيديهم ال تكون لغير أفواههم«

وهناك نصوا تؤكد الحرية االقتصادية بشكل طبيعي وأوضحها ما شّكَل قاعـدة  

علـى أمـوالهم( وبطبيعـة   يعتمد عليها الفقها  عمومـا  وهـي قاعـدة )النـاس مسـلطون

الحال فان هناك حدودا  لهذ  الحرية تذكرها نصواع أخـرى، ولكنهـا تؤكـد علـى أن 

 التحديد إنما هو لصالح الفرد والمجتمع.

وهناك نصوا تؤكـد فطريـة التكافـل والتعـاون، بـل تعتبـر أّي تهـاون فـي هـذا 

ةذلك الرذي يردّع   *بملدي   يت الذي يكذّبءأرالمبدأ تكذيبا  للدين عموما . يقول تعالى:  

 .  (2)وال يحّض على طعمم المسكي  *اليتيم  

وهناك بالتالي نصوا تؤكد ضرورة تحقيـق التـوازن فـي المجتمـع، مـن خـالل 

 تأكيدها على نفي اإلسراف وكذلك على لزوم نفي الفقر وتحقيق )الغنى( لكل فرد.

الفقيـر ـ: »يُعطيـه يقول )عليه السالم( وهو يتحدث عن واجبات ولي األمر تجـا  

 من الزكاة حتى يغنيه«.

(2 ) 

 لنظامه االقتصادي  االسالم يوجدها التي المناسبة األرضية

يجد الباحث أمامه ـ في هذا الصـدد ـ ثـروة  هائلـة مـن النصـوا الشـريفة، التـي 

تؤكد مفاهيم متنوعة وأحكام كثيرة وسنن تاريخية ثابتة، وكلها تخدم قضية االقتصـاد 

ساهم طبيعيا  في تحقيق اهدافه المنشودة، ونحن نشير هنا إلى جملـة مـن االسالمي وت

 هذ  االمور مؤكدين على أننا لم نستوعب القسم األكبر منها:

 أـ الملكية الحقيقية و تعالى

وهي أهم الحقائق التي تصوغ التصور االنسـاني، كمـا تتـرك أثرهـا البـال  علـى 

ك و الواحـد القهـار، وهـو تعـالى مـنح ملكيـة  السلوك االقتصادي للفرد المسلم، فالمل
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م الوظـائف فيمـا بـين افـراد  ويقـوم بإعمـال هـذ   اعتبارية  قانونية  لالنسـان كـي يقسـّ

الملكية وفق ما أراد  هللا من مقاصد لصالح البشرية. وهذا المعنى له أثر  الكبير فـي 

 الية المطلقة.نفي النتائ  السلبية التي تترتب على الملكية بصيغتها الرأسم

 مشتركة: إنسانية مسيرة ومسؤولية خالل من االرض أعمار هو الهدف ب ـ

هكذا يعتقد االسالم أن المسيرة االنسانية منذ البـد  حتـى الختـام واحـدة، والهـدف 

الكبير هو تعبيد االنسانية و وصياغة المجتمع العابد والتهيئـة لـذلك بإعمـار األرض 

صــالح مجمــوع المســيرة والقيــام بحقــوق المســؤولية واالســتفادة الكبــرى منهــا ل

 المشتركة... وأّي تخلف عن ذلك يعني التخلف عن الهدف.

 ج ـ مفاهيم خلقية في خدمة القضية االقتصادية:

ــة ببرنــام  خلقــي رفيــع يصــّب خدمــة هــذا النظــام  والنصــوا االســالمية حافل

ي فـي االنسـان روح االقتصادي وتحقيق أهدافه، وذلك في أكثر الروايـات التـي تربـ

التعــاون، وروح االحســاس بالمســؤولية، وروح االخــوة االســالمية، ومعنــى االيثــار 

والتضحية والزهـد، واالحسـاس بـ الم اآلخـرين وبمـالهم وتنفـي عنـه صـفات البخـل 

 والطمع واالستئثار والتعدي على حقوق اآلخرين والنفعية والحرا والحسد.

م( كمـا فـي بعـض الروايـات ـ كـّل الصـفات وقد عّد االمام الصادق )عليـه السـال

الحسنة من جنود العقل، وكّل الصفات الرذيلة من صـفات الجهـل، وال نسـتطيع هنـا 

أن نسرد كّل ما ورد أو نتعرض لكل التفاصيل التربوية وإنما نشير بالخصوا إلى 

أن النظام االخالقـي والتربـوي االسـالمي يربـي فـي االنسـان روح التبـّرع، قبـل أن 

ؤكد له على الحرية االقتصادية وامكان التمتـع بهـا فـي مصـالحه الخاصـة، وقصـة ي

وابترغِّ ةيمرم آترمك  هللا الردار  اآلخررة قارون معروفة حيث تركز هذا المبدأ األخالقي 

 .  (1)وال تنس نصيب ك  مِّ  الدنيم
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هذ  القصة وهذا المبدأ هو شعار اسالمي واسـع االبعـاد، فـاذا سـاد فـي المجتمـع 

 ر أعظم أرضية لتطبيق النظام االقتصادي المطلوب.وفّ 

 د ـ االنفاق المستحب والحياة الممتدة:

ويتجلّى هنا جانب رائـع لحـل مشـكلة التنـاقض بـين الـدوافع الذاتيـة لحـب الـذات 

الشخصية، والدوافع ذاتها لخدمة المجتمـع، فينطلـق االنسـان مـن مبـدأ امتـداد حياتـه 

اآلخـرة، ليـرى أن المصـالح الذاتيـة واالجتماعيـة قـد   الذاتية إلى مستوى الخلود فـي

توحدت مما يدفعه لالنفاق المستمر الذي ال تنضب دوافعه وال ينتهي أثر ، بمقتضـى 

ل بها...«.  »َمن سّن ُسنَة  حسنة  فله أجُرها وأجُر من عمِّ

وهنا نذّكر بكل تأكيد باألثر الممتد للوقف، حيث تأتي هـذ  الـدوافع لتنقـل الملكيـة 

 الخاصة إلى الملكية العامة، وتحقق تصرف االنسان بماله تصرفا  دائما .

 هـ  ـ شكر النعمة يعني االستفادة األفضل من الثروة وعدم اهدارها:

فالمشكلة المهمة على الصعيد االقتصادي العالمي ال تكمـن فـي ضـعف معـدالت 

النسـاني وإنمـا النمو في الموارد الطبيعية، وقصـورها عـن مواكبـة معـدالت النمـو ا

ر  تكمن في عدم االستفادة الفضلى من الموارد الطبيعيـة أو كفـران النعمـة ـ كمـا تعبـّ

وآتمكم مِّ   كّل مرم النصوا ـ، واهدار الثروة الطبيعية المعدنية والحيوانية وغيرها  

 .  (1)...سألتُموهُ وإ  تعّدوا نعمة  هللا ال تُحصوهم إّ  االنسم   لظلوٌم كفّمرٌ 

كر النعمة االستفادة األفضل من قدرة العمل وعـدم اهـدارها ولـذلك تؤكـد ومن ش

 النصوا على العمل المستمر، بل توجبه على القادرين.

 و ـ العالقة بين المعنويات والماديات على المستوى الحضاري:

وهذ  حقيقة حضارية رائعـة ال يفهمهـا إالّ المؤمنـون بالغيـب وعوالمـه; فـالقربن 

نرمُهم  ن الظلـم يـؤدي إلـى الهـالك  الكريم يؤكد أ هم أهل ك  وأن العـدل والـدعا    ةربُظل مِّ
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لِّ السرممء   *استغفِّروا ربّكم إنّره كرم   غفّرمراً  والشكر تؤدي طبيعيا  إلى الرخا    يُرسرِّ

دكم برأموال وبنري  وي جعرل لكرم جنرمت وي جعرل لكرم أنهرمراً   *عل يكم مدراراً     (1)ويُمدِّ

لكبير في النفوس بالمستقبل حتى المستقبل المادي، وتفـتح وهذ  الحقيقة تبعث األمل ا

السبيل أمام نهضة اجتماعيـة واقتصـادية إلـى غيـر ذلـك مـن العناصـر المهمـة لهـذ  

 األرضية.

(3 ) 

 العالقة القوية بين النظام وباقي الن ظم 

المالحظ في كّل النظم التي يطرحهـا االسـالم أنهـا مقدَّمـة ضـمن تخطـيط جـامع 

اة، ولذا نجدها مترابطة ترابطا  وثيقـا ، بحيـث ال يمكـن ألي منهـا تحقيـق لمجمل الحي

غرضه المنشـود دون تطبيـق الـنظم االخـرى. )وبـالطبع نحـن ال نـدعي هنـا توقـف 

التكليف بالنظام على القيام بباقي النظم، وإنما أكدنا على موضوع تحقيق النظام لكـل 

 أهدافه المنشودة(.

 لي:وللتأكد من ذلك نالحظ ما ي

أـ وضعْت في النظم االجتماعية منـاطق ومسـاحات يملؤهـا ولـي األمـر )أو مـن 

يعينه كالقاضـي( بمقتضـى اجتهـاد  وتشخيصـه لنوعيـة الظـروف القائمـة ومصـلحة 

االمة، وهذا ما نالحظـه مـثال فـي النظـام االقتصـادي والنظـام الحقـوقي والجزائـي، 

االرتباط الكامل بين هذ  النظم   ونظم الوقف والمعامالت واالرث وغيرها، مما يعني

 والنظام السياسي الحاكم.

ب ـ يرتبط النظام االقتصادي بنظام العبادات ارتباطا  وثيقا ، وهو ماقد يعبـر عنـه 

بتقارن الصالة والزكاة في عشرات الموارد القربنية، بل إن الزكاة والخمس عبادتان 

اقتصــادية ضــخمة مــن نظــام ماليتــان، والكفــارات الماليــة فــي الواقــع هــي مســاهمة 

العبادات في خدمة الصالح االقتصادي العام، وال ننسـى أن العبـادات تـوفر عناصـر 

 
 .۱2ر۱0نوح:   - ۱



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 476

االرضية االقتصادية التي أشرنا إليها إشارة جليـة، كمـا فـي عمليـة الصـوم والحـ ، 

وهناك عبادات تساهم بقوة في خدمة الملكية العامة، كما في الوقف إذا اشـترطنا فيـه 

 .نية القربة

ج ـ وللنظام االقتصادي واهدافه ومعالمـه ـ بطبيعـة الحـال ـ عالقـة وثيقـة بنظـام 

ــل  ــق عناصــر التكاف ئ الجــّو المناســب لتحقي ــّ ّمم تصــميما  يهي ــذي صــُ المعــامالت، ال

والتوازن والملكية المزدوجة، ويؤكد علـى عنصـر العمـل ويمنـع الربـا وأكـل المـال 

 بالباطل والحرام واللهو، وإهدار الثروة.

دـ وهناك ارتباط كامـل بـين النظـام االقتصـادي ونظـام الجهـاد فـي االسـالم بمـا 

يحمله هذا النظام من مبررات ومن اساليب جهادية، ومن نتائ  فـي الملكيـة والغنـائم 

 وما إلى ذلك.

هـ ـ وال ريب في عالقة النظـام االقتصـادي بالنظـام االجتمـاعي الشـامل لنوعيـة 

تمــع وهــي العائلــة، وكــذلك العالقــات االجتماعيــة بــين تشــكيل الخليــة االصــلية للمج

العوائل، وعالقـات الفـرد بـالمجتمع التـي تحكمهـا قواعـد اسـالمية اجتماعيـة ومنهـا 

قاعدتا التكافل والتوازن اللتان تشـكالن أهـم َمعلمـين فـي االقتصـاد كمـا ذكرنـا ذلـك 

االجتماعيـة،   مرارا . وتـدخل هنـا أحكـام المهـور والنفقـات وانمـاط تقسـيم الوظـائف

ــة،  ــرات المالي ــام األوالد ومســائل القضــا  والتعزي ومســائل االرث والوصــايا وأحك

 والعقوبات المالية االخرى وغير ذلك مما ال يسع المجال للحديث عنه.

وـ وقد ذكر الشهيد بية هللا الصدر )قـدس سـر ( ـ عنـد تعرضـه لهـذ  العالقـات ـ 

ن المــذهب االقتصــادي والسياســة الماليــة أنماطـا  اخــرى منهــا، مــن قبيــل العالقــة بــي

للدولة، وهي في الواقع جز  من تخطـيط الدولـة لتنفيـذ أحكـام االقتصـاد االسـالمي، 

 فهي إذن جز  من االقتصاد نفسه.

زـ وقد أشرنا من قبل إلى العالقة الوثيقة بين هذا النظام والنظـام االخالقـي، إلـى 

الرئيسية والعنصـر الـدافع لالمـة لتطبيـق   الحّد الذي يجعل هذا االخير أحد الممهدات

 النظام االقتصادي، وتحقيق أهدافه إلى حد قد يتعذر الفصل فيه بين النظامين.
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 مالحـظة هامة

وهنا نوّد أن نشير ـ استطرادا  ـ إلى أن االسالم قام بدراسة مجمل الحيـاة ووضـع 

اُسس من العدالة   لها النظام االصلح الذي يهديها إلى الهدف بأسلوب مدروس، وعلى

واالنصاف، في حـين نجـد العـالم الوضـعي اليـوم مـازال يتخـبط فـي نوعيـة النظـام 

المطلــوب لحفــظ الكرامــة االنســانية، وتوزيــع المســؤوليات واقامــة الحقــوق، ولــذلك 

تتهاوى النظم االجتماعية واحدا  تلو بخر وتعلـن فشـلها; ويبقـى االسـالم دينـا  قيمـا  ال 

وَج فيه.  عِّ

على هذا األمر نركز على شعار يرفعه العالم الوضعي من خالل اعطائـه   ومثاال  

صبغة دولية واسعة تحولـت فـي اآلونـة االخيـرة إلـى موجـة عاطفيـة كاسـحة وهـي 

شعار المساواة بين المرأة والرجل في كّل االحوال وكّل الحقوق وكّل المـوارد وكـّل 

جـدنا  اخيـرا  مكـررا  عشـرات االزمنة واالمكنة ودون استثنا  مهما كان، وهو مـا و

ــاهرة،  ــؤتمرات مكسيكوســتي وبخارســت والق ــي م ــة ف ــائق المقدم ــي الوث ــرات ف الم

ووجدنا  أخيرا  قويا  وواضحا  في مؤتمر بكـين االخيـر حـول المـرأة، بـل رأينـا سـند 

بكين يركـز علـى مسـألة )االرث( بالخصـوا وضـرورة المسـاواة الماديـة الكاملـة 

 بالحقوق الجنسية الحرة لجميع االعمار وما إلى ذلك.  وكذلك القضا  وما يسميه

وهذ  ـ كما نعتقد ـ دعوة عميا  وإن كان لها مظهر جذاب، ذلك أن المسـاواة مـن 

االصول التي يستحسنها الذوق االنساني، لفردين متسـاويين حقـا  مـن حيـث الكرامـة 

مكـن أن تشـكل مبـدأ  االنسانية واالنتما  االنساني، وهما المرأة والرجـل، ولكنهـا ال ي

عاما  ال يمكن االستثنا  منه، وذلك بمالحظة الفـروق الطبيعيـة بـين التركيبـة البدنيـة 

والعاطفية لكّل منهما، ونوع الوظيفة االجتماعيـة التـي يقـوم كـّل منهمـا بهـا، ومـدى 

مساهمة الرجل والمرأة في عمليـة البنـا  االجتمـاعي بمـا يحقـق العدالـة االجتماعيـة 

. فال يمكننا ـ والحالة هذ  ـ أن نرفـع شـعار المسـاواة الكميـة دون أن نلحـظ المطلوبة

التوازن المطلوب، وإالّ وقعنـا فـي الظلـم وعـدم االنصـاف; وعنـدما يتعـارض مبـدأ 

المساواة ومبدأ العدالة االجتماعية فمن الذي يُقدَّم؟ الريب أن مبـدأ العدالـة هـو المبـدأ 

قبوله لالستثنا ، فهـو إذن يقيـد مبـدأ المسـاواة بـل الذي يشهد الوجدان باطالقه وعدم  
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 هو الذي يمنح المساواة شكلها المطلوب اجتماعيا .

وإننا لنأسف أشّد االسف لهذ  الموجة الدولية الكاسـحة العميـا  التـي تُطـرح دون 

رؤية حتى إنها تعترض على نظام االرث االسالمي متناسية أنه جـز  مـن كـّل وأن 

ا  بين هذا النظام ونظام النفقة وواجبات كّل من الرجل والمـرأة فـي هناك توازنا  رائع

 الحياة االجتماعية.

(4 ) 

 مرونة النظام االقتصادي االسالمي

وهذا الموضـوع إنمـا يـرتبط بخاصـية المرونـة فـي مجمـل التشـريع االسـالمي، 

 ولكننا سنعرضه من الزاوية االقتصادية.

لنظام بكّل العناصـر الالزمـة التـي تجعلـه ومجمل األمر فيه أن االسالم عبأ هذا ا

قادرا  على استيعاب المتغيرات الحيوية وهي في المجال االقتصادي كثيـرة وسـريعةع 

ألنه مجال يرتبط بتعقيدات الحياة االجتماعية لالنسان كما يرتبط بقدرة الطبيعة علـى 

يـع االرض العطا ، والظروف البيئية المناسبة وغير ذلك; ففرق كبير في مجال توز

ومالكيتهــا بــين حالــة الــوفرة الكاملــة للمســاحة األرضــية والقــدرة اليدويــة الناقصــة 

ــد نتيجــة  لمعــدالت النمــو البشــري، والقــدرة  ة والضــيق المتزاي ــّ لإلنســان وحالــة القل

التكنيكية الهائلة لالنسان على استصالح األرض. وهذا الفـرق يمكنـه أن يتـرك أثـر  

روحة عامال للملكية ومسألة التنميـة االجتماعيـة، ومسـألة على مسألة )الحيازة( المط

ملكيــة المعــادن ومســألة الملكيــة العموديــة لــالرض عمقــا  وارتفاعــا ، ومســألة ملكيــة 

الطاقة وغير ذلك من المسائل المهمة. بل ربما ترك أثر  في مسألة تغيير نوع وبثار 

ة الملكيــة المطلقــة العالقــة الملكيــة بحيــث نجــد بعــض المجتهــدين ينــأون عــن مســأل

لالرض، إلى موضوع )حق االختصاا( الناشـئ مـن األثـر الـذي صـنعه االنسـان 

فيها فإذا زال األثر زال الحق وعادت مشاعة  ومباحة  تتصرف فيها الدولة االسالمية 

 حسب المصلحة العامة.

ومــن هنــا نجــد أن وجــود عنصــر االجتهــاد وفتحــه مســتمرا  يمثــل عنصــرا  مــن 
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ة ال يمكن االستغنا  عنه، لمعرفة أثر التطـورات علـى نوعيـة الحكـم عناصر المرون

 المستنبط من النصوا.

علــى أن االســالم طــرح بعــض القواعــد االقتصــادية الواســعة وربطهــا بــالمفهوم 

العرفـي الســائد، فمفــاهيم مــن قبيــل )االسـراف والتبــذير( و)الفقــر والغنــى( و)النفقــة 

اجــات الضــرورية: )المــاعون( مــثال و)الربــا( المتعارفــة( و)المنفعــة المحللــة( والح

و)المثلية والقيمية( و)الرواج والكساد فـي العمـالت النقديـة( و)الضـمان( و)الضـرر 

الفردي واالجتماعي( و)الحـرج( و)الضـرورة( و)المصـلحة العليـا( و)االسـبقية فـي 

ى الوقف( و)العقدية( و)البيعيـة( و)التجـارة عـن تـراض( و)القماريـة( و)اللهـو( حتـ

)العدالة والظلم والتعدي وأكل المال بالباطل(، كل تلـك يتـدخل العـرف فـي تغييرهـا 

في كثير من األحيان لتغيّر الظروف، ومـن ثـّم يتغيـر الحكـم بتغيـر النظـرة العرفيـة 

 للموضوع كما شهدنا ذلك في مسألة الشطرن  مثال.

مـر ولكن أهم عنصر يركـز عليـه النظـام االسـالمي هـو عنصـر تـدخل ولـي األ

 المجتهد العادل في الحياة االقتصادية.

وهذا التـدخل لـه ضـوابطه وقواعـد  ولـه أيضـا  مـا يسـميه الشـهيد الصـدر)قدس 

ــام(  ــه )روح النظ ــات االســالم وتعطي ــي توضــح اتجاه ــفة الت سر (باالضــوية الكاش

وعليه هو أن يستفيد مـن قدرتـه االجتماعيـة والتزامـه االصـيل   (1)وأهدافه المنظورة 

م والمصلحة االسالمية لالمة وبالتشاور مع أهـل الخبـرة واالختصـاا لقـوم باالسال

 بوظائفه، وأهمها ما يلي:

ـ مالحظة أفضل السبل وخير االجرا ات التنفيذية لتطبيق أحكام هللا الثابتـة مـن 1

قبيل دراسة أفضل سبيل لنفي الربـا مـن المجتمـع مـع االحتفـاظ باالنشـطة االيجابيـة 

 نوك.التي تقوم بها الب

 
وهي م  قبيل تأكيد القرآ  على القيمم بمم ال يجعل الممل متداوال بي  األغنيمء ةقط، وكذلك تأكيده علرى    -  ۱

ل الرذي جعلره هللا قوامرمً للمجتمرع، وتأكيرد بعرض النصروص علرى أ  هردف ضرورة منع التالعب بملمرم

 التجمرة هو جلب المنمةع وأمامل ذلك.



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 480

ـ مل  منطقـة المباحـات بـالقوانين التـي تحقـق المصـلحة االسـالمية العليـا مـع 2

 االحتفاظ ما أمكن بالحكم االولي للموارد المتنوعة.

ـ مالحظة مدى انسجام الظروف مع امكان تطبيق االحكام واالنظمة االسـالمية 3

صـول التـزاحم ـ فإذا ما رأى الفقيه أن عدم االنسجام يصل إلى حّدٍّ يسـميه علمـا  اال

أي التزاحم بين وجوب اجرا  الحكم وحرمة ترتب المفاسد المنظورة ـ كان عليـه أن 

يوفر أفضل حّلٍّ ممكن بحيث يتم تطبيق الحكم مع تالفي النتائ  السيئة. فإذا لم يمكـن 

ذلك انتقـل إلـى بـاب التـرجيح باالهميـة، وهـو بـاب واسـع يتبـع رأي المتخصصـين 

ربما تصل الحالة إلى تعطيل اجـرا  حكـم مـا لرجحـان أهميـة واجتهاد المجتهدين; و

دفع المفسدة التي تترتب على تنفيذ . وهـو بـاب دقيـق وحسـاس ال يُلجـأ إليـه إالّ فـي 

 الحاالت النادرة.

وهذا من قبيل مسألة التدرج فـي اعطـا  حكـم الربـا، أو حكـم الخمـر فـي صـدر 

حكام الربا في العصر الحاضر أو االسالم أو ما نالحظه من التدرج في تنفيذ بعض أ

 منع الح  لترتب مفاسد كبرى عليه.

 بعض النتائ :

 يلي: من خالل ما تقدم يمكننا أن نستخلا بعض النتائ  العملية وأهمها ما

بـين العقيـدة والنظـام،  طأنه كثيرا  ما نشاهد أو نسمع من يطرح فكرة االلتقا  أوال:

أســمالي فـي بيئــة اســالمية، أو يعمــل فيحـاول طــرح نظــام اقتصـادي اشــتراكي أو ر

لالستفادة من نظم اسالمية وتطبيقها في بيئة اجتماعية علمانية، فإذا مـا وجـد النتـائ  

غير مرضية أنحى بالالئمة على النظام نفسه دون أن يلتفت إلى عـدم االنسـجام بـين 

 هذا النظام وأرضية التطبيق، وربما أمكن التمثيل لما قلنا  بتجربتين:

لــى: تجربــة تطبيــق بعــض الــنظم االشــتراكية فــي عالمنــا االســالمي وفشــلها االو

 الذريع، كما في الجزائر ـ في عهد الرئيس بومدين ـ وليبيا.

والثانية: تجربة صناديق القـرض الحسـن فـي ظـل انظمـة علمانيـة حيـث ابتليـت 

فـات بنتائ  غير مرضية مما دفع البعض لمهاجمتهـا واصـفا  إياهـا بالنشـاز دون االلت
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 إلى عدم توفر الظروف المالئمة لها.

أننا في مجتمعنا االسالمي اذا أردنا أن نصل إلى النتـائ  المرضـية، فعلينـا   امنيمً:

أن نهيّئ االرضية المناسبة فنعمق االعتقاد باو ونوّسع من الُخلق االسـالمي الرفيـع، 

الجمـاهير بهـا ونوضح المفـاهيم االسـالمية المرتبطـة بالجانـب االقتصـادي، ونثقـف 

ونعمل لتحريك االحاسيس والعواطف وصبغها بالصبغة االسالمية المطلوبة. وما لـم 

 نفعل ذلك يجب أن ال نتوقع النتائ  المطلوبة.

ومن هنا اشير إلى أساليب االعالنات التي تقوم بها البنوك اذ تركز على االربـاح 

على الجوائز التي يمكـن التي تدّرها االموال المودعة من صناديق القرض الحسن، و

أن تعود بها على المودعين دون أن تركز على الثواب العظـيم الـذي ينتظـرهم حـين 

ــاهمات  ــالل المس ــن خ ــع م ــة المجتم ــام وخدم ــاش االقتصــاد الع ــي انع ــاهمون ف يس

واالعتبــارات المصــرفية ودون ذكــر اآليــات الكريمــة واألحاديــث الشــريفة الداعيــة 

 لذلك.

البنوك االسالمية أو البنك المركزي لجنـة فقهيـة مـن كبـار   ثالثا : نقترح أن تشكل

العلما ، بل يقوم المجتهدون في الحـوزات العلميـة بدراسـة مـدى صـالحية االنظمـة 

االقتصادية والمالية والبنكية المقترحة من وجهة النظر الفقهيـة، وابـدا  النظـر دائمـا  

 في الصي  الجديدة.

لمماثـل، وبيـع االستصـناع، وعقـود التوريـد، وذلك من قبيـل بيـع السـلم والسـلم ا

وعقود المرابحة وأمثال ذلك مما يمنح البنك قـدرة أكبـر علـى التحـرك االقتصـادي، 

وهذا ما حاوله المرحوم الشهيد الصدر من قبـل ربـع قـرن فـي أطروحتـه المعروفـة 

 البنك الالربوي وما حاولته الئحة منع الربا في الجمهورية االسالمية.

هاد منبع خير، والقواعـد االسـالمية منـابع فياضـة يمكنهـا أن تعيننـا بـال إن االجت

ريب على االحتفاظ بالصبغة والروح االسالميتين، والتغلب على مصاعب تطـورات 

 الحياة العصرية.

 وعلى ضو  ما سبق يحسن بنا التحدث عن:
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 الواجبات العامة للدولة في المجال االقتصادي البحث الثاني: 

ا  في موضوع قـدرة الدولـة االسـالمية ومـدى تـدخلها فـي الحيـاة تضاربت اآلر

االجتماعية العامة عموما  وفي المجال االقتصادي بالخصوا، فهناك من يجنح الـى 

المركزية الكاملة، وهناك من يميل الى اطالق الحريات االقتصادية الفردية الى الحد 

نحاول الفصل في هذا النزاع، الذي يحّول الدولة الى مجرد رقيب ومعين لها، ولسنا  

وإنما الذي نقوله هو إن الدولة االسالمية شكل جديد، وربما كـان غريبـا  علـى الـنظم 

الوضعية االخرى، فيجب ان نجرد أنفسنا من كل امر سـابق حينمـا نحـاول اكتشـاف 

الصيغة التي وضعها االسالم للدولة ودورهـا فـي الحيـاة العامـة، وبالخصـوا فـي 

 صادية.الحياة االقت

ومهمــا ملنــا الــى هــذا الجانــب او ذاك، فيجــب أن ال ننســى ان للدولــة االســالمية 

واجبات أساسية وكبرى ال يمكن أن ينكرها اال رجل بعيد عن التصورات االسـالمية 

االصيلة. وعلى أساس من تلك الواجبات األساسية وفّر االسالم ـ بالطبع ـ االمكانـات 

 ها القيام بواجباتها.المناسبة التي تستطيع من خالل

 نستطيع أن نؤكد ان واجب الدولة االسالمية عموما  يتلخا في:و

 ـ تطبيق التعاليم االسالمية في المجتمع.1

ـ مل  منطقة الفراغ التشريعي، اي قيادة الحياة العامـة وفقـا  لمصـلحة المجتمـع 2

 واصدار القوانين التنظيمية.

ــ ى الدولــة االســالمية فــي المجــال وعلــى هــذا األســاس، نســتطيع القــول بــان عل

 االقتصادي امرين أساسين:

األول: وضــع الصــي  الخاصــة التــي تكفــل اجــرا  األحكــام االســالمية االلزاميــة 

 بالعنوان األولي، كتحريم الربا والقمار وتطبيقها.

الثاني: وضع الخطط الالزمة لمل  منطقة الفراغ التشـريعي وتطبيقهـا، وتحقيـق 

ـ  مـع مالحظـة االضـوية الكاشـفة مصالح االمة التي   تتغير باختالف الظروف ـ طبعا

ــي المجــال  ــول الحــاكم االســالمي ف ــي وضــعتها الشــريعة لصــياغة مي ــة الت والهادي

 االقتصادي.
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ــة  ــات الدول ــدر االمكــان ـ واجب ــاول حــديثنا الجــانبين معــا  ليحــدد ـ ق وســوف يتن

 االسالمية.

فانه يقرر ان المشكلة الحقيقية لالنسـان وانطالقا  من الواقعية التي يمكنها االسالم  

 هي )الظلم والكفر(.

مر   ويريد من الظلم: كل انواع الظلم التي تتلخا في تعدي حدود هللا تعـالى:   و 

م  يتعدَّ ُحدود  هللاِّ ةأولئك ُهم الظملمو  (1).ي تعدَّ ُحدود  هللاِّ ة قد ظلم  نفس ه    (2)و 

ادي يتجلى في التعدي علـى الحـدود اإللهيـة وطبيعي ان الظلم في المجال االقتص

المقّدرة سوا  في مجـال االنتـاج أو التوزيـع، وان كـان مجـال التوزيـع هـو المجـال 

 األكثر تطبيقا  لمصاديق الظلم والتعدي على حقوق اآلخرين.

أما الكفر: فهو يعني في اصله الستر، اي ستر الحقيقة وعدم االلتزام بمقتضياتها. 

في الجانب االقتصادي، نجد  يعني ستر النعمة اإللهيـة وعـدم القيـام   وعندما نالحظه

بمستلزماتها وتسخيرها لصالح البشرية، واضاعتها. ومن الطبيعي أن يجد مصـاديق 

 اكثر في مجال االنتاج.

 ويأتي في قبال مصطلحي )الظلم والكفر( مصطلحا )العدل والشكر(.

رمنكم شرنآُ  قرومٍّ يل أو هوى: فالعدل: يعني القيام بالقسط والحق دونما م  وال ي جِّ

لوا هو  أقرُب للتقوى لوا أعدِّ  .  (3)على أال ت عدِّ

والشكر: يعني اظهار النعمة، والقيام بحقوقها، وتوجيهها الوجهة التي أرادهـا هللا 

تعالى لها. ولذا كانت في كثير من المواضع في قبال الكفر وهو الستر. يقـول تعـالى 

ك ر ةإنمرم على لسان سليمان:   هذا م  ة ضرلِّ ربري ليبلروني أأشرُكر أم أكفُرر ومر   شر 

 . (4)ي شُكر لنفسهِّ وم   ك ف ر ةإ َّ ربي غني كريم

كمرة  أ  اشرُكر هللِّ ومر   ي شرُكر  ةإنمرم ي شرُكُر ويقول تعالى:   ول قد آتينم لُقمرم   الحِّ
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هِّ وم    ك ف ر  ةإ َّ هللا  غني حميدٌ   . (1)لنفسِّ

ن الكفـر ينصـرف فـي المجـال االقتصـادي ـ غالبـا  ـ الـى جانـب وقد اشرنا الى ا

االنتاج. ويعني الشكر في قباله: العمـل االنتـاجي الخيـر الشـباع متطلبـات المجتمـع. 

غرداً مر  كرل   قريةً   وض رب  هللاُ ماالً يقول تعالى:   زقُهم ر  كمنت آمنةً ُمطمئنةً يأتيهم رِّ

 .  (2)لِّبمس  الجوعِّ والخوفِّ بمم كمنوا ي صنعو    مكم  ةك ف رت بأنعُمِّ هللاِّ ةأذاق هم هللا

ومن هنا نسـتطيع أن نقـول إن المشـكلة التـي يتصـورها القـربن الكـريم فـي كـل 

الحياة االجتماعية ـ ومنها الحياة االقتصادية ـ هي مشكلة الكفر والظلم. يقول تعـالى: 

ر ل ُكم الليل  وا ر لُكم الشمس  والق مر  دائبي ِّ وسخَّ ل مرم     *لنهرمر   وس خَّ وآترمُكم مرِّ  كرُ

 . (3)سأ لتُموه وإ   ت عّدوا نعمة  هللاِّ ال تُحصوهم إ َّ اإلنسم  ل ظلوٌم كفَّمر

وبطبيعة الحال فإن االطار العام لواجبات الدولة االسالمية عموما  هو نفي هـذين 

 العنصرين بما تستطيع. فهي في المجال االقتصادي تعمل على تحقيـق القـدر األكبـر

من شـكر الـنعم اإللهيـة )التـي ال تحصـى( عبـر توجيههـا لصـالح عبـاد هللا وتحقيـق 

السياسات االقتصادية التي تقررها الشريعة االسالمية، كما تعمل على تحقيق العدالـة 

كلروا مر  رزقِّ االجتماعية في مجال التوزيع بالشكل الذي رسمته الشـريعة ايضـا ،  

بّكم وا شكروا ل ه بلدةٌ طيبةٌ   .  (4)وربل غفورٌ ر 

وقبل الحديث عن واجبات الدولة بالتفصيل، يجب التـذكير بحقيقـة مهمـة هـي أن 

االسالم يوكل أمر تطبيق متبنياته، ال الى الدولة فحسب، بـل الـى الدولـة، والمجتمـع 

الـى الدولـة  واالفراد فردا  فردا  مع شرح دور كل منهم. وبطبيعة الحال، فانـه يوكـل

 االمور التالية:

أـ القيام بتنظيم النشاطات االجتماعية وتقسيم المسؤوليات العامـة وفقـا  الرشـادات 

 االسالم وإلزام كل مؤسسة أو فرد بالقيام بالواجب المقرر.
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 ب ـ مل  منطقة الفراغ التشريعي، برسم الخطط المختصة بالمصلحة.

لسـعي بعد هذا التمهيد لنحاول التعـرف علـى االهـداف التـي يجـب علـى الدولـة ا

 لتحقيقها في المجالين اآلنفي الذكر، وهما: مجاال االنتاج والتوزيع.

 االهداف االقتصادية للدولة االسالمية

 : مجال االنتاج:اوال  

ويتلخا واجب الدولة في االسـتفادة القصـوى مـن االمكانـات الماديـة والبشـرية 

المجتمـع ليحيـا المتوافرة وتوجيه كل الطاقات الفعالة لغرض تـوفير كـل مـا يحتاجـه 

حياة انسانية كريمة، وليقوم بواجباته الحضـارية االنسـانية، بـل ليـؤدي دورا  طليعيـا  

في مختلف المجاالت، ومنهـا المجـاالت العلميـة والماديـة; وذلـك انطالقـا  مـن كـون 

الصراع الحضاري بين خط الكفر وخطر الشكر حقيقة قائمة، وان التقدم المادي مـن 

ت  حضــاري الــذي اعــدت لــه االُمــة. ضــروريات التفــوق ال ُكنررتم  خيررر  اُمررة اُخرجرر 

... دوا ل ُهم مم من الطبيعي ان يصدر لها األمر بقوله تعالى:    . وحينئذٍّ   (1)للنمسِّ وأ عِّ

. ومــن الطبيعــي ان الدولــة االســالمية تحمــل اكبــر قــدر مــن  (2)اسررت ط عتُم مرر  قرروة

 المسؤولية االجتماعية لتحقيق هذا الهدف.

ــن ه ــة، مالحظــين أن وم ــات ضــمن الخطــوط التالي ــيّن الواجب ــا ان نع ــا، يمكنن ن

باالمكان ارجاع بعضها الى بعض بخر، االّ اننا رّجحنـا التفصـيل لتتوضـح األهميـة 

 بشكل اكبر:

ـ التركيز على ضرورة تنمية االنتاج والقيام بكل ما من شأنه تثقيف االُمة بذلك 1

 فكريا  وتشجيعها عمليا  على تحقيقه.

)عليـه  وقد ذكر االمام الشهيد الصدر ان الـنا الـذي كتبـه االمـام أميرالمـؤمنين

السالم( الى واليه على مصر محمد بن ابي بكر يوضح هذ  الحقيقة، اذ يقـول )عليـه 
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 السالم(:

»واعلموا عباد هللا انَّ المتّقين ذهبوا بعاجل الـد نيا وبجـل اآلخـرة، فشـاركوا اهـل 

كنت الّدنيا في ُدنياُهم، و لْم يُشاركوا أهل الد نيا في بخرتهم; سكنُوا الد نيا بأفضل مـا سـُ

 .(1)وأكلوها بأفضل ما اُكلت...«

كما بين المرحوم الشهيد كل وسائل االسـالم الفكريـة فـي هـذا السـبيل، مـن قبيـل 

النصوا الكثيرة التي تؤكد قيمة العمل، والنصـوا التـي تشـجب اسـطورة تحـريم 

نية، وكذلك بيّن وسائل االسالم من الناحيـة التشـريعية، فرأينـا  بعض الثروات الحيوا

يحكم بانتزاع األرض من صاحبها اذا عّطلها وأهملها حتـى خربـت، ومنـع الحمـى، 

وحـّرم الكســب دون عمــل، وألغــى الفائــدة، وحــرم بعــض األعمــال العقيمــة كالقمــار 

ك ليعيـد للنقـود والسحر، ومنع مـن اكتنـاز النقـود وهـي عصـب الحيـاة الماليـة، وذلـ

دورها الطبيعي في خدمة القضية االقتصادية، وحّرم اللهو الماجن، ومنع من تمركز 

الثروة لدى طبقة خاصة، وحّرم اإلسراف والتبذير، وأوجب على المسلمين ـ كفايـة ـ 

تعلم الصناعات والحرف، ومنح الدولة القدرة على تجميع الطاقـات واالسـتفادة منهـا 

 .(2)العام، وأعطاها حق التخطيط العام لتنمية االنتاج  في مجاالت القطاع

ـ التركيــز علــى توجيــه االنتــاج نحــو االشــباع الحقيقــي، وابعــاد  عــن االمــور 2

 الكمالية المحضة.

وهذا المعنى إنما ينطلق من النصوا العامة التي تحذر من االسراف والتبـذير، 

سـراف انمـا هـو تجـاوز وهي نصوا تشمل االنتاج كما تشمل االسـتهالك، فـان اال

الحد في كل فعل يفعله االنسان، وان كان ذلك في االنفاق اشَهر ـ كما يعبـر صـاحب 

)المفردات في غريب القربن( ـ والتبذير هو تضييع المال. واالنتـاج الـذي يتجـه هـذا 

 االتجا  مشمول بهذين المفهومين تماما .

وف أمامها متى ما تحولـت ـ جعل عملية التجارة شعبة من شعب االنتاج، والوق3
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 الى مجرد احتكار، وعامل للتضخم، وخرجت عن اطارها النافع.

 يقول أميرالمؤمنين )عليه السالم( ـ في عهد  الى مالك االشتر ـ :

»ثــّم اســتواِّ بالت جــار وذوي الصــناعات، وأوا بهــم خيــرا ، المقــيم مــنهم 

ق، وُجالبهـا والمضطرب بماله، والمترفِّّق ببدنِّهِّ، فانَُّهم مواد ا لَمنافِّع، وأسباُب الَمرافِـّ

ك وبحـرك وسـهلِّك وجبلـك، وحيـُث ال يلتـئُم النـاُس  دِّ والمطـارح، فـي بـّرِّ َن الَمباعِّ مِّ

لمع ال تُخاف بائقته، وصلح ال تُخشى غائلتـه.  لمواضعها، وال يجترئوَن عليها، فانَّهم سِّ

في كثير منهم ضـيقا   وتفقّد اُمورهم بحضرتك وفي حواشي بالدَك. واعلم مع ذلك أنَّ 

فاحشا ، وُشحا  قبيحا ، واحتكـارا  للمنـافع، وتحكمـا  فـي البياعـات، وذلـك بـاُب َمضـّرة 

للعامة وعيبع على الُوالة. فامنع من االحتكار، فإنَّ رسوَل هللا )صلى هللا عليه وبلـه( 

د بـالفريقين مـ ن البـائع منع منه. وليُكنِّ البيُع َسمحا : بموازين عدل، وأسـعار ال تُجحـِّ

 .(1)والُمبتاع. فمن فارق ُحكرة ـ بعد نهيك إيَّا  ـ فنّكل به، وعاقبه في غير إسراف«

والمالحظ هنا، ان االمام ربط اوال بين الصناعة والتجـارة، وهـي نظريـة حديثـة 

ومهمة في مجال التخطيط االقتصادي، كما جعل الصنّاع والتّجار من باب واحد هـو 

تحقيـق المنـافع االقتصـادية( اذ يضـيف التـاجر الـى السـلعة باب )المدد االجتمـاعي ل

اضافة انتاجية حينما يجعلها في متنـاول النـاس. أمـا اذا تحولـت التجـارة الـى عمليـة 

تالعب باألسعار، والصناعة الى عملية استغالل، فقد دخل كالهما في باب االحتكار 

خطــيط الحكــومي هــذا الــنا بضــرورة الت رالممنــوع والمعاقــب عليــه، وهكــذا يشــع

للمرافــق االنتاجيــة جميعــا ، وجعــل عمليــة المبادلــة شــعبة مــن شــعب االنتــاج. هــذا، 

باالضافة الى أن الدولة يمكنها أن تستند الى وظيفتها العامـة فـي حفـظ المجتمـع مـن 

الضرر، وتحقيق المصالح العامة، فتمنع من االنحـراف الـذي يصـيب هـذ  المرافـق 

 وأمثالها.

االعماري، والنظر للمستقبل، وعدم االنتاج االعتباطي، وهذا   ـ مالحظة الهدف4
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األمر مهم جدا ، فيجب أن تتم صيانة منابع االخراج بما يضمن المستقبل، كمـا يجـب 

أن يتجه الخراج للعمران، وبتعبير بخر، يجب أن ينسجم االنتاج مع التوزيـع العـادل 

 لمالك األشتر: والعمران العام. يقول االمام أميرالمؤمنين في عهد  

راج، ألنَّ  مارة األرضِّ أبلَ  مـن نظـرَك فـي اسـتجالب الخـَ »وليكن نظرَك في عِّ

راَج بغيـر عمـارة أخـرب الـبالد، وأهلـك  ذلك ال يدرك االّ بالعمارة، ومن طلـب الخـَ

باد، ولَْم يستقِّْم أمُر ُ االّ قليال. فان شكوا ثِّقال   ة، أو  العِّ رب أو بَالـّ أو علة ، أو أنقطاع شـِّ

، خفّفت عنهم بما ترجوا ان يصـلح  ، أو أجحف به عطشع إحالة أرض اعتمرها َغَرقع

ه دخـرع يعـودوَن عليـك  به أمُرهم، وال يثقلن عليك شي  خفّفت به المؤونة عنهم، فإنـّ

حـَك باستفاضـة  َك وتزين واليتَك، مـع اسـتجالبَِّك ُحسـَن ثنـائهم، وتبج  مارةِّ بالدِّ في عِّ

 .(1)العدل فيهم«

لنا يركز على الخـراج ولكنـه بـال ريـب ينظـر للـدخل العـام الـذي وبرغم ان ا

 يشكل االنتاج أساسه. ويوجهه الى الوجهة الصحيحة.

 ثانيا : مجال التوزيع

أما واجبـات الدولـة فـي هـذا المجـال، فيمكننـا أن نالحظهـا فـي مجـالين: األول: 

 مجال الدخل الفردي; والثاني: مجال مستوى المعيشة.

 في مجال الدخل الفرديواجبات الدولة  

 ان سياسة الدولة ووظيفتها في مجال الدخل الفردي تتلخصان في ما يلي:

أـ حماية الملكية الخاصة، والدفاع ومجابهة كّل اعتدا  على هذا القطـاع. وتـدخل 

 في هذا الباب أحكام الغصب والسرقة وامثالهما.

حقا  معه مسـؤولية، ال  ب ـ مراقبة قيامها بواجبها االجتماعي، من حيث اعتبارها

حقــا  مطلقــا . ومــن هنــا اذا انجــرت الملكيــة الخاصــة الــى ســبيل تضــيع فيــه حقــوق 
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المجتمع، أو تحولت الى عنصر مضر بها، أوقف الحاكم هذا األمر. وهذا ما يسـتفاد 

من نصـوا كثيـرة، وأحكـام معروفـة، فـي مجـال الحجـر، أو الكسـب المحـّرم، أو 

وال تُؤتُروا ومنها على سـبيل المثـال قولـه تعـالى:   أحاديث »ال ضرر وال ضرار«،

، إذ نسب هذ  األموال )التي هي مملوكة ملكيـة خاصـة لهـؤال    (1)السُّفهمء  أموال ُكم

الســفها ( الــى المجتمــع، وعــيّن واجباتهــا لتقــويم المجتمــع، ليمنــع بالتــالي مــن فســح 

 يف يشاؤون.بالثروة االجتماعية ك  يتالعبواالمجال لهؤال  السفها  أن 

ومـن الواضـح ان مفهــوم السـفاهة يحتـاج الــى دقـة فـي تعيــين حـدود ، وبالتــالي 

مصاديقه. فاذا فسرنا السفه بعدم امتالك التوازن والوعي والرشـد المطلـوب لتوجيـه 

األموال الوجهة الصحيحة، واالضطراب في التعرف، فان هذا المفهوم سيفتح مجاال 

مـن التصـرفات المضـطربة، وانـواع البـذل غيـر   واسعا  لسيطرة المجتمع على كثير

 المتزنة.

أما أحاديث »ال ضرر وال ضرار« فهي تشكل أساسـا  لقاعـدة كبـرى فـي مجـال 

األحكام الثانوية، وتفسح المجـال لتـدخل الدولـة لحمايـة الحقـوق، ومنـع الملكيـة مـن 

عيـة اإلضرار بمصالح األفراد من اآلخرين، فضال عن اإلضرار بالمصـلحة االجتما

العليا. ويمكننا ـ هنا ـ ان نتصور تدخال كامال للدولة للمنع من ازدياد ثروة مـا، عبـر 

شمولها لمساحة اقتصادية واسعة األبعاد ولها اثر حساس علـى المصـير االقتصـادي 

لالمــة; او عبــر أدائهــا الــى اخــالل بــالتوازن العــام لتوزيــع الثــروة، كمــا فــي مجــال 

ناعية، أو التجـارة الواسـعة، أو اي مجـال بخـر يـرى االقطاعيات الزراعيـة أو الصـ

خبرا  الدولة انه سيترك اثر  التكاثري المضر علـى الوضـع االجتمـاعي المتـوازن. 

بل ويمكننا ان نتصور تدخال للدولة لمنع بعض انماط االنتاج الكبرى لصـالح حمايـة 

 ذوي الدخل المتوسط من الضرر.

التي تؤكد دفع الضرائب المالية المسـتحقة فاذا أضفنا الى هذ  االمور، النصوا  

لصالح المجتمع، نستنت  ان االسالم سد األبواب أمام استغالل حـق الملكيـة الخاصـة 
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 لتحقيق االُمور التالية:

ـ االستهالك أو التبادل الالمعقول، عبر الحجر علـى السـفيه والمـريض مـرض 1

 الموت والمدين وغير ذلك.

ية، بما ال ينسجم مع القيم االخالقية واالقتصادية التـي ـ التبادل الالمشروع للملك2

 يؤمن بها االسالم عبر احاديث منع الكسب الحرام.

 يقول الشهيد الكبير الصدر:

 »تصرف المالك في ماله بشكل يؤدي الى االضرار باآلخرين على نوعين:

احدهما: التصرف الذي يضر شخصا  بخر ضررا  ماليـا  مباشـرا ، بإنقـاا شـي  

ن امواله ـ كما اذا حفرت في ارض لك حفيرة تؤدي الى انهـدام دار مجـاورة لفـرد م

 بخر ـ .

واآلخــر: التصــرف المضــر بشــكل غيــر مباشــر والــذي يــؤدي الــى ســو  حــال 

اآلخرين دون أن ينقا فعـال شـيئا  مـن أمـوالهم، كاألسـاليب التـي يتبعهـا المشـروع 

فـان هـذ  االسـاليب ال تفقـد صـاحب الرأسمالي الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة، 

المشــروع الصــغير شــيئا  مــن بضــاعته التــي يملكهــا فعــال، وانمــا قــد تضــطر  الــى 

 تصريفها بأرخا االثمان، واالنسحاب من الميدان، والعجز عن مواصلة العمل.

أما النوع األول فهو يندرج في القاعدة االسـالمية )ال ضـرر وال ضـرار( فيمنـع 

 القاعدة من ممارسة ذلك النوع من التصرف.المالك وفقا  لهذ   

وأما النوع الثاني فاندراجه في تلك القاعدة العامـة يـرتبط بتحديـد مفهـوم القاعـدة 

عن الضرر، فاذا كان الضرر يعني النقا المباشر في المـال أو الـنفس ـ كمـا يـرى 

ذا المعنـى. كثير من الفقها  ـ فال يندرج هذا النوع في القاعدة، ألنه ليس اضـرارا  بهـ

واذا كان الضرر بمعنى سو  الحال ـ كما جا  في كتب اللغة ـ فهو مفهوم اوسع مـن 

النقا المالي المباشر، ويمكـن ـ علـى هـذا األسـاس ـ ادراج النـوع الثـاني فـي هـذا 

المفهوم، والقول بتحديد سلطة المالك على مالـه، ومنعـه مـن ممارسـة كـال النـوعين 

ضرة، النها جميعا  تؤدي الى سو  حالة اآلخرين، ومرد المتقدمين من التصرفات الم

سو  الحـال الـى الـنقا ايضـا ، كمـا اوضـحنا  فـي بحوثنـا االُصـولية، ودللنـا علـى 
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 .(1)شمول القاعدة له«

والواقع ان تفسير الضرر يرجع فيه الى العُرف، وهو بدور  ـ كما هـو واضـح ـ 

 في المال المذكور.يطلق حقيقة عنوان االضرار بذوي الحرف الصغيرة  

وعلى اي حال، فحتى لو لم يتم االستدالل، فاننـا نجـد أن لـولي األمـر الصـالحية 

 الالزمة للتحديد، تحقيقا  للمصلحة االجتماعية العليا، والسير المتوازن للمجتمع.

ـ االعتدا  على حقوق األفراد اآلخرين وحقـوق المجتمـع العليـا، عبـر أحاديـث 3

 منع الضرر.

ر من أدا  الوظائف االجتماعيـة الكبـرى، عبـر النصـوا التـي تفـرض ـ الفرا4

م االمتنـاع عنهـا، وبالتـالي، نسـتطيع القـول رّ الزكاة والضرائب المالية االُخرى وتحـ

بأن اكبر وظيفة للدولة في مجال الملكية الخاصة هي حمايتهـا مـن جهـة، والسـيطرة 

 عليها لتقوم بواجبها االجتماعي من جهة اخرى.

 ت الدولة في مجال مستوى المعيشةواجبا

عندما تقوم الدولـة علـى الصـعيد الفـردي بواجباتهـا فانهـا ـ فـي الواقـع ـ تضـمن 

قسطا  كبيرا  من قيامها بالواجب على الصعيد العام، وهو ما اسمينا : مجال )مسـتوى 

المعيشة(، أو مجال )ضمان الحد المطلوب للنسبة بين مستويات معيشـة االفـراد فـي 

 ال االقتصادي(.المج

ويمكننا ـ هنا ـ أن نقول: إن هنـاك أساسـين رئيسـين تقـوم عليهمـا سياسـة الدولـة 

 االسالمية االقتصادية، هما )التكافل والتعادل(.

 االساس االول: التكافل

 ويتصور في مجالين أيضا ، هما التكافل الفردي والتكافل االجتماعي.

 التكافل الفردي
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ن يكون كل فرد في المجتمـع االسـالمي ضـامنا  ألمـرين نعني بالتكافل الفردي، ا

 ضمانا  واجبا  ال تخلف فيه، وهما:

 أـ الحاجات األساس الضرورية الفورية لكل فرد في عرض المجتمع االسالمي.

ب ـ الحاجات األساس الضرورية لمجمل المجتمع االسـالمي والتـي ال يمكـن أن 

 يتم قوامه بدونها.

 التكافل االجتماعي

ي بالتكافل االجتماعي، أن تكون الدولة ضامنة )نيابـة عـن المجتمـع( لتحقيـق نعن

 ين:ياألمرين التال

 أـ توفير الحاجات العرفية لالفراد حتى يصلوا الى مستوى الغنى.

 ب ـ تأمين افضل الحاالت الممكنة للحياة االجتماعية.

مـا يكـادان ان وال نجدنا بحاجة لالستدالل على هذين النمطـين مـن التكافـل، اذ ه

 يكونا من المسلّمات الفقهية، ولكن ـ لزيادة التأكد ـ نالحظ النصوا التالية:

ــى 1 ــاة حت ــن الزك ــه م ــال: »تعطي ــالم( ق ــدهللا الصــادق)عليه الس ــي عب ــن اب ـ ع

 .(1)تغنيه«

 .(2)ـ وقال أبو جعفر الباقر)عليه السالم(: »اذا أعطيت فأغنه«2

م( قال: »إن من أشد ما افتـرض هللا علـى ـ عن أبي عبدهللا الصادق)عليه السال3

خلقه ثالثا : إنصاف المؤمن من نفسه حتى ال يرضى ألخيه من نفسه إالّ بما يرضـى 

 .(3)لنفسه منه، ومواساة األخ في المال...«

ـ عن أبـي عبـدهللا الصـادق)عليه السـالم( قـال ـ فـي معـرض حديثـه عـن حـق 4

مالك. ثم نظر الـيَّ فـرأى مـا دخلنـي،   المؤمن على المؤمن ـ »يا أبان، تقاسمه شطر

فقال: يا أبان أما تعلم أن هللا قد ذكر الموثرين على أنفسهم؟ قلت: بلـى جعلـت فـداك. 
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فقال: اذا أنت قاسمته فلم تؤثر  بعد، إنما أنت وهو سوا  إنما تـؤثر اذا أنـت أعطيتـه 

 .(1)من النصف اآلخر«

حاجـة الـى مـؤمن فكأنمـا شـكاها ـ عن أميرالمؤمنين)عليه السالم(: »من شكا ال5

 .(2)الى هللا«

ـ عن الصادق)عليه السـالم( قـال: »يـأتي علـى النـاس زمـان مـن سـأل النـاس 6

عاش، ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلـك الزمـان؟ قـال: تعيـنهم بمـا 

 عندك، فإن لم تجد، فبجاهك«.

يئا  ممـا يحتـاج اليـه ـ عن الصادق)عليه السالم( قال: »ايما مؤمن منع مؤمنا  شـ7

وهو يقدر عليـه مـن عنـد  أو مـن عنـد غيـر  أقامـه هللا يـوم القيامـة مسـودا  وجهـه، 

مزرقة عينا ، مغلولة يدا  الى عنقه، فيقال: هذا الخـائن الـذي خـان هللا ورسـوله، ثـم 

 يؤمر به الى النار«.

الحـديث ويعلق الشهيد االمام الصدر على هذا الحديث، فيقول: »والحاجة في هذا 

وان جا ت مطلقة، ولكن المقصود منهـا هـو الحاجـة الشـديدة... ألن غيـر الحاجـات 

 .(3)الشديدة ال يجب على المسلمين كفالتها، وضمان اشباعها اجماعا «

 ـ وكتاب االمام علي )عليه السالم( الى مالك األشتر غني بهذ  االشعاعات.8

جـات المسـلمين، ولـذا نجـدهم ـ اجمع العلما  عن ضرورة توفير الكفاية من حا9

 يبحثون عن اسلوب تصحيح اخذ األجرة على هذ  االُمور باعتبارها من الواجبات.

ـ من الواجبات التي يجمع العلما  على لزوم قيام الدولة بهـا، الرقـي بالحاجـة 10

 العامة الى ما يمكنها منه.

 ومن المالحظ هنا أمران:

وظيفـة األمــر بـالمعروف والنهــي عــن اولهمـا: هــو ان الدولـة االســالمية تحمــل 

المنكر، وهي تقتضي إلزام األفراد بالعمل بواجباتهم وهـذا ـ بتعبيـر بخـر ـ يعنـي ان 

 
 .3۱2 :6الشيعة    وسمئل  -۱

 .6۱7 : 2اقتصمدنم    -2

 .623 :2اقتصمدنم    -3
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الدولة تحمل مسؤولية تحميل االفراد المسـؤولية، وال تتـرك األمـر لمجـرد المـواعظ 

 األخالقية، وان كان لهذ  الدور الكبير في ايجاد الدافع المطلوب.

ما ينت  من هـذا الضـمان الفـردي واالجتمـاعي هـو الضـمان المؤكـد ثانيهما: ان  

للحاجات الضرورية من جهـة، والضـمان الطبيعـي للحيـاة الطبيعيـة لجميـع األفـراد 

الذين يعيشون في المجتمع، وهذا يعني ضمان غير المسلمين ايضا  ـ كما يرى بعض 

 المسلم ـ .الفقها  كالشيخ الحر العاملي من أن ضمان الدولة ال يختا ب

 االساس الثاني: التعادل

وهذا هو الركن الثاني المهم من واجبات الدولة في مجال مستوى المعيشـة، وبـه 

 تتكامل السياسة االقتصادية للدولة، وبدونه لن تتحقق هذ  السياسة.

والمقصود بالتعادل ليس التعادل الحدي والتساوي بين مسـتويات المعيشـة، وانمـا 

قارب الطبيعي بين هذ  المستويات. ولكي يتوضح هـذا األمـر نقـول: المراد به هو الت

ان هناك حّدين مسلّم بهما ـ فقهيا  ـ لمستويات المعيشة الفرديـة، ال يمكـن تجاوزهمـا، 

وهما اإلسراف كحد أعلى، والغنى كحـد أدنـى. والمقصـود باالسـراف: هـو االبتعـاد 

لمقصود بـالغنى: هـو امـتالك هـذا الزائد عن الحد الطبيعي الوسط للمعيشة. كما ان ا

 الحد الطبيعي الذي يمكن الفرد من معيشة متوسطة عرفا .

ــك،  ــة وضــوح ذل ــدين بمالحظ ــذين الح ــى ه ــتدالل عل ــة لالس ــد حاج ــنا نج ولس

وخصوصا  اذا الحظنا الروايات التي مرت بنا قبل قليل، وان كنا نجد ان أدنى تأمـل 

ية يكفـي للداللـة علـى ان الحـد األدنـى في طبيعة اهداف الدولة االسـالمية االقتصـاد

الذي يرتضيه االسالم هو الغنى المذكور، وان الحد األعلى هو حد عـدم االسـراف ـ 

كما مر ـ ومن هنا نستطيع أن نقول بأن الدولة عليها أن تبـذل كـل امكاناتهـا الماديـة 

ــات ــاع بمســتوى الطبق ــبيل االرتف ــي س ــوي، ف ــا المعن ــة ونفوذه  والتشــريعية القانوني

المحرومة في المجتمع، وتوفير كل الظروف المالئمة لتحقيق حـد الغنـى المطلـوب، 

كما أن عليها أن تبذل كل طاقاتهـا للضـغط بشـدة علـى الطبقـات المترفـة المتجـاوزة 

للحد الطبيعي حتى تصل الى الحد الذي يرتضي فيه العرف العام صـدق صـفة عـدم 

إســالميا  فــي المجتمــع، وينمحــي  االســراف عليــه. وبهــذا يتحقــق التعــادل المطلــوب
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التفاوت غيـر الطبيعـي بكـل بثـار  السـلبية. إالّ ان زوال المجتمـع  الطبقـي ال يعنـي 

ق بين مستويات المعيشة كلية. كال، بـل يعنـي ان الفـوارق سـوف تبقـى رزوال الفوا

ولكن على مستوى فوارق الدرجة ـ كما يعبّر الشهيد الكبير الصدر ـ ال على مستوى 

قة. وليس هذا التفاوت عيبا ، بل هو يشكل ـ حتما  ـ نقطة قوة اذا الحظنا األمـرين الطب

 التاليين:

أـ التفاوت في االمكانات الذهنية والعضلية لالفراد، وبالتالي تفاوت األعمـال مـن 

 حيث القدرة على االنتاج الجيد.

كيــات ب ـ قبــول اإلســالم بمبــدأ أســاس الملكيــة، ممــا يــؤدي الــى التفــاوت فــي مل

االفراد وقدراتهم على تحقيق مستويات افضل. فاذا ما فسحنا المجـال لالفـراد للعمـل 

على رفع مسـتوياتهم، فقـد وفرنـا الـدافع االنتـاجي القـوي، ولـم نُمـت حسـن االبـداع 

والسعي فيهم، االّ ان ذلك اليبقى مطلقـا ، وانمـا هـو مقيـد بعـدم تجـاوز الحـد األعلـى 

 للمجتمع المتوازن العادل.

يجــب ان ال نتصــور ان تــوفير الحــد االدنــى مــن قبــل الدولــة يــؤدي الــى الكســل 

والتواكل، فذلك تصور باطل، ألن الدولة لن تلجأ الى التوفير الكامل لهـذا المسـتوى، 

االّ اذا انعــدمت االســاليب االخــرى، كاســلوب تــوفير وســائل االنتــاج للقــادرين علــى 

لبنـا  رسـاميل صـغيرة تعـين االفـراد علـى   العمل، أو توفير السيولة النقدية الممكنـة

بنا  حياتهم المعيشية المتوسطة، وغير ذلك. ومن هنـا فـان العكـس هـو الصـحيح اذ 

سيكتسب االنتاج عناصر جديدة، اذا كانت سياسة الدولة تتجـه الـى هـذا الهـدف بكـل 

 متابعة وجد.

نمـا همـا وهنا يجب ان نذكر بأن هذين الحدين ال يمكـن تعيينهمـا بشـكل جـاد، وا

ــاج، وتــوفر المعــادن، وكثافــة الســكان،  يتبعــان الظــروف المتغيــرة، كمســتوى االنت

وانعــــدام االزمــــات االقتصــــادية، والمنــــاخ الجغرافــــي، والظــــروف السياســــية، 

واالجتماعية، وغير ذلك. ومن هنا يجـب تـوفير جهـاز خبيـر يتـابع هـذ  المتغيـرات 

 ئها.ليكتشف ـ بالتالي ـ هويّة هذين الحدين على ضو

كما يجب التذكير ـ بعد هذا ـ بأن التعادل الذي ذكرنا  ال يتناول المستوى الفـردي 
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بشكل مباشر، اذ ليست هناك عالقة حتميـة بـين مسـتوى الـدخل ومسـتوى المعيشـة، 

وان كانت هذ  العالقة قائمة في الحاالت الطبيعية، ولكنها قد تنفصـم ـ مـثال ـ لعامـل 

او لعامـل قـانوني، كمـا فـي حالـة المنـع القـانوني مـن   أخالقي، كما في حالة الزهد،

اإلسراف، أو ألي عامل بخر. وعليه، فالدخل ال محدوديـة لـه فـي الدولـة االسـالمية 

كمبدأ، ولكن هذا ال يعني أنها ال تستطيع السـيطرة علـى نمـو الـدخل الفـردي بشـكل 

لـدى فئـة قليلـة أهوج، فاذا رأت ان ذلك النمو األهوج سوف يؤدي الى تداول الثروة  

جدا، لها صفاتها غير الطبيعية، مما يسحب القدرت االقتصادية في مجـاالت االنتـاج 

هذا النمو المتكاثر سوف يجعل من الصعب علـى أنَّ والتبادل من الجماهير، أو رأت 

الجهاز االداري أن يحقق التوازن المطلوب، وأمثال ذلك، فانها تستطيع التحديـد مـن 

تلـك المجـاالت  حمن الدخول في بعض المجاالت االقتصادية، ومـنالدخل عبر المنع  

لــرؤوس األمــوال التعاونيــة، أو للشــركات المســاهمة، أو لالفــراد، أو لآلخــرين، أو 

تستطيع أن تفرض الضرائب التوازنية لتحقيق هـذا الهـدف. وال مجـال فعـال للبحـث 

ية التي يملكهـا ولـّي األمـر عن االُسس التشريعية لذلك، ولكنّا نشير الى القدرة القانون

ــق المصــلحة  ــعة لتحقي ــدرة واس ــي ق ــريم، فه ــربن الك ــنا الق ــة ب ــرض الطاع المفت

 االجتماعية، واالهداف االقتصادية المرسومة.

 

 المادة الثالثة واالربعون

م  أجل ضمم  االستقالل االقتصمدي للمجتمع، واجتاررمث 

جررذور الفقررر والحرمررم ، وسررد مميحتررمج اليرره االنسررم  ةرري 

سرربيل الرقرري مررع المحمةظررة علررى كرامترره; يقرروم اقتصررمد 

 جمهورية إيرا  االسالمية على أسمس القواعد التملية:

ر ترروةير الحمجررمت االسمسررية للجميررع وهرري: المسررك ، ۱

ة العممررة، والعررالج، والتربيررة  والمأكررل، والملرربس، والصررحَّ

 والتعليم، واالمكمنيمت الالزمة لتشكيل االُسرة.
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العمرررل وامكمنمتررره للجميرررع، بهررردف ر تررروةير ظرررروف 2

الوصول الى التشغيل الكممررل، وكررذلك وضررع وسررمئل العمررل 

تحت تصرُّف جميع األشخمص القمدري  على العمل الفمقدي  

لوسمئله، وذلك بصررورة تعمونيررة عرر  طريررق اإلقررراض بررال 

ِّ طريررق مشررروع آخررر، بحيررث ال ينتهرري الررى  ةمئرردة، او أّي

اد ومجموعررمت محرردودة، وال تركيز الاروة وتداولهم بيد أةر

يجعل م  الحكومة ربَّ عمل كبير مطلق، ويجب أ  يتمَّ ذلك 

ضم  مراعمة الضرورات القمئمررة ةرري التخطرريط االقتصررمدي 

 العمم للبالد لكّلِّ مرحلة م  مراحل االنممء.

ر تنظيم البرنممج االقتصمدي للبالد بحيث تكررو  طبيعررة 3

للعممررل ر اضررمةة العمل ومضمونه وسمعمته على نحو يترريح  

الررى بررذل جهرروده ةرري العمررل ر الوقررت المنمسررب والمقرردرة 

الكمةيرررة لبنرررمء شخصررريته معنويرررمً وسيمسررريمً واجتممعيرررمً، 

 والمشمركة الفعّملة ةي قيمدة البالد وتنمية مهمراته وإبداعه.

ر مراعررمة حريررة اختيررمر نرروع العمررل، واالمتنررمع عرر  4

تغالل لجهررد إجبمر االةررراد علررى عمررل معرري ، ومنررع أي اسرر 

 اآلخري .

ر منع اإلضرار بملغير وحصر الاروة واالحتكررمر والربررم 5

مة.  وسمئر المعممالت البمطلة والمحرَّ

ة 6 ر منع االسراف والتبذير ةي الشؤو  االقتصررمدية كمةررَّ

سررواء ةرري مجررمل االسررتهالك او االسررتاممر او االنتررمج او 

 التوزيع او الخدممت.

نررو  وتربيررة االةررراد ذوي ر االسررتفمدة مرر  العلرروم والف7
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المهررمرات بحسررب الحمجررة مرر  أجررل توسرريع اقتصررمد الرربالد 

 وتقدمه.

ر الحيلولرررة دو  وقررروع االقتصرررمد الررروطني ةررري ظرررل 8

 السيطرة االجنبية.

ر التأكيرررد علرررى زيرررمدة االنترررمج الزراعررري والحيرررواني 9

والصنمعي لسد حمجمت البالد وتحقيررق االكتفررمء الررذاتي لهررم 

 عية االجنبية.وتحريرهم م  التب

 
وهي من المواد المهمة العامة وربما كان من حقها ان توضـع فـي فصـل المـواد 

العامة النها تعطـي المؤشـرات العامـة لالقتصـاد االسـالمي الـذي تتبنـا  الجمهوريـة 

 االسالمية.

 فهي تبدأ بذكر اهداف هذا االقتصاد وهي:

 ل االخرى.مع انواع االستقال  االستقالل االقتصادي انسجاما   - 1

 اجتثاث الفقر وهي الحالة التي يرفضها االسالم للمجتمع. - 2

 والتنمية في جو من الكرامة االنسانية. -بأنواعه   -توفير وسائل الرقي  - 3

 ثم تتحدث عن الركائز والسياسات العامة له وهي:

تــوفير الحاجــات االساســية للجميــع عبــر اســس التوزيــع االســالمية )العمــل  أوالً:

 حاجة وغيرها(.وال

توفير امكانات العمل للجميع للوصول الى توظيف كامل للطاقـات االنتاجيـة   اثنياً:

عبر االستفادة من القادرين على العمل، والقادرين علـى تـوفير وسـائله، واال وفـرت 

لهم هذ  الوسـائل بالتسـهيالت الماليـة وتفـتح لنـا ـ كمـا يبـدو ـ بـاب التسـهيالت غيـر 

 المعوضة.

كخخي مع التحرز عن مسألة تمركز الثروة بيد الفرد او المجاميع الخاصة  كل ذلك  
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بل تسري الثروة كالدم الصافي في عـروق المجتمـع   (1)ال يكون دولة بني االإلنياء منكم

 لتكون له )قياما (.

يجــب ان التتحــول الــى )رب عمــل كبيــر( ينــافس اآلخــرين  (وحتــى )الحكومــة

 د هو عن واجباته االساسية.ويمنعهم من تنمية ثرواتهم، ويقع

 كل ذلك في اطار خطط التنمية المرحلية.

: التخطيط المبرم  الذي يتيح للعامـل ان الينسـحق تحـت ظـروف العمـل بـل اثلثاً 

يملك الفرصة الكافية لبنـا  شخصـيته المعنويـة والسياسـية واالجتماعيـة والمسـاهمة 

 القيادية وتنمية المهارات اثنا  فترة العمل.

 : التأكيد من جديد على حرية اختيار نوع العمل ورفض االستغالل.رابعاً 

منع االضرار بـاآلخرين، وانحصـار الثـروة واالحتكـار والربـا وكـل مـا يرفضـه :  خامساً 

 االسالم.

 : رفض االسراف والتبذير في اي مجال اقتصادي.سادساً 

 : االستفادة من كل ما من شأنه التنمية.سابعاً 

 االجنبية على االقتصاد.  : رفض السيطرة اثمناً 

 ،والتخلا مـن التبعيـة  ،وتحقيق االكتفا  الذاتي  ،: التأكيد على انماط االنتاجاتسعاً 

 .وهي مسألة يحذر الدستور منها مرارا  

وتتحـدث  ،فتـذكر االهـداف  ،وهكذا نجد هذ  المادة تتناول عناصر االقتصاد الرئيسية

اجتنابهــا مركــزة علــى بعــض وتحــدد الخطــوط الحمــرا  التــي يجــب  ،عــن الوســائل

والتـي يجـب ان يالحظهـا   (2)االضوا  االقتصادية الكاشفة المـذكورة فـي النصـوا

المخططون والمنفذون بكل دقة ومنهـا: المنـع عـن تمركـز الثـروة بيـد القلـة، وعـدم 

وضمان بذل اقصى الطاقة في االنتـاج، وكـذلك  ،خضوع االقتصاد للسيطرة االجنبية

 من العمل االقتصادي وغير ذلك.  ضمان الهدف االنساني
 

 
 .7  :( الحشر۱)

( راجع بحث الشهيد السيد محمد بمقر الصدر ةري الموضروع عنرد تقديمره بعرض الدراسرمت التري جرمءت 2)

 مقدممت للدستور االسالمي، بحث المؤشرات العممة.
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 المادة الرابعة واالربعون

يعتمد النظمم االقتصمدي لجمهورية ايرا  االسالمية على 

االاة قطمعمت: الحكومي والتعموني والخمص، وةق تخطرريط 

 منّظم وصحيح:

ة،  ةملقطرررمع الحكرررومي يشرررمل الصرررنمعمت الكبررررى كمةرررّ

مجم الكبيرررة، والصررنمعمت االُم، والتجررمرة الخمرجيررة، والمنرر 

والعمررل المصرررةي، والتررأمي ، وقطررمع الطمقررة، والسرردود 

وشرربكمت الررري الكبيرررة، واالذاعررة والتلفزيررو ، والبريررد 

والبرررق والهررمتف، والنقررل الجرروي والبحررري، والطرررق، 

ةمنهم تع ّد مرر  الملكيررة العممررة،  ،والسكك الحديد ومم شمبههم

 وحق التصرف ةيهم للدولة.

شرمل الشرركمت والمؤسسرمت التعمونيرة والقطمع التعموني ي

س ةرري المررد  والقرررى وةررق  لالنتررمج والتوزيررع، والترري تؤسررّ

 القواعد االسالمية.

والقطررمع الخررمص يشررمل جمنبررمً مرر  الزراعررة، وتربيررة 

المواشي والدواج ، والتجررمرة والخرردممت، ممررم يُعرردُّ متّممررمً 

 للنشمط االقتصمدي الحكومي والتعموني.

ية االسالمية يحمي الملكية ةي هررذه القمنو  ةي الجمهور

القطمعمت الاالاة مم دامررت ال تتعررمرض مررع المررواد االخرررى 

الررواردة ةرري هررذا الفصررل، وال تخرررج عرر  إطررمر القررواني  

االسالمية، وتؤّدي الى التنمية واالزدهمر االقتصمدي ومم لم 

 تك  عممل إضرار بملمجتمع.
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ل مرر  يُنّظم القمنو  تفمصيل ضرروابط وحرردود وشررروط كرر 

 هذه القطمعمت الاالاة.

 
 وهذ  مادة اساسية تتعرض النواع ثالثة من الملكية:

الحكومية والتعاونية والخاصة. والحقيقة ان التعاونيـة منهـا تحمـل مـن النـوعين اآلخـرين 

بعض الصفات، فهي خاصة مـن جهـة النهـا تعـود الشـخاا بخصوصـهم وعامـة مـن جهـة 

 لفرد وتخضع الشراف اكبر من الحكومة.اخرى النها ترتبط بمساحة اوسع من ا

ــي االقتصــاد  ــك أزمــة المجــاالت الحساســة ف والقطــاع العمــومي الحكــومي يمتل

 كالصناعات الكبرى واالم والمناجم الكبيرة، والمصارف وغيرها.

وهذا اليعني كما يبدو ان تكون هذ  الصناعات بيد الدولة مباشرة بـل يكفـي فيهـا 

مة االمور بما يصل الى مستوى )حق التصرف( حتى االشراف المباشر وامتالك از

وقـد   لو كانت مملوكة للقطاع الخاا وهذا ما نالحظه في التطبيق العملي للدسـتور.

تستفاد المرونـة هنـا مـن ذيـل المـادة الـذي يقيـد الملكيـة التـي يجـب احترامهـا بتلـك 

 بالمجتمع.المنسجمة مع القوانين االسالمية والمؤدية الى التنمية وغير المضرة  

اما القطاع التعـاوني فهـو اكثـر تحـررا مـن سـيطرة الدولـة واكثـر انسـجاما مـع 

 الملكية الخاصة. ويأتي بعد هذا دور الملكية الخاصة كدور متمم للنوعين اآلخرين.

ان واضعي الدستور بعزلهم مكانة خاصة للقطاع التعاوني وجعلهم القطاع   وديبو

جهــوا الــى اعطائــه الــدور الثالــث فــي االولويــة الخــاا متممــا لــه وللقطــاع العــام ات

مؤكدين علـى سـوقه ـ كمـا يبـدو ـ باتجـا  االطـار التعـاوني الـذي يحـتفظ الفـرد فيـه 

 بمالكيته مع اتجا  تعاوني بنا  عادة.

ويأتي بعد هذا التأكيد على حماية الملكية في اطـار االنسـجام مـع مـواد الدسـتور 

وي للبالد ويلحـظ الباحـث تحـوط المشـرع الشـديد والشريعة االسالمية واالتجا  التنم

من اآلثـار السـيئة التـي تتركهـا الملكيـة الخاصـة اذا جـا  فـي جـو الماديـة والجشـع 

والفرديــة التنافســية العميــا  ولــم يؤطرهــا الجــو االخالقــي الرفيــع، وهــو مــا انتجتــه 

 الرأسمالية الليبرالية.
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ة منها ثارت ضد الرأسـمالية والمالحظ ايضا ان االشتراكية وخصوصا  الماركسي

لما وجدته مـن تعـارض بـين الملكيـة الخاصـة والعدالـة االجتماعيـة. ولكنهـا اذاقـت 

البشرية الويالت بدورها رغم تحريمها للملكية الخاصـة ال لشـي  اال النهـا اخطـأت 

ــع  ــادي وروح الجش ــو الم ــو الج ــم وه ــراف والظل ــة االنح ــى عل ــت عل ــل فابق التعلي

 دى وسائله فقط.واالستغالل وحرمت اح

اما االسالم فقد ركز على الجو االنسـاني والهـدف االخالقـي وهـو قيـام المجتمـع 

بواجبه الحضاري في منظومة قيمية، واسـتفاد مـن الملكيـة الخاصـة كعامـل محـرك 

بنا  بعد ان اعطاها دورها المعين. وقد رأينا هذ  المادة تمـنح القطـاع الخـاا دور  

وتحتاط للمجتمع مـن االسـتغالل السـي  للملكيـة الخاصـة. المتمم للقطاعين اآلخرين  

وهو اتجـا  اسـالمي اصـيل يعـرف مـن القيـود التـي يضـعها االسـالم للتبـادل كمنـع 

الضرر، والغرر، واكل المال بالباطل والربا، والقمار. كما اننا نجد الفقها  يسمحون 

 على حالها بالريب.مثال للغرر اذا كان المجال تعاونيا  اما باقي الموانع فتبقى  

 

 المادة الخامسة واالربعون

االنفرررمل والارررروات العممرررة مارررل االراضررري المررروات، 

واالراضرري المهجررورة، والمنررمجم، والبحررمر، والبحيرررات، 

واالنهمر، وكل الميمه العممة، والجبمل، والوديم ، والغمبررمت، 

ومزارع القصب، واالحراش الطبيعية، والمراتع التي ليست 

حرررد، واالرث بررردو  وارث، واالمررروال مجهولرررة حريمرررمً ال

المملك، واالموال العممة التي تستردُّ م  الغمصبي ، كل هررذه 

تكو  بمختيمر الحكومة االسالمية، حتى تتصرررف بهررم وةقررمً 

للمصملح العممة، والقمنو  يُحدد تفمصيل وطريقة االسررتفمدة 

 م  كل واحدة منهم.
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 كبيرة اهمها:  إّن الدولة االسالمية تتحمل مسؤوليات

 تطبيق التعاليم االسالمية في كل جوانب الحياة. - 1

مل  منطقة الفراغ التي تركتهـا الشـريعة لـولي االمـر ليمالهـا علـى ضـو    -  2

 .(1)االضوية الشرعية الكاشفة والمصلحة االجتماعية

كما رأينـا هنـا ان الدسـتور يكلفهـا بواجبـات ضـخمة فـي مجـال التـأمين والعمـل 

وغير ذلك. مما يتطلب امكانات ضخمة. ونحن نتصور ان االسالم وفر لهـا والتعليم  

ومن هذ  االمكانـات  (2)امكانيات عقائدية واخرى تشريعية وقانونية وثالثة مادية ثابتة

المادية: الزكاة والخمس والخراج واالنفال التي تشمل ما ذكـر فـي هـذ  المـادة وهـي 

 ثروة ضخمة بالريب.

 

 ربعونالمادة السادسة واال

كل ةرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشررروع، وال يحررق 

علررى اسررمس ملكيترره لكسرربه وعملرره ر ا  يسررلب  ألحررد ر

 اآلخري  القدرة على االكتسمب والعمل.
 

وهذ  حقيقة يقرها االسالم، وتقرها طبيعـة االمـور، اال ان هنـاك تفصـيالت مـن 

البشـري مـن قبـل كـاالرض قبيـل: ان العمـل فـي الطبيعـة التـي لـم يتناولهـا االنتـاج 

الموات التي اليملكها احد والغابات وامثالهـا ينـت  حقوقـا خاصـة فيهـا، وان اختلفـت 

نوعية هذ  الحقوق باختالف طبيعة العمل، فحيازة الحجر تؤدي الى ملكيته، واحيـا  

المعدن ال يؤدي الى امتالك رقبة المعدن، والعمل المفيد اقتصاديا  ينت  حقوقا  كاحيا  

اما بالنسبة لمرحلـة مـا بعـد االنتـاج   .  رض، اما العمل االحتكاري مثال فال أثر لهاال

 
 .۱8۱  :( راجع )الدولة االسالمية ووظمئفهم( للمؤلف۱)
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البشري فان االمر يختلف فعمـل العامـل علـى خشـبة مملوكـة يجعلـه يسـتحق اجـرة 

عليه، واليؤدي للمشاركة في ملكية الخشبة. كل ذلك وفق احكام وتفصيالت يـذكرها 

اال أن الثابت الوحيد هـو ان العامـل يمتلـك   الفقه االسالمي وال مجال لهذ  التفاصيل.

نتيجة عمله اذا لم يكن متعـديا  علـى القـانون، وهـو مـا عبـرت عنـه المـادة بــ)العمل 

 المشروع( فلو غصب عامل خشبة وعمل فيها ما يرفع قيمتها فهو اليستحق شيئا .

ع وقد احتاطت المادة بامر بخر وهو ان التكون هذ  الملكيـة الشخصـية سـببا لمنـ

 اآلخرين من االستفادة من هذا الحق.

 

 المادة السابعة واالربعون

الملكية الخمصة المكتسبة ع  طريررق مشررروع مصررونة، 

 والقمنو  يتولى تحديد ضوابط ذلك.

 
وألهمية االمر يفرد الدستور هذ  المادة للتأكيد على صيانة الملكيـة الخاصـة مـن 

ان يحـددها القـانون الفرعـي لهـذ    اي اعتدا  ولكنها تشير الى الضـوابط التـي يجـب

الملكية والحرية التي يتمتع بها الفـرد نتيجـة ملكيتـه الخاصـة. والقائمـة علـى اسـاس 

القيم التي يؤمن بها االسالم واالهداف التي يتوخاها من قبوله لهذا النوع من الملكية. 

ا يسـميه فهناك تحديدات في مجال نوع العمل المنت  لها فاذا كان احتكاريا كفرض مـ

ـ )الحمى( على منطقـة معينـة نتيجـة نفـوذ الكلمـة مـثال فانـه الينـت  ملكيـة او ب  الفقه

 .  (1).حقا  

فمجال كسب الثروة له حدود ، وكذلك مجال ترشـيدها او نقلهـا الـى اآلخـرين او 

استهالكها. كمـا ان هـذ  التحديـدات تـارة تكـون بـالعنوان االولـي: كحرمـة الربـا او 

 
 .489 :۱  ( اقتصمدنم۱)
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راف وغيرهـا، واخـرى تكـون بـالعنوان الثـانوي مـن قبيـل وقـوع االحتكار او االسـ

وامثــال ذلــك،  او اجتماعيــا   فرديــا   الحريـة مقدمــة للحــرام، او كونهــا مضــرة ضـررا  

وثالثة يكون التحديد بالعنوان الحكومي او الوالئي الذي يتمثل فـي اوامـر قائـد االمـة 

 ما يلي:  والتي تراعي

كخخي االسالم لوالة االمور من قبيل قوله تعالى:  االضوية الكاشفة التي قدمها    -  1
 .التكون دولة بني االإلنياء منكم

 .وال تؤتوا السفهاء اموالكم ال  جعل هللا لكم  ياماوقوله تعالى: 
 ما يرتئيه الخبرا  من مصالح المجتمع. - 2

 .جعل االحكام االولية هي االصل وتقريب الحياة اليها - 3

 (1)رونة في الشريعة االسالمية.وكل ذلك يعبر عن الم

 

 

 المادة الثامنة واالربعون

ال يجوز التمييز بي  مختلف المحمةظررمت والمنررمطق، ةرري 

مجررمل االنتفررمع مرر  مصررمدر الاررروة الطبيعيررة، والمرروارد 

الوطنية العممة، وتنظيم النشمط االقتصمدي ةي البالد بحيررث 

ضرررورية يكو  لكل منطقة رأس الممل الالزم واالمكمنيمت ال

 بمم يتنمسب وحمجمتهم واستعدادهم للنمو.

 

وهذا مبدأ يراد منه عدم استئثار منطقة بعينها بعائدات البالد ومخططـات التنميـة 

 بل يتم التوزيع الحكيم العادل المتناسب مع الحاجات وامكانات النمو.
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 المادة التاسعة واالربعون

بررم الحكومة مسؤولة ع  اخررذ الاررروات النمشررئة عرر  الر

والغصب والرشوة واالختالس والسرقة والقممر واالستفمدة 

غير المشروعة م  الموقوةمت وم  المقموالت والمعررممالت 

الحكوميررة وبيرررع االراضررري المررروات والمبمحرررمت االصرررلية 

وتشررغيل مراكررز الفسررمد وسررمئر الطرررق غيررر المشررروعة، 

وةرري  ،وتجب اعمدة هذه الاررروات الررى اصررحمبهم الشرررعيي 

وليتهم تعطررى لبيررت المررمل. ينفررذ هررذا الحكررم مرر  حملة مجهرر 

خررالل الررتفحُّص والتحقيررق والابررروت الشرررعي مرر  قبرررل 

 الحكومة.

 

وهذ  المادة توجب على الدولة القيام بمكافحة اي نوع من انـواع الحصـول علـى 

امـا مـا   ؛الثروات غير المشروعة، والعمل على ارجاعهـا الـى اصـحابها الشـرعيين

 يت المال، كل ذلك شريطة التحقيق والتأكد.يجهل مالكه فيرجع لب

 

 المادة الخمسون

ةي الجمهورية االسالمية تعتبررر المحمةظررة علررى سررالمة 

حيررث يجررب ا  يحيررم ةيهررم الجيررل  ،البيئررة مسررؤولية عممررة

المعمصررر واالجيررمل القمدمررة حيررمة اجتممعيررة سررمئرة نحررو 

التكممررل، لررذلك تمنررع النشررمطمت االقتصررمدية وغيرهررم الترري 

الررى تلرروث البيئررة، او الررى تخريبهررم بشرركل ال يمكرر   تررؤدي

 تعويضه.
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 وتهتم هذ  المادة بالبيئة موضحة:

 ان الحفاظ عليها مسؤولية عامة. اوالً:

 ان حياة الجيل الحاضر واالجيال القادمة يجب ان تؤخذ بعين االعتبار.  امنيمً:

مـل االنسـاني التـي هـي ان البيئة الطبيعية السليمة لها دخلها في عملية التكا  املامً:

 الهدف المنشود.

 منع اي نشاط يخل بالبيئة او يلوثها.  رابعمً:

ونعـرف  ،وبهذا نتذكر الهدف االنساني للنظام االجتماعي ومنه النظام االقتصادي

ان السلوك الرأسمالي المادي الذي اليمانع من تلويـث البيئـة فـي سـبيل تحقيـق اكبـر 

لوك اميركـا التـي لـم توقـع علـى معاهـدة )كيوتـو( قدر من االنتاج ـ كما نجد  في سـ

حول حماية البيئة نظرا  ألن صناعات انتاج الفحم لديها سوف تتضرر من ذلك ـ هذا 

 السلوك امر مرفوض اسالميا  وانسانيا .

 

 اإلسالمية المؤثرة في الحفاظ على البيئة  والقواعد  القيم والمفاهيم 

 

سالمي عن الكون، وموقـف المسـلم منـه هناك ترابط تام بين عناصر التصور اإل

من جهة، وبين الدوافع والمشاعر االحساسية والعاطفية وبالتالي السـلوكات اإلراديـة 

من جهة أخرى، األمر الذي يحقق انسجاما  كامال  للشخصـية اإلنسـانية لـدى المسـلم، 

 كما يوفر أرضية مساعدة لقيام النظام االجتماعي الذي يريد  اإلسالم.

ر بهذ  المناسبة حكمة رويت عن اإلمام علي)ع( يقول فيها: )العقول أئمة ونستذك

 (1)  األفكار، واألفكار أئمة القلوب والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة االعضا (.

وال ريب في أن المفاهيم والقيم لها منش ن: فطري وجداني، وديني وحيـاني، وان 

 كان من الممكن إرجاع احدهما إلى اآلخر.

الفطرة اإلنسانية فـي جانـب منهـا )أي الجانـب العقلـي النظـري والعملـي( تفـتح ف

لإلنسان بفاق المعرفة بـالكون وخالقـه وتصـله بالحقيقـة المطلقـة لينفـتح أمامـه عـالم 
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واسع سعة علم هللا تعالى وإحاطته، كما انها ـ أي الفطـرة ـ تحركـه نحـو قـيم عمليـة 

 كد واراداة فاعلة تسيطر على جوارحه.تنظم له سلوكه عبر تحولها إلى شوق مؤ

ومــن هنــا نســتطيع القــول بــأن القــيم اإلنســانية المنطلقــة مــن الفطــرة والمتعــززة 

بالتعاليم الدينية تشكل )المشترك اإلنساني( الذي يوجه كل السلوكات لتحقيـق الهـدف 

من خلقته، وتوجد االنسجام بينه وبـين الكـون، والطبيعـة هـي جـز  مـن هـذا الكـون 

 سيح المسخر له.الف

ي ولقد عرض القربن الكريم هذا الترابط الرائـع بقولـه سـبحانه وتعـالى:   ذِّ ّللّاُ الَـّ

ْم  ا لَّكـُ ْزقـ  َراتِّ رِّ َن الثَّمـَ هِّ مـِّ أَْخَرَج بِـّ َن السََّما  َما  فـَ َخلََق السََّماَواتِّ َواألَْرَض َوأَنَزَل مِّ

َي فِّي اْلبَْحرِّ  َر لَُكُم اْلفُْلَك لِّتَْجرِّ ارَ َوَسخَّ ُم األَْنهـَ َر لَكـُ خَّ أَْمرِّ ِّ َوسـَ ْمَس  ، بِـّ ُم الشـَّ ر لَكـُ خَّ َوسـَ

َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهارَ  َت   َواْلقََمَر َدبئِّبَيَن َوَسخَّ د واْ نِّْعمـَ أَْلتُُمو ُ َوإِّن تَعـُ ا سـَ ن ُكّلِّ مـَ َوبتَاُكم ّمِّ

نَساَن لََظلُومع َكفَّارع   . (1)ّللّاِّ الَ تُْحُصوَها إِّنَّ اإلِّ

ومــن هنــا نجــد ان اســتعراض بعــض القــيم والقواعــد التــي تــرتبط بالبيئــة امــرا 

 ضروريا لالحاطة بموقف االسالم منها: 

 

 الخالفة االلهية -1

من الواضحات القربنية ان اإلنسان بنوعه ومجموعـه افـراد  يحمـل صـفة خليفـة 

َوإِّْذ لـه تعـالى: هللا في األرض؛ وقد جا  هذا المفهوم بتعبيرات مختلفـة مـن قبيـل قو

ا  ُد فِّيهـَ ن يُْفسـِّ ا مـَ ُل فِّيهـَ الُواْ أَتَْجعـَ ة  قـَ ي األَْرضِّ َخلِّيفـَ لع فِـّ ي َجاعـِّ قَاَل َرب َك لِّْلَمالَئَِّكةِّ إِّنـِّّ

ُس لََك قَاَل إِّنِّّي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمونَ  َك َونُقَّدِّ َما  َونَْحُن نَُسبُِّّح بَِّحْمدِّ  .(2)َويَْسفُِّك الّدِّ

ضٍّ   الى:  وقوله تع ْوَق بَعـْ ُكْم فـَ َع بَْعضـَ َف األَْرضِّ َوَرفـَ ْم َخالَئِـّ ي َجعَلَكـُ ذِّ َو الَـّ َوهـُ

يمع  حِّ قَابِّ َوإِّنَّهُ لَغَفُورع رَّ يُع اْلعِّ  . (3)َدَرَجاتٍّ لِّّيَْبلَُوُكْم فِّي َما بتَاُكْم إِّنَّ َربََّك َسرِّ
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ن بَعْــ  وقولــه تعــالى:  ا  مــِّ ْم ُخلَفــَ ُرواْ إِّْذ َجعَلَكــُ اْذكــُ ي األَْرضِّ َِ أَُكْم فــِّ وَّ ادٍّ َوبــَ دِّ عــَ

ي  ْوا فِـّ اْذُكُرواْ بال  ّللّاِّ َوالَ تَْعثـَ ا فـَ اَل بُيُوتـ  بـَ وَن اْلجِّ تـُ ا َوتَْنحِّ ن ُسُهولَِّها قُُصور  ذُوَن مِّ تَتَّخِّ

ينَ  دِّ  .(1)األَْرضِّ ُمْفسِّ

 الى ما هنالك من بيات واضحة الداللة على ذلك.

المفهوم فإنه يـدل علـى مسـؤولية إنسـانية   ورغم اختالف المفسرين في داللة هذا

. وهـذ  (2)سامية حّملها هللا إيا  بمقتضى ما منحـه مـن طاقـات تميـز بهـا علـى غيـر  

و البنـا  التكـاملي  (3)المسؤولية عامة تشمل البنا  المادي لالرض كمـا تشـمل الحيـاة 

 للفرد واألمة عبر التاريخ للوصول إلى هدف الخلقة.

ا  تعبيــر باالمانـة عـن هـذ  المســؤولية فـي قولـه تعـالى: ولعلنـا نسـتفيد مـن ال إِّنــَّ

ا  ْنهـَ فَْقَن مِّ ا َوأَشـْ ْلنَهـَ أَبَْيَن أَن يَْحمِّ الِّ فـَ بـَ َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َواْلجِّ ى السـَّ َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلـَ

ا َجُهوال   نَساُن إِّنَّهُ َكاَن َظلُوم  لملقـى بـالفطرة ، نسـتفيد عظمـة الواجـب ا (4)َوَحَملََها اإْلِّ

 على النوع االنساني تجا  الكون والتاريخ واإلنسان نفسه.

 

 التسخير -2

وهو ايضا  مفهوم قربني واسع األبعاد، ويشمل مختلف الظواهر الكونيـة الشـمس 

والقمر والبحار والفلك واألنهار والليل والنهار وما تحملـه األرض وتقلـه مـن منـابع 

 الرض.ومصادر، وكل ما في السماوات وا

ا بعد يوم عظمـة التنسـيق  وهي حقيقة يلمس اإلنسان بعض جوانبها ويكتشف يوم 

بينها وبين الحياة اإلنسانية بشكل ال يمكن تفسير  اال على أساس وجود القوة المطلقة 

 الحكيمة الرحيمة.

وال ريب ان اإليمان بهـذ  الحقيقـة يرتـب مسـؤولية كبـرى لتحقيـق شـكر النعمـة 
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فر بها، وتحقيق التوزيع العادل لهـا واالبتعـاد عـن الظلـم وهـو سـر اإللهية وعدم الك

َت ّللّاِّ الَ المشاكل اإلنسانية: يقول تعالى:   د واْ نِّْعمـَ أَْلتُُمو ُ َوإِّن تَعـُ ن ُكّلِّ َما سـَ َوبتَاُكم ّمِّ

نَساَن لََظلُومع َكفَّارع   .(1)تُْحُصوَها إِّنَّ اإلِّ

ن عابـد مسـبح و منسـجم مـع حركـة التسبيح ،حيـث يـؤمن المسـلم بـأن الكـو  -3

 المؤمنين

واآليات القربنية واضحة الداللـة ايضـا  وهـي تركـز فـي االنسـان المـؤمن نظـرة 

اخرى تجا  الكون والطبيعة تختلف عن رؤيـة الصـراع النتـزاع لقمـة العـيش وحـق 

 الحياة.

 ان المسلم يؤمن بأن الكون منسجم مع حركته االيمانية:

لِّ   هود)ع(    يقول القربن على لسان هِّ يُْرسـِّ واْ إِّلَيـْ مَّ تُوبـُ ْم ثـُ َويَا قَْومِّ اْستَْغفُِّرواْ َربَّكـُ

ينَ  مِّ تُِّكْم َوالَ تَتََولَّْواْ ُمْجرِّ ة  إلى قُوَّ ْدُكْم قُوَّ ا َويَزِّ ْدَرار   .(2)السََّما  َعلَْيُكم ّمِّ

َدارِّ   وتنخسف الطبيعة باعدائه كما في قضية قارون   . (3)اأْلَْرضَ   ِّ فََخَسْفنَا بِّهِّ َوبِـّ

ا أَبَابِّيلَ وتحارب إلى جانبه  ْم َطْير  يلٍّ   ،َوأَْرَسَل َعلَْيهِّ ّجِّ ن سِّ َجاَرةٍّ ّمِّ م بِّحِّ يهِّ  .(4)تَْرمِّ

ومن هنـا تقـوم بـين االنسـان المـؤمن والطبيعـة عالقـة تكامـل وحـب حتـى نجـد 

. وحتـى نجـد الجبـال تلبـي كمـا (5)الرسول)ا( يقول: »هذا جبل احد يحبنا ونحبه«

ي وتجيبــه  يلبــي االنبيــا  فقــد جــا  فــي الروايــة: ان موســى حــ  البيــت الحــرام »يلبــّ

. وعن االمام علي)ع( »ما من مهل يهّل بالتلبيـة اال أهـل مـن عـن يمينـه (6)الجبال«

 .(7)  من شي  إلى مقطع التراب..«
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ا علـى الحـْزَورة »وهللا انـك لخيـر  والرسول)ا( عبر عن حبه لمكـة فقـال واقفـ 

 .(1)واحب ارض هللا إلى هللا ولوال أني أُخرجت منك ما خرجت«ارض هللا 

 

 التنمية المستدامة وطيفة انسانية اصيلة: -4

 والنصوا االسالمية غنية بالدفع نحو التنمية والعمران:

ا  يقول تعالى:   تَْعَمَرُكْم فِّيهـَ َن األَْرضِّ َواسـْ أَُكم مـِّّ َو أَنشـَ . وكأنـه يـربط بـين (2)هـُ

( والهــدف وهــو إعمــار األرض وتنميتهــا لتــوفر الجــو (3)هــي االم  النشــأة )فــاالرض

الصالح إليجاد مجتمع مؤمن عابد مطمئن متكامل. وواضح أن االطـالق هنـا يشـمل 

الزمان فال يمكن أن يخلو جيل من واجب العمران، والمكـان و مجـاالت التنميـة فـال 

قـف التنميـة عنـد حـد يترك مجال يقبل التنمية دونما تنميـة، ومراتـب العمـران فـال ت

 معين مادام من الممكن التطوير واالبداع.

وةي قبمل ذلك يررةض القررآ  التفرريط ةري النعمرة وتركهرم دونمرم اسرتفمده، او 

اهالك الطبيعة والقضمء على منبع العطمء ةيهم إذ يقول تعرملى ةري بعرض الظرملمي  

دَ   :  المفسدي  َل َوّللّاُ الَ   َوإِّذَا تََولَّى َسعَى فِّي األَْرضِّ لِّيُْفسِّ ْرَث َوالنَّسـْ َك اْلحـَ فِّيَِّها َويُْهلـِّ

ادَ  ب  الفَســَ واْ الَ  : كمررم رةررض تحرريم الطيبررمت حيررث قرمل. (4)يُحـِّ يَن بَمنــُ ذِّ ا الــَّ ا أَي هــَ يــَ

ينَ  دِّ ب  اْلُمْعتـَ ُمواْ َطيِّّبَاتِّ َما أََحلَّ ّللّاُ لَُكْم َوالَ تَْعتَُدواْ إِّنَّ ّللّاَ الَ يُحِّ . وهكـذا حـث (5)تَُحّرِّ

 االسالم على التنمية بمختلف الوسائل الفكرية والعملية؛

 وسائل اإلسالم في تنمية اإلنتاج

 أـ الوسائل الفكرية
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حــث اإلســالم علــى التنميــة، وربــط كرامــة اإلنســان بهــا، وأصــبح العمــل عبــادة 

والعامل للقوت أفضل من العابد. وقـد رفـع الرسـول)ا( يـد عامـل مكـدود فقبلهـا، 

. وقـد قـاوم اإلسـالم فكـرة (1)  «طلب الحالل فريضة على كل مسلم ومسلمة»:  وقال

مـا جعـل هللا مـن بحيـرة وال سـائبة وال تعطيل بعض ثروات الطبيعة فقـال تعـالى:  

 . (2)وصيلة وال حام، ولكن الذين كفروا يفترون على هللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون

 وقال تعالى:

ال فامشـوا فـي مناكبهـا وكلـوا مـن رزقـه وإليـه وهو الذي جعل لكم األرض ذلو

 .(3)النشور

وقد فضل اإلسالم اإلنفاق اإلنتاجي على اإلنفاق اإلستهالكي فقد جا ت نصـوا 

 .(4)  تنهى عن بيع العقار والدار وتبديد الثمن في اإلستهالك.

 

 ب ـ الوسائل التشريعية: وهذ  بعض األحكام اإلسالمية بهذا الصدد.

 زع لو عطلت حتى خربت.ـ األرض تنت1

 ـ منع اإلسالم من الحمى.2

بعـد مـنحهم امتيـاز  ليس لالفراد الذين يبدأون عملية إحيا  المصـدر الطبيعـي  -3

 أن يتوقفوا عن العمل وإال أنتزع الحق منهم.  ذلك من قبل الدولة.

ال يسمح لولي األمر بإقطاع الفرد مصدرا طبيعيـا إال بمقـدار مـا يـتمكن مـن   -4

 .(5)ر  استثما

 .(6) يحرم الكسب بال عمل كاإليجار بمقدار ثم التأجير بأكبر -5

 
 .9، ص  ۱03، وبحمر االنوار ، ج 269، ص  2اسد الغمبة ج  - ۱

 . ۱03الممئدة:   - 2

 . ۱5الملك:   - 3

 .44، ص  ۱2وسمئل الشيعة ج - 4

 .404، ص 2تذكرة الفقهمء ، ج  - 5

 .222، ص 27جواهر الكالم ، ج - 6
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 تحرم الفائدة الربوية وهذا يحقق لإلنتاج مكسبين هما: -6

القضا  على التنـافس المريـر بـين مصـالح التجـارة والصـناعة. إذ ينتظـر   -ألف  

ائـدة، فرصة حاجة رجـال األعمـال إلـى المـال ليرفعـوا سـعر الف  -عادة    –الربويون  

والعكس بالعكس، فإذا ألغي الربا تحول الرأسـماليون إلـى الصـنعة واإلشـتراك علـى 

 أساس األرباح.

إن هذ  األموال سوف توظف في مشاريع ضخمة بعيدة األمـد. بخـالف مـا   -با   

لو شرع نظام الفائـدة، إذ سيفضـل صـاحب المـال توظيفـه فـي الربـا ألنـه مضـمون 

ئال يفوته سعر الفائـدة لـو ارتفـع، فـي حـين يضـطر ويتحاشى األقراض لمدة طويلة ل

المقترضون إلى توظيف أموالهم في مشـاريع قصـيرة األمـد ليسـتطيعوا التسـديد. ثـم 

إنهم سوف لن يقدموا على مشروع مالم يتأكدوا من ربحهـم فيـه وهـذ  معوقـات فـي 

لمرابـي طريق التنمية تؤدي إلى األزمات وتزلزل الحياة اإلقتصادية. أما بعد تحول ا

الى تاجر فانه سـيرى المصـلحة فـي المشـروع وان كـان ربحـه اقـل، كمـا يـرى ان 

 الصالح أن  يوظف األرباح في مشاريع تجارية وهكذا تعمر الحياة اإلقتصادية.

 حرم اإلسالم القمار والسحر. -7

ضـريبة علـى المكتنـز مـن  فـرض منع اإلسالم من اكتناز النقود عـن طريـق  -8

الفضية التي كانت الدولة اإلسالمية تجري على أساسها وهـي الزكـاة النقود الذهبية و

وهي تتكرر في كل عام، ويقتطع ربع العشر مـن المـال، وهكـذا حتـى يبقـى بمقـدار 

عشرين دينارا وبهذا تندفع كل األموال إلى النشاط اإلقتصـادي . واإلسـالم بتحريمـه 

ن شـذوذ الـدور الرأسـمالي هذا إستطاع أن يتخلا من مشاكل الرأسمالية الناشـئة مـ

 للنقد.

يحرم اللهو والمجون الذي يؤدي إلى تذويب الشخصية الجدية وتقاعسـها عـن   -9

 العمل.

 لكيال يكون دولة بـين األغنيـا  مـنكم من تركز الثروة   يدعو االسالم للمنع  -10
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ــر مباشــر (1) ــرتبط بشــكل غي ــه ي ــالتوزيع مباشــرة ولكن ــبط ب ــع وإن إرت . وهــذا المن

ج، إذ عندما تتركز الثروة في أيدي البعض يعم البـؤس ويعجـز الجمهـور عـن باإلنتا

إستهالك ما يشبع حاجاته فتتكدس المنتجات بـال تصـريف ويسـود الكسـاد، ويـتقلا 

 اإلنتاج.

 .(2)  التقليا من مناورات التجارة يعمل االسالم على  -11

جانـب اإليجـابي منح اإلسالم ملكية المال بعد موت المالك لالقربـا  وهـو ال  -12

 علـى مواصـلته  بل عـامال أساسـا  ،لإلرث مما يعتبر عامال دافعا لإلنسان نحو العمل

 في أواخر الحياة.

قرر اإلسالم الضمان اإلجتماعي وله دور  في القطاع الخاا من حيث أن   -13

احساس الفرد بذلك يعطيه رصيدا نفسيا من الشجاعة، ويدفع به إلـى مختلـف ميـادين 

 إلبداع ولوال ذلك لكان يحجم عن كثير من الوان النشاط.اإلنتاج وا

حرم اإلسالم القـادرين علـى العمـل مـن الضـمان اإلقتصـادي ومـنعهم مـن   -14

 .(3)اإلستجدا 

 حرم اإلسراف والتبذير وهذا يحد من اإلستهالك ويهي  األموال لإلنتاج. -15

التـي تنـتظم بهـا أوجب على المسلمين كفاية تعلم جميع الفنون والصـناعات    -16

 الحياة.

بل أوجب عليهم الحصول علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن الخبـرة فـي مختلـف   -17

ألمور )وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة( وهي عامـة تشـمل كـل مـا يتصـل بشـؤون 

 .الكون في الطليعةتمكين األمة من 

شـكل مكن الدولة من قيادة كل قطاعات اإلنتاج، فالدولة بإمكانها وملكيتهـا ت  -18

 .(4) نموذجا موجها للحقول األخرى

 
 .7الحشر:   - ۱

 . 327، ص  ۱2الوسمئل ، ج  - 2

 . ۱59، ص  6الوسمئل ، ج  - 3

 .370، ص  6 . م ، ج - 4
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منح اإلسالم الدولة القدرة على تجميع عدد كبير من القوى البشـرية العاملـة   -19

الفائضة عـن حاجـة القطـاع الخـاا ممـا يجعـل جميـع الطاقـات تسـاهم فـي حركـة 

 .(1)  اإلنتاج

 وأخيرا فللدولة الحق في اإلشراف على اإلنتـاج وتخطيطـه مركزيـا لتفـادي  -20

 .(2)الفوضى

 

 السياسات المؤدية للتنمية -ج 

بعد أن قدم اإلسالم بوصـفه المـذهبي هـذ  الخـدمات للتنميـة تـرك للدولـة دراسـة 

الظروف ووضع السياسة اإلقتصادية التي تستهدف ذلك، فهذ  السياسة ليسـت جـز ا 

روف، وإنما يضـع المـذهب ظللمذهب االقتصادي االسالمي ألنها تختلف بإختالف ال

 هداف الرئيسة لها وخطوطها العامة، أما التفاصيل فهي متروكة للدولة.األ

 

 بها انطلق هذا الوجود الكائن  ،الرحمة -5

ر «،  بسم هللا الرحمن الرحيم » هذا المقطع المبارك يعتبر أروع مقطـع جـامع يعبـّ

عن سر العقيدة االسالمية، فقد وردت بعـض الروايـات التـي تركـز علـى أّن القـربن 

وعنـد تحليلنـا  (3)سورة الفاتحة، وأن سورة الفاتحـة جمعـت فـي البسـملة…  جمع في

لهذا المضمون ال يسعنا إال أن نرى أنّها تشير إلى : أّن سورة الفاتحـة إنمـا اعتبـرت 

روح القربن باعتبار أنّها تحوي أصول العقيدة اإلسالمية بصـورة إجماليـة، والقـربن 

 دة.قد أطر كل شي  تحّدث عنه بـإطار العقي

أما إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية، فسـنجد أّن البسـملة نفسـها شـكلت روح العقيـدة 

واساسـها، إذ ركــزت علـى انطــالق كـل شــي  فــي الوجـود مــن اسـم هللا تعــالى فــي 

 مقطعها األول، وعن اإلطار الذي تم بموجبه  ذلك االنطالق بمقطعها األخير.

 
 . 204، ص  27جواهر الكالم ، ج   - ۱

 .405، ص  ۱االصول للكمةي ، ج - 2

، مغنري المحترمج، محمرد بر  5، ص ۱، االقنرمع للحجرموي، ج269، ص ۱مستدرك سفينة البحرمر، ج    -  3

 .4، ص۱شربيني، ج
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 التي ال حد لها(.وموجبه: )الرحمة   «بسم هللا»فاالنطالق:  

وهذ  حقيقة نجدها متمشية في مختلف المواضع من القـربن الكـريم، معبـرة عـن 

مظهر من مظاهر الكمال في الذات اإللهية، مما خلق اعتقادا  راسخا  عند المسلم: أنّه 

منطلق من مصدر الرحمة، ومنته إلى عالم الرحمة، وسائر في كنـف هـذ  الرحمـة، 

من موارد االنحراف التي تطرأ أحيانا  علـى سـلوكه.. ونجـد   التي تتجاوز عن الكثير

عند استعراضنا الثار الدعا : الكثيـر مـن األسـاليب التربويـة العقائديـة، التـي تركـز 

 .على هذا الجانب،  في األدعية المنقولة

وفي القربن الكريم نجد الكثير من اآليات الكريمة التي تقرن صفة العـزة اإللهيـة 

يمُ (تهي بعبارة:  بالرحمة، وتن حِّ يُز الرَّ  .(۱))إِّنَّهُ ُهو  ال ع زِّ

ك  (أو  «كتــب علــى نفســه الرحمــة»، أو «خيــر الــراحمين»أو بعبــارة: أنــه  بررُّ ر  و 

ةِّ  م  ح   . وهكذا اآليات الشريفة:(2))ال غ نِّيُّ ذُو الرَّ

ةٌ ( م  ح  ر  ُهًدى و  بُِّّكم  و  مءُكم ب يِّّن ةٌ ّمِّ  رَّ  .(3))ة ق د  ج 

م  ( ح  نِّي   إِّ َّ ر  سِّ يٌب ّمِّ   ال ُمح   .(4))ت  ّللّاِّ ق رِّ

م( تِّه  و  ض  ب ع د  م  يِّي األ  ر  ِّ ك ي ف  يُح  تِّ ّللاَّ م  ح   .(5))ة منُظر  إِّل ى آا مرِّ ر 

) ِّ ةِّ ّللاَّ م  ح  م  ال  ت ق ن ُطوا مِّ  رَّ هِّ ةُوا ع ل ى أ نفُسِّ ر  ي   أ س  ي  الَّذِّ ب مدِّ  .(6))قُل  ي م عِّ

ُ  ع ل ى ال ع  ( م  ح  ىالرَّ ت و  شِّ اس   .(7))ر 

 وحتى في أشّد المواقف هيبة ورهبة تأتي صفة )الرحمن(:

ًسم( ُع إِّالَّ ه م  م  م  ِّ ة ال  ت س  ح  اُت لِّلرَّ و  ش ع ت األ  ص  خ   .(8)  )و 

ان النصــوا االســالمية تربــي االنســان الــرحيم باخيــه االنســان ومحيطــه الــذي 

رحمهم الرحمن ارحمـوا مـن يعيش فيه وكل ما في الوجود. قال)ا(: »الراحمون ي

 
 . 42الدخم :   - ۱

 .۱33األنعمم:   - 2

 .۱57األنعمم:   - 3

 .56االعراف:   - 4

 .50الروم:   - 5

 .53الزمر:   - 6

 . 5طه:   - 7

 . ۱08طه:   - 8
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وقـال)ا( »ان هللا يحـب الرفـق فـي األمـر   (۱)في االرض يرحمكم من في السـما 

 (2)كله«

ان الحب والرحمة لدى المسلم يشـمالن كـل شـي  حولـه فهمـا الحيـوان والنبـات 

 والجماد .

وقد قال )ا(: »عذبت امرأة في هرة، سـجنتها حتـى ماتـت فـدخلت فيهـا النـار 

 (3)السقتها إذ حبستها وال هي تركتها تأكل من حشاش االرض«.الهي اطعمتها و

وقولة الرسول )ا(  في البهـائم  وسـقيها مـن اروع االقـوال اذ قـال )ا( فـي 

 (4)جواب من سألوا: وان لنا في  البهائم  اجرا  فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر«

 (5)وعنه )ا( من قطع سدرة صّوب هللا رأسه في النار

من قتل عصفورا  عبثا  ع  الى هللا عزوجّل يوم القيامـة منـه يقـول: وعنه )ا(:  

 (6)يا رب إن فالنا قتلني عبثا  ولم يقتلني منفعة

وقد طبق االمام الصادق)ع(  عنوان الباغي  على من يصيد عبثا وكان يؤكـد ان 

رسول هللا)ا(  نهى عن ضرب وجو  البهائم وعن قتـل النحـل والوسـم فـي وجـو  

 (7)البهائم.

 وما اروع  قولة  االمام علي)ع( اذ قال:

»وهللا لو اعطيت االقاليم السبعة بما تحت افالكها علـى ان اعصـي هللا فـي نملـة 

 (8)اسلبها  جلب شعيرة ما فعلت«

وحتى لو اضطر االسالم للحـرب فإنـه يلتـزم باالسـلوب النظيـف؛ فهـذا الرسـول 

 
 .  سن  الترمذي كتمب البر والصلة - ۱

، الرسرملة السرعدية للعالمرة الحلري ص 529ص    ۱5، جرممع احمديرث الشريعة ج  رواه البخمري ومسلم  -  2

۱43. 

 .498ص  8مسملك االةهمم للشهيد الامني ج  .جمء ةي صحيح البخمري (  3)

 .جمء ةي صحيح البخمري (  4)

 .۱۱3، ص 63، بحمر االنوار ج   رواه ابوداود( 5)

 .37، ص6۱ج   ، بحمر االنوار  رواه احمد( 6)

 .  483، ص  ۱۱الوسمئل، ج (7)

 . 25نهج البالغة الرسملة  ( 8)
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باو وفي سبيل هللا، وعلى ملة االكرم)ا( يوصي اصحابه فيقول: سيروا باسم هللا و

رسول هللا، التغلوا والتمثلوا والتغدروا، والتقتلوا شـيخا  فانيـا ، والصـبيا  وال امـرأة، 

 (1)  والتقطعوا شجرا  إال أن تضطروا إليه(

*   *   * 

 القواعد  االسالمية  العامة تدفع نحو حماية البيئة

االسـالمية التـي تصـون  البيئـة فـان   اذا كنا قد تحدثنا بايجاز عن القيم والمفاهيم  

 القواعد واالحكام االسالمية ال تقل تأكيدا  على ذلك، وقد ذكرنا بعضها عرضا .

 ويمكن ان نذكّر بهذا الصدد بقواعد كثيرة نذكر منها:

بهـذ     ر ملكية البشرية عموممً لموارد الطبيعة ممم ينرتج عردم جرواز االةرراط  ۱

عليها حتى باالخالل بعنصر االنتفـاع بهـا فـي المسـتقبل الملكية واهدارها واالعتدا   

فال يجوز العمل على افنا  الغابات ونشر التصحر أو التفريط في استخراج  المعادن 

ومنها النفط مثال وهدر   في مصارف واهية مما يضر بالبشرية حاضرا  او مستقبال  

 والحديث هنا مفصل.

 معه:ر التواز  التكويني ولزوم  االنسجمم  2

فالمسلم يمتلك نحو الكون والوجود  نظرة متوازنة، ويقف من هذا التوازن موقفـا 

متوازنا، بل  قد ينطلـق  القـربن مـن فكـرة التـوازن التكـويني ليؤكـد علـى  التـوازن  

يــَزانَ التشــريعي، يقــول تعـــالى،  َع اْلمِّ ا َوَوضـــَ َما  َرفَعَهــَ ي  * َوالســَّ ْوا فـــِّ أاَلَّ تَْطغــَ

يَزانِّ  والمسلم اذ يتأكد  لديه هذا التوازن البيئي حيـث يسـمع: »وان مـن شـي    (2)اْلمِّ

 (4)»وكــل  شــي  عنــد  بمقــدار« (3)اال عنــدنا خزائنــه ومــا ننزلــه اال بقــدر معلــوم«

»واتـاكم مـن كـل سـألتمو  وان   (5)»انزل من السما  مـا    فسـألت اوديـة  بقـدرها«

 
 .27ص 5، الكمةي ج223ص   4كنز العممل ج( ۱)

 . 9،  8، 7الرحم :  ( 2)

 .2۱الحجر:  (  3)

 .8الرعد:  (  4)

 .۱7الرعد:  (  5)
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ام الكامل مـع بيئـة كونيـة منسـجمة تعدوا نعمة هللا ال تحصوها« يشعر تماما  باالنسج

مقدرة وظواهر ال تعد معدة الشباع حاجاته وتسهيل حياتـه، وحينئـذ يعمـل علـى  ان 

ال يخل بتصرفاته بهذا التوازن البيئي وهو يشعر باالرتباط بينه وبين وجود ، وكـأن 

ســفينة نــوح التــي حملتــه مــع النمــاذج الحيوانيــة وتحركــت »بســم هللا مجريهــا 

 تمثل سفينة الحياة التي تتحرك  ايضا  بسم هللا في مسيرة متوازنة. (1)ومرساها«

 ر النظمةة بمفهومهم الوسيع م  مطلوبمت الشريعة 3

الجزئيات حيث يطلب من المؤمن ان يكون نظيفا   يواذا كانت النظافة  مطلوبة ف

في سكنا ، وطيبا  فـي سـلوكه وفـي عبادتـه وثوبـه وبيتـه وشـعر  ورائحتـه فـان مـن 

ولى ان يبتعد عن تلويـث بيئتـه العامـة بمـا ينتجـه  مـن غـازات سـامة  ومخلفـات اال

 ضارة وانبعاثات قاتلة.

 ر الضرر والضرار مرةوض ةي االسالم 4

وهذ  قاعدة تسالم عليها المسلمون جيمعا ورويت في مختلف المصـادر  وجـا ت 

هـل الملـل افي موارد عديدة منها قضية سمرة بن جندب ومنها ما جـا  فـي ميـراث  

)ا( بـين اهـل المدينـة فـي مشـارب النخـل، وفـي بـاب وما جـا  فـي قضـا  النبـي

 ولذلك ادعي  التواتر المعنوي فيها (2)الشفعة

وقد  بحث الفقها  فيها مفصال واعتبروا ادلتها متقدمة على ادلة االحكام االوليـة، 

وض وتحدثوا فيها عن الضرر الشخصي والنوعي واذاكـان للشـخا ان يطالـب بعـ

عما لحقه مـن ضـرر شخصـي فانـه لـيس الي كـان الحـق فـي توجيـه أي نـوع مـن 

الضرر لآلخرين فاذا كان الضـرر نوعيـا  طالـب الحـاكم بـالتعويض عنـه واذا كـان 

دوليا  امكن للهيئات الدولية المخولة ان تمنعه وتطالب بالتعويض عنه، وحتـى لـو لـم 

ر ان يطالبوا بالتعويض؛ يقول يكن الضرر مباشرا فان للمتضررين بشكل غير مباش

المرحــوم الشــهيد الصــدر: »تصــرف المالــك فــي مالــه بشــكل يــؤدي الــى االضــرار 

 
 4۱هود:  ( ۱)

 .لجزء الخممسويراجع الكمةي للكليني ا 2۱3-2۱2ص   ۱القواعد الفقهية للبجنوردي، ج( 2)
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 باالخرين على نوعين:

 احدهما التصرف الذي يضر شخصا بخر ضررا ماليا مباشرا...

والثاني التصرف المضر بشكل غير مباشر الذي  يؤدي الى سو  حال اآلخـرين 

ن امـوالهم كاالسـاليب التـي يتبعهـا المشـروع الرأسـمالي دون أن ينقا فعال شيئا مـ

 الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة...

وهذا النوع الثاني يعد في نظر بعض الفقها  من موارد القاعدة كما اوضحنا  في 

 (1)بحوثنا االصولية ودللنا على شمول القاعدة له

ان المفهـوم  (2) تومن الواضح بمالحظـة روح االسـالم العامـة وبعـض التطبيقـا

يتسع ليشمل الضرر النوعي بالريب ومن الطبيعـي ان االضـرار بالطبيعـة اضـرار 

مباشـر بكــل البشــرية  الحاضــرة وربمــا اآلتيــة ايضـا. ومــن هنــا فــان بعــض الــدول 

الصناعية الكبرى اليوم تجرم اجرامـا بالغـا بتلويثهـا البيئـة واخاللهـا بـالتوازن العـام 

عيانا  بحـدوث موجـات الحـر الشـديد وذوبـان الثلـوج القطبيـة فيها االمر الذي نشهد   

 وثقوب االوزون الخطرة.

 وهناك قواعد اخرى اليسعنا هنا التعرض اليها. 

 

 المادة الحادية والخمسون

 ال تفرض اية ضريبة إالّ بموجب القمنو .

ويتولى القمنو  تحديد مجمالت االعفمء مرر  الضرررائب او 

 تخفيضهم.

ائب العشوائية التـي يفرضـها المسـتبدون، وهـي مـن المصـائب وذلك منعا  للضر

 التي ابتليت بها الشعوب.

 

 
 .608ص  2اقتصمدنم ج(  ۱)

 . ، ةمم بعد340ص  ۱7تراجع ةي الوسمئل، ج  ( 2)
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 المادة الثانية والخمسون

تقوم الحكومررة بمعررداد الميزانيررة السررنوية العممررة للرربالد 

مهم الرررى مجلرررس  ،بملصررورة المقرررررة ةررري القررمنو  وتقرررّدِّ

الشورى االسالمي مرر  اجررل منمقشررتهم والمصررمدقة عليهررم. 

عديل ةي ارقمم الميزانيررة يجررب ا  يررتم وةقررمً للطريقررة وأيُّ ت

 المعينة ةي القمنو .

كما ان مجلس الشـورى المنتخـب يجـب أن يوافـق  ،وهذا واجب أساسي للحكومة

 على الميزانية مما يمثل اشراف الشعب ومراقبته لها.

 

 المادة الثالثة والخمسون

ة، تدخل جميع ايرادات الدولة ةي حسمبمت الخزينة العممرر 

ويتم تسديد النفقمت العممة ةي حدود المخصصمت المصمد ق 

 عليهم بموجب القمنو .

 

 وهي في نفس السياق: لكي تضمن سالمة المسيرة االقتصادية.

 

 المادة الرابعة والخمسون

يكررو  ديرروا  محمسرربمت البلررد تحررت اشررراف مجلررس 

الشورى االسررالمي مبمشرررة. نظررمم الررديوا  وادارة شررؤونه 

 ةي مراكز المحمةظمت تتعي  بقمنو . ةي طهرا  و
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و)ديوان المحاسبات( يمثل ذراع مجلس الشورى لمراقبـة مـدى التـزام الحكومـة 

 بتطبيق القوانين والمقررات التي وافق عليها مجلس الشورى.

وللتوسع يالحظ ما ذكرنا  بنفا  من التـوازن فـي موضـوع المراقبـة المتبادلـة فـي 

 الدستور.

 

 

 

 والخمسون  المادة الخامسة

يقوم ديوا  المحمسبة بمراجعة جميع حسمبمت الوزارات 

والمؤسسررمت والشررركمت الحكوميررة، وسررمئر االجهررزة الترري 

تسررتفيد بشرركل مرر  االشرركمل مرر  الميزانيررة العممررة للدولررة ر 

ِّنهم القمنو  ر او التدقيق ةي ا  اي انفررمق  بملطريقة التي يعيّ

كم  كل مبلغ قررد تررم لم يتجموز الرصيد المقرر له، وةيمم اذا 

انفمقه ةي المجمل المخصص له. ويجمع ديرروا  المحمسرربة ر 

وةقررمً للقررمنو  ر جميررع الحسررمبمت والواررمئق والمسررتندات 

المتعلقة بهم، ويقرردم تقريررراً عرر  تفريررغ ميزانيررة كررل عررمم، 

بمالضمةة الى وجهمت نظره الى مجلس الشورى االسررالمي، 

ع هذا التقرير ةي متنمو  ل الجميع.ويجب ا  يوض 

 

 واجبات هذا الديوان وهي:هذ  المادة  وضح  ت

 ـ مراجعة جميع حسابات كل االجهزة المستفيدة من الميزانية العامة.1

 تقديم تقرير عن تفري  ميزانية كل عام مع ابدا  الـرأي الـى مجلـس الشـورى  -2
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 االسالمي.

 ا ابدا  الرأي فيه.وتضيف المادة ان التقرير يجب ان يكون في متناول الجميع ليستطيعو

 لع الجميع على مسيرة االموال العامة بكل وضوح.وهكذا يطّ 
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 المادة السادسة والخمسون 

السرريمدة المطلقررة علررى العررملم وعلررى االنسررم  هلل، وهررو 

الذي منح االنسم  حررق السرريمدة علررى مصرريره االجتمررمعي، 

و تسررخيره وال يحق ألحد سلب االنسم  هررذا الحررق االلهرري أ

والشررعب يمررمرس هررذا الحررق  ،ةرري خدمررة ةرررد او ةئررة مررم

 الممنرررررررروح مرررررررر  هللا بررررررررملطرق المبيَّنررررررررة ةرررررررري

 المواد الالحقة. 

 الحقائق التالية:ـ هنا ـ  ر  وتقرَّ 

 ،: ان السيادة المطلقة والحقيقيـة هـي و تعـالى علـى العـالم وبضـمنه االنسـاناوالً 

الجتماعيـة االسـالمية والنظـرة الوضـعية وهذا امر يشكل الفارق الكبير بين النظرة ا

 المادية، وتترتب عليه اللوازم االخرى.

 ومنشأ االعتقاد هو:

ان االسالم يقوم على عقيدة التوحيد التي تركز على وجود خالق للكون كلـه، وال 

خالق سوا ، وبالتالي فالكون كله قائم بفيضه الوجـودي. وعليـه فالملكيـة الحقيقيـة لـه 

ة التامة الواقعية له، والحق التام له ومنه تنشأ باقي الحقـوق والملكيـات تعالى والسياد

النهـا مخلوقـة ومفتقـرة اليـه بكـل وجودهـا   ،والسيادات االعتبارية لالشـيا  االخـرى

 وكينونتها، ومن هذ  االشيا  االنسان.  

ومن هنا يبدو سخف االصوات التي تنادي بالحق االنساني بعيدا  عن االيمان باو 

 ،بع المنه  المنطقـيبالمنحة االلهية لالنسان. اذ أنها حتى لو كانت ملحدة فهي ال تتّ و
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ـ فـي همـا مـع أناذ تفصل المسألة الواقعية الفلسفية عن المسألة الحقوقيـة االجتماعيـة 

مسألتان مترابطتان كما اكـدنا مـن قبـل. ان المنطـق يقتضـي تحديـد المسـألة الواقع ـ  

ية ثم البحث عن الحقوق االجتماعية ومنبعها. ومن هنا نقـول: الواقعية والنظرة الكون

اذ حددت موقفها الفلسفي ثـم رأت ان   ،ان المسيرة االسالمية منطقية اكثر من غيرها

 هذا الموقف يقودها للقول بحقوق اعتبارية وضعية لالنسان .

ا مـا : ان هللا تعالى منح االنسان حق السـيادة علـى مصـير  االجتمـاعي: وهـذاثنياً 

وأمخخرهم شخخورأ   :تؤكد  المصادر االسالمية مـن الكتـاب والسـنة مـن مثـل قولـه تعـالى
ــالى  بيخخنهم ــه تع ــن قول ــر بعــض  .واملؤمنخخون واملؤمنخخات بعضخخهم اوليخخاء بعخخض :وم ــد م وق

 الحديث في ذلك . وهو مقتضى االصل العقالئي االول ايضا .

ن ذلــك يخــالف مــا قررتــه ال ،: انــه ال يمكــن ســلب هــذا الحــق االلهــي وغصــبهاثلثخخاً 

ككونـه   ،الشريعة. نعم قد يقرر واهب الحق اعطا   ألحد بعينه لخصوصية في الفرد

 :تعخخاىلكمـا نجـد ذلـك فـي قولـه   ،وذلـك لمصـلحة االمـة  ؛نبيا  معصوما  أو وصيا  لنبي
  وىل ابملؤمنني مخخن انفسخخهمأالنيب   ّمـن  :  ذلـك عـن هللا تعـالىوقول النبي)ا( وهو يبل(

. وهكـذا نجـد الدسـتور االسـالمي يتعـرض هنـا الـى (1)  موال (  ال  فهذا عليي كنت مو

 ،السيادة الحقيقية و والسـيادة االعتباريـة للشـعب وينفـي االسـتبداد الفـردي والفئـوي

 ممهدا  للمواد اآلتية.
 

 المادة السابعة والخمسون

السررلطمت الحمكمررة ةرري جمهوريررة ايرررا  االسررالمية هرري: 

 

ـ كنز 195:  5الطبراني    –، المعجم الكبير  592عمور بن أبي عاصم:    –كتاب السنة  (  1)

 57، قــرب االســناد:  336، ومثله فــي: كمــال الــدين وتمــام النعمــة :  131:  13العمال  

ــف  ــيد –الطرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121س الحسني: ابن طاوو 
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ة، والسرلطة التنفيذيرة، والسرلطة القضرمئية، السلطة التشرريعي

 ،وتممر س صالحيمتهم بإشراف ولي االمر المطلق وامرمم االمرة

وذلررك وةقررمً للمررواد الالحقررة ةرري هررذا الدسررتور، وتعمررل هررذه 

 السلطمت مستقلة ع  بعضهم بعضمً.

ويبــدأ الدســتور مــن هنــا ببيــان التركيبــة االداريــة للدولــة، فيبــين أن هنــاك ثــالث 

هي: التشريعية والتنفيذية والقضائية . وهناك سلطة فوقهـا هـي االصـل فـي سلطات  

قيادة االمة والتنسيق بين السلطات الثالث المذكورة. والتي تحل المشكلة المستعصـية 

في العالقـة بـين هـذ  السـلطات فـي االنظمـة الديمقراطيـة لـئال تطغـى احـداها علـى 

ويتم تنسيق عمـل القـوى مـن جهـة   ،ةاالخرى بل يحتفظ الكل منها باستقالله من جه

 لتأمين وحدة البالد في الموقف العام.  ،دونما تصادم وتشرذم   ،اخرى

ــرة  ــى فك ــبي للســلطات( عل ــك النس ــرة )التفكي ــبعض فك ــح ال ــد رج ــا فق ــن هن وم

 (1))االستقالل التام عن بعضها البعض( والتي طرحها مونتسكيو.

د نـوع مـن التعـاون واالشـراف وذلك انه في االنظمة الديمقراطية المعروفة يوج

والمراقبة من قبل بعـض السـلطات علـى الـبعض اآلخـر. ولكـن النـزاع قـد يسـتحكم 

 احيانا  مما يشل عمل البالد، كما الحظنا ذلك في بعض الدول كباكستان مثال . 

ـ وهـو واليـة الفقيـه ـ ومن هنا كان الحل االنجع والمنسجم مع اساس هذا النظـام 

د نفسـه علـى عمليـة التنسـيق، ويحسـم االمـر فـي مـوارد النـزاع هو ان يشرف القائـ

المستحكم، ويخرج البالد من النفق المسدود بمقتضـى واليتـه المطلقـة وغيـر المقيـدة 

بأي من السلطات. وربمـا اشـكل امـر هـذ  )الواليـة المطلقـة( علـى بعـض االذهـان 

 الستبداد الذي يرفضه الوجدان.الي افتصوروا انها تؤدي  

 وذلك اذا الحظنا االمور التالية:  ،لتأمل اكثر في الدستور ينفي هذ  الشبهةولكن ا

 

 .25 ـ : مركز المطالعات الثقافية الدولية بطهرانـ ( نظام الجمهورية االسالمية 1)
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أوال : ان االستبداد  بالرأي واصدار االحكام بال مشورة هـو نقـض صـريح ألمـر 

القربن، وهـو بالتـالي يخـرج الفـرد مـن العدالـة المطلوبـة، وبالتـالي يفقـد القائـد احـد 

ال لعزلـه مـن قبـل مجلـس الخبـرا  الـذي الشروط االساسية لالهلية، مما يفسح المجـ

 يراقب مسألة توفر الشروط باستمرار.

ثانيا : يصرح الدستور في مكان بخر بأن القائد فرد من افراد االمة يتحمـل تبعيـة 

 (.107عمله ويتساوى مع الباقين امام القانون ) م 

مجـال  فها، وهويثالثا : ان مجئ عبارة )المطلق( في هذ  المادة يوضح مجال توظ

التنسيق المباشر بين السلطات ال ايجاد سلطة رابعة تقوم بعملها المباشـر الـى جانـب 

( حــين جعلــت موضــوع )حــل 110وهــو مــا طرحتــه المــادة ) ،الســلطات األخــرى

احدى وظـائف القائـد وصـالحياته.   (االختالفات وتنظيم العالئق بين السطات الثالث

ظام التي ال يمكن حلها بالطرق العادية كما اضافت الى ذلك وظيفة )حل مشكالت الن

من خالل مجمع تشـخيا مصـحلة النظـام(. ويالحـظ ان تـدخل القائـد هنـا يـتم بعـد 

ويضـم اركـان الـبالد مـن   –استعصا  الحل، وقيام مجمع تشخيا مصـلحة النظـام  

بتقـديم نتـائ  مـداوالتهم  –رؤسا  السلطات الثالث الى مجموعة متميزة من الخبرا  

 للقائد.

 1958اكتـوبر  4قد رأينا الدستور الفرنسي للجمهوريـة الخامسـة الصـادر فـي و

يؤكد على اشراف رئيس الجمهورية على صيانة الدسـتور، وحسـن جريـان االمـور 

من قبل السلطات الثالث، وضمان استمرار بقا  البالد، فيعين رئيس الوزرا  ويعين 

و قــام بحلــه واجــرا  ويعــزل الــوزرا ، وربمــا رفــض بعــض قــرارات البرلمــان، ا

االستفتا  العام، وربما استطاع للظروف الطارئة ان يحل محل السلطات العامـة بعـد 

 (1)التشاور مع رئيس الوزرا  ورئـيس مجلـس النـواب واالعيـان ومجلـس الدسـتور.

 

 من الدستور الفرنسي. 16، 12، 11، 10، 8، 5( تراجع المواد 1)
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 القوانين الوضعية.فيِّ فليس ما جا  في الدستور االسالمي بدعا  حتى  

وحتى انه يسـتطيع  ،ان يقدم على الحل المطلوبومن هنا يستطيع القائد المنتخب  

( مما يحـل مشـكلة عـدم التصـريح 110من م    3ان يدعو لالستفتا  العام وفق )البند  

 بامكان حل مجلس الشورى في الدستور .

 

 

 المادة الثامنة والخمسون

تممر س السلطة التشريعية عرر  طريررق مجلررس الشررورى 

برري  مرر  قبررل االسررالمي الررذي يتررأّلف مرر  النررواب المنت خ 

غ اللرروائح المصررمد ق عليهررم ةرري المجلررس الررى  الشعب، وتبلررَّ

السلطتي  التنفيذية والقضررمئية مرر  أجررل التنفيررذ وذلررك بعررد 

 مرورهم بملمراحل المبيَّنة ةي المواد الالحقة.

 

فـال مجـال لنـواب  ،تقرر هذ  المادة ان النـواب جميعـا  يجـب ان ينتخـبهم الشـعب

لتمثيل الشعبي ويزيفه. كما تقرر ان القـوانين التـي يصـادق يعينهم غير  مما يخدش ا

 عليها المجلس تشمل السلطتين التنفيذية والقضائية ولكن بعد مرورها بمراحل.

 

 المادة التاسعة والخمسون

يجوز مممرسة السلطة التشريعية بإجراء االستفتمء العمم 

والرجرروع الررى آراء النررمس مبمشرررة بعررد مصررمدقة الارري 

لرررس الشرررورى االسرررالمي، حرررول القضرررميم اعضرررمء مج
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المهمررة   ،االقتصمدية، والسيمسررية، واالجتممعيررة، والاقمةيررة

 جداً.

 

وهـو بـاب يفتحـه الدسـتور امـام هـذ  السـلطة لمعرفـة رأي الشـعب فـي القضــايا 

( 110مـن م  3المهمة، كما يتطلب ذلك صدور امر من القائد  باالستفتا  )وفق البند 

 اسمة.لتبقى للشعب كلمته الح

 

 

 المادة الستون 

يترروّلى رئرريس الجمهوريررة والرروزراء مممرسررة السررلطة 

بمستانمء الصررالحيمت المخصَّصررة للقمئررد مبمشرررة   ،التنفيذية

 بموجب هذا الدستور.

 

ويعتبر رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية والرجـل الثـاني فـي الـبالد بعـد 

 ن الدستور صالحياته.القائد الذي بيّ 

 

 الحادية والستونالمادة 

تممر س السلطة القضمئية ع  طريق محمكم وزارة العرردل 

التي يجب تشكيلهم وةقم للموازي  االسالمية وتقوم بملفصررل 

ةرري الرردعموي، وحفررظ الحقرروق العممررة، واجررراء العدالررة 

 ونشرهم، واقممة الحدود االلهية.

 

ل فــي الواقــع مســتقلة فــي قراراتهــا، ووزارة العــدـ كمــا مــر ـ الســلطة القضــائية 
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التنفيذية، وتقوم الوزارة باالعمال التنفيذية لهذ  السلطة وال تتـدخل   السلطةعضو في  

 في االحكام القضائية. وقد حدد الدستور االهداف التالية للمحاكم:

 ـ الفصل في الدعاوى وموارد النزاع.1

وهــي وظيفــة مهمــة، وهــذ  الحقــوق مبينــة فــي هــذا  ،حفــظ الحقــوق العامــة – 2

 ستور .الد

وهذا باب واسع يعني ان اي ظلم يحدث في المجتمـع   ،اجرا  العدالة ونشرها  -3

تستطيع هـذ  السلطـة الوقـوف بوجهـه ومعاقبـة الفاعلين. طبعا  ال عقوبة اال بقانــون 

 ـ كما مر ـ .

 أي تطبيق قانون الجزا  االسالمي.  ،اقامة الحدود االلهية -4

لي فـي يال  للسـلطات الحاكمـة يـأتي البيـان التفصـبعد هذ  المواد المتعرضة اجمـا

 المواد التالية.
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 السادس الفصل 

 السلطة التشريعية 
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 البحث األول 

 

 (1)مجلس الشورى االسالمي

 

 المادة الثانية والستون 

يتألف مجلس الشورى االسالمي م  نواب الشعب الررذي  

بو  مبمشرة، وبمالقتراع السري.  يُنت خ 

برر  ي ، وكيفيررة يُعرري  القررمنو  شررروط النررمخبي  والمنتخ 

 االنتخمبمت.

 
ولكنهـا هنـا تضـيف شـرط االنتخـاب بـاالقتراع   58وكأن المـادة تكـرر مضـمون م  

تعيــين شــروط النــاخبين والمنتخبــين وكيفيــة  –الســري. وتتــرك للقــوانين التفصــيلية 

 
 ( السلطة التقنينية۱)

واخرتص ر ،  59كمرم رأينرم ذلرك ةري المرمدة ر ويتم التقني  ةي الجمهورية االسالمية تمرة بمالسلوب المبمشر 

وأل  االمررور المختلفررة تحتررمج لدراسررمت متخصصررة قررد ال  ، االسررتفتمء بررمالمور المهمررة لصررعوبته اوال

عدد النرواب علرى االسرتفتمء ممرم يعنري ا  يواةق الام    59يعرةهم عموم اةراد الشعب، وقد اشترطت الممدة  

واخررى بمالسرلوب غيرر المبمشرر ويرتم  ؛برذلك لزوم التأكد م  األهمية، على ا  االمر يتطلب صدور امر م  القمئد  

 .م  قبل النواب انفسهم
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 االنتخابات.
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 المادة الثالثة والستون 

مدة النيمبة ةي مجلس الشورى االسالمي اربررع سررنوات، 

نتخمبررمت كررل دورة قبررل انتهررمء الرردورة السررمبقة، وتجررري ا

 بحيث ال تبقى البالد بدو  مجلس ةي اي وقت م  االوقمت.

 

والتحديد بأربع سنوات يراعي التغيرات فـي الحالـة االجتماعيـة والسياسـية ويعطـي 

 المسيرة البرلمانية حيوية جديدة.
 

 المادة الرابعة والستون

ئترررم  مو معرردد نرررواب مجلرررس الشررورى االسرررالمي هررر 

وسرربعو  نمئبررمً وابتررداء مرر  تررمريخ االسررتفتمء العررمم سررنة 

هجرية شمسية وبعد كل عشر سنوات مع مالحظررة   ۱368

العوامررل االنسررمنية والسيمسررية والجغراةيررة واماملهررم يمكرر  

اضررمةة عشررري  نمئبررمً كحررد اعلررى، وينتخررب الزرادشررت 

واليهررود كررل علررى حرردة نمئبررمً واحررداً، وينتخررب المسرريحيو  

شررروريو  والكلررردانيو  معرررمً نمئبرررمً واحرررداً، وينتخرررب اآل

المسيحيو  األرم  ةي الجنوب والشممل كل على حدة نمئبررمً 

واحررداً. نطررمق الرردوائر االنتخمبيررة وعرردد النررواب يحررددهمم 

 القمنو .

 
 ان تحديد عدد النواب يفسح المجال للسير المتزن للبحث في القضايا االساسية.

واحـد لكـل  االقليات الدينية حين تقرر ان يكون هناك نائبوتضمن هذ  المادة حقوق 
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لالشوريين والكلدانيين معا  لقلتهم في ايران، ولالرمـن   من الزردشت واليهود وكذلك

 نائبان رغم ان اعدادهم قد تقل كثيرا  عن النسب االنتخابية للمسلمين.
 

 المادة الخامسة والستون

الشررورى  بعد اجررراء االنتخمبررمت تصرربح جلسررمت مجلررس

وترررتم  ،االسرررالمي رسرررمية بحضرررور الاررري عررردد النرررواب

المصمدقة علررى المشررمريع واللرروائح القمنونيررة وةررق النظررمم 

الداخلي المصمد ق عليه م  قبل المجلس، بمستانمء الحررمالت 

 التي يعي  لهم الدستور نصمبمً خمصمً.

ط مواةقة الاي الحمضري  للمصررمد قة علررى النظررمم وتُشتر

 .سالداخلي للمجل

 

 مادة تنفيذية.وهيِّ 
 

 المادة السادسة والستون

طريقة انتخمب ومدة دورة عمل كّلٍّ مرر  رئرريس المجلررس 

وهيئرررة الرئمسرررة، وعررردد اللجرررم ، والشرررؤو  المرتبطرررة 

بمنمقشمت المجلس، وامور المنمقشمت واالنضبمط، كررل ذلررك 

 يحدد بواسطة النظمم الداخلي للمجلس.
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 .ايضا    مادة تنفيذيةوهي 
 

 
 

 ادة السابعة والستونالم

علررى النررواب ا  يررؤدوا اليمرري  التمليررة ةرري اول اجتمررمع 

 للمجلس، ويوقعوا على ورقة القسم:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

»ا سخخم أمخخام القخخرآن الكخخرمي ابهلل القخخادر املتعخخال  وألتخخزم بشخخرمل أن اكخخون 
 مخخخداكعاً عخخخن حخخخرمي االسخخخالم  حاميخخخاً ملكاسخخخيف ثخخخورة شخخخعيف ايخخخران االسخخخالمية 
واُلسس اجلمهورية االسالمية  وأن أحف  االمانخة الخ  أودعهخا الشخعيف لخدي 
ابعتبخخخاري امينخخخًا  وعخخخاداًل  وان اُراعخخخي االمانخخخة والتقخخخوأ مل لديخخخة مسخخخؤوليات 
النيابخخة  وان اكخخون خ دائمخخاً خ ملتزمخخاً ابسخختقالل الخخوطن وركعتخخه  وحفخخ  حقخخوق 

ستهدف مل تمر ايت الشعيف  وخدمة الناس  وان اداكا عن الدستور  وان ا
وكتخاابيت وابخخداء وجهخات نظخخري ضخخمان اسختقالل الخخبالد وحريخة النخخاس ولمخخني 

 مماحلهم«.
 

نررواب االقليررمت الدينيررة يررؤدو  اليمرري  مررع ذكررر كتررمبهم 

السمموي، والنواب الغمئبو  ع  الجلسة االولى عليهم اداء 

 اليمي  ةي اول جلسة يحضرونهم.

 
ى وأوصافه وبذكر الشـرف دافعـا  للتعهـد وااللتـزام وهذا القسم الشرعي باو تعال
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يوضح ان المسؤولية سوف تكون مسؤولية شرعية يؤدي التخلف عنها إلـى العقوبـة 

 االلهية باالضافة لمخالفته لمقتضيات الشرف والكرامة. 

ويركز النائـب فـي قسـمه هـذا علـى الـدفاع عـن االسـالم اوال  وقبـل كـل شـي ، 

ــورة اال ــة مكاســب الث ــى وحماي ــة االســالمية، والنظــر ال ســالمية واســس الجمهوري

موضوع العضوية في المجلس باعتبارها امانة يصونها بتقوى واستقامة فـي كـل مـا 

 يقول ويكتب ويبدي من برا .

هكذا اذن يفترض في النواب تحري الدقة والتزام االمانة وصراط العدالة وهي حالـة 

واالنضـباط. كـل ذلـك لضـمان عمـل نفسية تحتاج الـى كثيـر مـن االعـداد الروحـي  

 المجلس النيابي بدقة لتحقيق اهدافه المهمة جدا .
 

 المادة الثامنة والستون 

ةي زم  الحرب واالحتالل العسكري للبالد تتوقررف لمرردة 

محررددة انتخمبررمت المنررمطق المحتلررة، أو انتخمبررمت جميررع 

البالد، وذلك بمقتراح م  رئيس الجمهورية، ومواةقة االاررة 

عدد النررواب، وتأييررد مجلررس صرريمنة الدسررتور، وةرري   اربمع

حملة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصررل المجلررس السررمبق 

 اعممله.

 عن مرونة دستورية الحتوا  الحاالت االستثنائية العصيبة.هذ  المادة  وتعبر 
 

 المادة التاسعة والستون

منمقشررمت مجلررس الشررورى االسررالمي يجررب ا  تكررو  

يررر الكممررل عنهررم عرر  طريررق االذاعررة علنيررة، ويُنشررر التقر

والجريدة الرسمية إلطالع الرأي العمم، ويمكرر  عقررد جلسررة 

غير علنية اذا دعررت الضرررورة والحفررمظ علررى امرر  الرربالد، 



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 542

وذلررك بطلررب مرر  رئرريس الجمهوريررة أو احررد الرروزراء أو 

عشرة م  نواب المجلس، وتكو  اللوائح المصررمدق عليهررم 

مواةقررة االاررة اربررمع عرردد   ةي هذه الجلسة معتبرة ةي حملة

النواب عليهم ومع حضور اعضمء مجلس صيمنة الدسررتور، 

وتنشر تقمرير ع  هذه الجلسمت، واللوائح المصمد ق عليهررم 

 الطالع الرأي العمم بعد زوال حملة الضرورة.

لكي يضمن الدستور اطالع الشعب على مضمون ما يجري في جلسات ممثليه قـرر 

نشر اخبارها عن طريق االذاعـة والجريـدة الرسـمية وان تُ   ،أن تكون الجلسات علنية

الواسعة االنتشار، طبعا  مع االشارة الى امكان كون الجلسات غير علنية للضـرورة، 

اليقل عن عشرة مـن النـواب اوال ،   ولكن ذلك اما ان يكون بطلب من الحكومة أو ما

ارباع عدد النـواب ثانيـا ،   وان تكون اللوائح التي يصادق عليها فيها مقبولة من ثالثة

وبحضور اعضا  مجلس صيانة الدستور ثالثا ، ولزيادة االحتيـاط فـان التقـارير عـن 

هذ  الجلسات واللوائح الموافق عليها يجب ان تنشر عند زوال الضرورة التي دعـت 

 لكون الجلسات غير علنية.
 
 

 المادة السبعون 

أو  لرررئيس الجمهوريررة ومعمونيرره والرروزراء ر مجتمعرري 

كرراّل علررى انفررراد ر حررق االشررتراك ةرري الجلسررمت العلنيررة 

للمجلس، ويحق لهم اصطحمب مستشررمريهم معهررم. واذا مررم 

رأى النررواب ضرررورة حضررور الرروزراء، ةررمنهم مكلَّفررو  
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بملحضور، وعلى المجلس ا  يستمع ألقوالهم اذا مررم طلبرروا 

 ذلك.

 

مـع مستشـاريهم، بـل تكلـف   تجيز هذ  المادة للحكومة االشتراك في الجلسات العلنية

ــس  ــى المجل ــي الحــديث فعل ــوا ف ــك، واذا رغب ــواب ذل ــأى الن ــذلك اذا ارت ــوزرا  ب ال

 االستماع.
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 البحث الثاني 

 

 خيارات مجلس الشورى االسالمي وصالحياته 

 

 المادة الحادية والسبعون

يحقُّ لمجلس الشورى االسررالمي ا  يسرر َّ القررواني  ةرري 

 لمقررة ةي الدستور.القضميم كمّةة، ضم  الحدود ا

 
 حق سن القوانين للمجلس ولكن في اطار الدستور.هذ  المادة  وتعطي 

 
 المادة الثانية والسبعون

ال يحررقُّ لمجلررس الشررورى االسررالمي ا  يسرر َّ القررواني  

المغميرة ألصول وأحكمم المذهب الرسمي للبالد أو المغررميرة 

ي للدستور. ويتولى مجلس صرريمنة الدسررتور مهمررة البررت ةرر 

 هذا االمر طبقمً للممدة السمدسة والتسعي  م  الدستور.

 
االطار الثاني لعملية سن القوانين هو اصول واحكام المـذهب الرسـمي. ومرجـع 

 .96تشخيا هذا التقيد هو مجلس صيانة الدستور وفقا  للمادة  

والحقيقة هي ان هاتين المادتين اساسيتان وبهما يختلـف الدسـتور االسـالمي عـن أي 

تور ديمقراطي وضعي انسجاما  مع ماقلنا  فـي مطلـع الكتـاب مـن ان الدولـة هنـا دس

اسالمية تؤمن بالعالقة الوثيقـة بـين النظـرة الكونيـة وااليـديولوجيا الحياتيـة، وبـدون 

 هذين القيدين ال يمكن ضمان سالمة هذا االساس الركين.
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 المادة الثالثة والسبعون

عتبران مـن صـالحيات مجلـس شرح القوانين العادية وتفسيرها يُ 

الشورى االسالمي. ومفهوم هذ  المادة ال يمنع القضاة من تفسير 

 القوانين في نطاق تشخيا الحق.

 
خصوصـا  ونحـن  ،ومشكلة توضـيح االجمـال فـي القـوانين الصـادرة مشـكلة واقعيـة

نتعامل مع نصوا لها اطالقات وعمومات وتقييدات، وبالتالي يحـدث التشـكيك فـي 

د جعل المجلس نفسه الحكم في البين. كما اتسم الدستور بالمرونة عندما منح ذلك. وق

القاضي حق تفسير القانون في مقام القضا  والفصل فـي النزاعـات لتشـخيا الحـق 

 فيها.
 

 المادة الرابعة والسبعون

تقرردَّم اللرروائح القمنونيررة بعررد مصررمدقة مجلررس الرروزراء 

يستطيع مم اليقررل عليهم الى مجلس الشورى االسالمي، كمم 

ع  خمسة عشر نمئبمً اقتررراح مشررمريع القررواني ، وطرحهررم 

 ةي مجلس الشورى االسالمي.

 
ويسـمى   ،وهكذا يلزم المجلس بدراسة اللوائح ومشاريع القـوانين وابـدا  الـرأي فيهـا

اليقـل عـن  ومـا يقدمـه مـا ،مايقدم من الحكومة بعد موافقة مجلس الـوزرا  بـاللوائح

 من اقتراحات بمشاريع القوانين .  خمسة عشر نائبا  
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 المادة الخامسة والسبعون

مهم  مشمريع القواني  واالقتراحررمت والتعررديالت الترري يقررّدِّ

ي الررى خفررض  النواب ةي خصوص اللرروائح القمنونيررة وتررؤّدِّ

العمئرردات العممررة أو زيررمدة اإلنفررمق العررمم تعتبررر صررملحة 

للمنمقشرررة ةررري المجلرررس إذا تضرررمنت طريقرررة لتعرررويض 

خفررمض ةرري العمئرردات أو تررأمي  الزيررمدة الجديرردة ةرري االن

 اإلنفمق.

 
فـاذا تضـمن   ، مادة احتياطية للحفاظ علـى الموازنـة العامـة التـي يـتم اقرارهـا بدايـة كـل سـنة 

 المعروض على المجلس اي اخالل فيجب ان يصاحبه مايسد هذا الخلل في الميزانية.
 

 المادة السادسة والسبعون

سررالمي ا  يترروّلى الترردقيق يحررقُّ لمجلررس الشررورى اإل

 والتحقيق ةي جميع شؤو  البالد.

 

 وهكذا يستطيع الشعب ان يشرف من خالل نوابه على كل شؤون البالد.

 

 المادة السابعة والسبعون

يجرررب أ  ترررتم المصرررمدقة علرررى المواايرررق، والعقرررود، 

مقيمت الدولية م  قبررل مجلررس الشررورى فتّ والمعمهدات، واال

 .اإلسالمي
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فيجب ان تنال الموافقـة مـن   ،ها تترك أثرها على مجمل البالدنها كلال

 المجلس.
 

 المادة الثامنة والسبعون

ر إدخررمل أي تغييررر ةرري الخطرروط الحدوديررة سرروى  يُحظرر 

التغييرات الجزئية مع مراعمة مصملح البالد وبشرط أ  تررتم 

التغييرات بصررورة متقمبلررة، وا  ال تضررر بمسررتقالل ووحرردة 

يصررمدق عليهررم أربعررة أخمررمس عرردد  أراضرري الرربالد، وأ 

 النواب ةي مجلس الشورى االسالمي.

 

ولكـن بشـرط   ،فـال يمكـن تغييرهـا اال جزئيـا    ،ألن الحدود تمثـل مسـاحة السـيادة 

ــك  ــا ، وان ال يضــر ذل ــادال  ثاني ــر متب ــون التغيي ــبالد اوال ، وان يك ــق مصــالح ال تحقي

النــواب مــن  4/5التغييــر  باســتقالل ووحــدة اراضــي الــبالد ثالثــا ، وان يوافــق علــى

 مجموع اعضا  المجلس رابعا .

 وهذ  الشروط تكشف عن تحوط شديد في االمر بقدر ما تكشف عن مرونة وواقعية.
 

 المادة التاسعة والسبعون

ر ةرررض األحكررمم العرةيررة، وةرري حررمالت الحرررب  يُحظرر 

والظرررروف االضرررطرارية المشرررمبهة يحرررق للحكومرررة بعرررد 

المي أ  تفرررض ر مؤقتررمً ر مصررمدقة مجلررس الشررورى اإلسرر 

بعض القيود الضرررورية علررى أ  ال تسررتمر ر مطلقررمً ر أكاررر 

م  االاي  يوممً، وةي حملة اسررتمرار حملررة الضرررورة علررى 

 الحكومة أ  تستأذ  المجلس م  جديد.
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واالحكام العرفية اسلوب تسـتخدمه الحكومـات متذرعـة بظـروف طارئـة لتطلـق 

وينفـتح مـن هنـا بـاب واسـع   ،د الحريـات العامـةيدها هـي فـي سـن القـوانين، وتقييـ

لالستبداد . وهو امر يرفضه النظـام والدسـتور االسـالمي بشـدة ويتحـرج منـه. وقـد 

رأينا الثورة االسـالمية التـي قلبـت االوضـاع رأسـا  علـى عقـب لـم تفـرض االحكـام 

العرفية والحكم العسكري وانما سعت بكل سـرعة النهـا  حكـم مجلـس قيـادة الثـورة 

 بر االستفتا ات الشعبية واقامة الحكم الدستوري الشعبي.ع

ومن هنا منع الحكم العرفي. وانسجاما  مـع واقعيتـه فـي مالحظـة الضـرورات فسـح 

الدســتور المجــال للحكومــة ان تفــرض مؤقتــا  بعــض القيــود الضــرورية شــريطة ان 

ذا اسـتمرت يومـا  ثانيـا ، وا  30وان ال تسـتمر مطلقـا اكثـر مـن    ،يوافق المجلس اوال  

 الضرورة كان عليها ان تستأذن المجلس من جديد بعد ثالثين يوما  ايضا  وهكذا.

 
 المادة الثمانون

عمليمت االقتراض واإلقراض أو منح المسمعدات ر داخل 

الرربالد وخمرجهررم ر الترري تجريهررم الحكومررة يجررب أ  تررتم 

 بمصمدقة مجلس الشورى اإلسالمي.

 نظرا  ألهميتها من جهات عديدة.
 

 المادة الحادية والثمانون

يُمنررع منعررمً بمتررمً مررنح االجمنررب حررق تأسرريس الشررركمت 

والمؤسسرررمت ةررري مجرررمل التجرررمرة والصرررنمعة والزراعرررة 

 والمعمد  والخدممت.
 

 سدا  لباب االستغالل االجنبي لهذ  الموارد الحساسة اقتصاديا  .
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 المادة الثانية والثمانون

جمنب إالّ ةرري حررمالت اليجوز للحكومة توظيف الخبراء األ

 الضرورة وبمصمدقة مجلس الشورى اإلسالمي.

 

وتأتي هذ  المادة استمرارا  لنفس الروح خصوصا  بعد ان عانت ايران االمّرين ممـن 

 جا وا بهذ  الصفة وألحقوا بالبالد الضربات االقتصادية التي يصعب جبرها.

 المادة الثالثة والثمانون

الترري تعتبررر مرر  المبررمني  العقررمرات واألمرروال الحكوميررة

األارية واآلامر التراايررة ال يجرروز نقررل ملكيتهررم الررى أحررد إالّ 

بمصمدقة مجلس الشورى اإلسررالمي علررى ا  ال تكررو  مرر  

 التحف الفريدة النمدرة.

 

 وهو احتياط في محله صيانة للتراث الوطني.
 

 المادة الرابعة والثمانون

له الحق ةي كل نمئب مسؤول تجمه جميع أبنمء الشعب، و

إبررداء وجهررة نظررره ةرري قضررميم الرربالد الداخليررة والخمرجيررة 

 كمةة.
 

 فهنا مسؤولية كبرى والى جانبها صالحية وحرية واسعة باعتبار  مسؤوال  امام الشعب.
 

 المادة الخامسة والثمانون
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النيمبة منصب شخصرري ال يقبررل التفررويض، وال يسررتطيع 

لشررخص أو المجلررس أ  يفررّوِّض صررالحية وضررع القررواني  

هيئررة، وةرري حررمالت الضرررورة يسررتطيع ر مررع األخررذ بنظررر 

االعتبمر الممدة الامنية والسرربعي  ر تفررويض لجمنرره الداخليررة 

ذ بصررورة تجريبيررة خررالل  حق س  بعض القواني  الترري تنفررَّ

ِّنهررم المجلررس حتررى يصررمدق عليهررم بصررورة  المرردة الترري يعيّ

نهمئيررة. وكررذلك ةررإ  مجلررس الشررورى اإلسررالمي يسررتطيع 

تفويض المواةقة الدائمررة علررى الررنظم الداخليررة للمؤسسررمت 

والشركمت والمؤسسمت الحكومية أو المرتبطررة بملحكومررة ر 

مررع مراعررمة المررمدة الامنيررة والسرربعي  ر إلررى اللجررم  ذات 

العالقة، أو يعطي إجررمزة المواةقررة عليهررم للحكومررة وحينئررذ 

 يجب أ  ال تتنررمةى اللرروائح الحكوميررة المصررمدق عليهررم مررع

مبمدئ وأحكمم المذهب الرسمي للبالد أو الدستور وهررذا مررم 

صه مجلس صيمنة الدستور بمقتضى الترتيب المررذكور  يشّخِّ

ةي الممدة السمدسة والتسعي ، هررذا بمإلضررمةة الررى ضرررورة 

عدم مخملفة تلك اللوائح للقواني  والمقررات العممة للرربالد، 

  ولكرري تررتم دراسررة واعررال  عرردم تعمرضررهم مررع القررواني

المررذكورة يجررب اطررالع رئرريس مجلررس الشررورى اإلسررالمي 

 على ذلك، ضم  إبالغهم للتنفيذ.

مادة احتياطية هامة تمنع من تفويض النيابة والصـالحيات مـن قبـل النائـب الفـرد أو 

 المجلس مع جانب من المرونة في بعض الموارد ولكن بقيود دقيقة.
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 المادة السادسة والثمانون

بحريررة تممررة ةرري مجررمل إبررداء يتمتررع أعضررمء المجلررس 

وجهرررمت نظررررهم وآرائهرررم ةررري نطرررمق اداء مسرررؤوليمتهم 

النيمبية، وال يجوز مالحقررتهم أو ترروقيفهم بسرربب آرائهررم أو 

وجهررمت نظرررهم الترري يبرردونهم ةرري المجلررس ضررم  أدائهررم 

 مهمم النيمبة.
 

فـي وبهذ  المادة يتمتع النائب بحصانة تمنـع مـن مالحقتـه جـرا  ارائـه التـي يبـديها  

انه مصون عن المالحقة فيمـا لـو ـ  كما هو واضح  ـ  وال يعني هذا    ،نطاق المسؤولية

 ارتكب ما يوجب العقاب من قبيل تلفيق التهم الباطلة وخلق الفتن وامثال ذلك.
 المادة السابعة والثمانون

يجب على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الرروزراء 

مجلس الشورى   ر وقبل اي خطوة ر ا  يحصل لهم على اقة

االسالمي، ويستطيع خالل ةترة توليه المسؤولية ا  يطلررب 

م  مجلس الشورى االسالمي مررنح مجلررس الرروزراء الاقررة 

 ةي االمور المهمة، والقضميم المخت ل ف عليهم.
 

 وتبدأ من هنا عملية اشراف الشعب على الحكومة من خالل نوابه.

 مجلس الوزرا  في بداية عمله.والخطوة االولى تكمن في موضوع منحه الثقة ل

ــس  ــل مجل ــة عم ــة متابع ــوزرا  والخطــوة الثاني ــرار ال ــه المســؤولية وتك ــا  تولي اثن

التصويت على الثقة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك في االمـور المهمـة ، والقضـايا 

 المختلف فيها.
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 المادة الثامنة والثمانون

ةي حملة توجيرره ربررع نررواب مجلررس الشررورى االسررالمي 

على االقل ر سؤاال الررى رئرريس الجمهوريررة، أو توجيرره اي  ر

نمئرررب سرررؤاال الرررى الررروزير المسرررؤول ةرررإ  علرررى رئررريس 

الجمهوريررة أو الرروزير المسررؤول الحضررور ةرري المجلررس 

ه اليه ويجب ا  ال تتأخر االجمبررة  لالجمبة ع  السؤال الموجَّ

ر ةي حملة رئيس الجمهورية ر ع  شهر واحررد، وةرري حملررة 

رة أيررمم، إالّ ا  يكررو  هنررمك عررذر مقبررول الرروزير عرر  عشرر 

 بتشخيص مجلس الشورى االسالمي.

 

والخطوة الثالثة هي ضرورة االجابة على اسـئلة النـواب حـول مختلـف االمـور مـن 

قبل رئيس الجمهورية اذا طلـب ربـع النـواب ذلـك، والـوزرا  اذا وجـه نائـب واحـد 

 سؤاال لهم.
 المادة التاسعة والثمانون

مء المجلس استيضررمح مجلررس الرروزراء ر يستطيع اعض۱

ويكو  االستيضمح   ،أو احدهم ةي اي مجمل يرونه ضروريمً 

قمبال للمنمقشة ةي المجلس اذا قّدمه مررم ال يقررل عرر  عشرررة 

 نواب.

وعلرررى مجلرررس الررروزراء أو الررروزير الرررذي يُسرررتدعى 

لالستيضمح ا  يحضر ةرري المجلررس خررالل عشرررة أيررمم مرر  

س وا  يجيررب عنرره تررأريخ عرررض االستيضررمح ةرري المجلرر 

ويطلب م  المجلس منحرره الاقررة، وةرري حملررة عرردم حضررور 

م  مجلررس الرروزراء أو الرروزير للرررد علررى االسررتجواب يقررّدِّ

النرررواب المرررذكورو  التوضررريحمت الالزمرررة ةيمرررم يتعلرررق 
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بمالستيضمح المعروض م  قرربلهم، ويحررق للمجلررس سررحب 

 اقته، ةيمم اذا رأى مم يقتضي ذلك.

ترره، يُعررزل مجلررس الرروزراء أو واذا لم يمررنح المجلررس اق

الرروزير المقصررود بمالستيضررمح. وةرري كلتررم الحررملتي  ةررإ  

حوا  الرررررررررررررررررروزراء الررررررررررررررررررذي  استوضررررررررررررررررررِّ

ال يستطيعو  االشررتراك ةرري الرروزارة الترري تررأتي بعررد ذلررك  

 مبمشرة.

ر ةي حملة استيضمح رئرريس الجمهوريررة مرر  قبررل الررث 2

النواب ر على االقل ر ةرري مجلررس الشررورى االسررالمي حررول 

مم بواجبرررمت ادارة السرررلطة التنفيذيرررة وادارة االمرررور القيررر 

التنفيذية ةي البالد ةإّ  على رئيس الجمهورية ر خررالل مرردة 

شهر م  طرح االستيضمح ر ا  يحضر ةي المجلس ويعطي 

التوضيحمت الكمةية حول المسمئل المطروحة، وعنررد انتهررمء 

منمقشررمت النررواب المعمرضرري  والمؤيرردي  وجررواب رئرريس 

ة اذا صوتت اكارية الالاي  م  النواب علررى عرردم الجمهوري

ع وةق الفقرة العمشرة  كفمءة رئيس الجمهورية ةم  ذلك يُرة 

مرر  المررمدة العشرررة بعررد المئررة الررى مقررمم القيررمدة إلطالعهررم 

 عليه.

 

والخطــوة الرابعــة هــي استيضــاح مجلــس الــوزرا  أو احــدهم شــريطه ان يتقــدم 

عد المداولة يصـوت المجلـس مـن جديـد علـى عشرة نواب على االقل بهذا الطلب وب

منح الثقة، فاذا لم تمنح يتم العزل واذا عزل الوزير اليمكن تعيينه في الوزارة التالية 

 مباشرة.

والخطوة الخامسة هي استيضاح رئيس الجمهورية فاذا صوتت اكثريـة الثلثـين علـى 

 عدم كفا ته فان االمر يرفع للقائد.
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 المادة التسعون 

ل م  له شكوى حول طريقة عمل المجلررس أو يستطيع ك

السررلطة التنفيذيررة أو السررلطة القضررمئية ا  يرةررع شرركواه 

تحريريمً الررى مجلررس الشررورى االسررالمي، والمجلررس ملررزم 

بملتحقيق ةرري هررذه الشرركموى واعطررمء الرررد الكررمةي عليهررم، 

وحينمم تكو  الشكوى متعلقة بملسلطة التنفيذية أو السررلطة 

المجلررس ا  يطملررب تلررك السررلطة  القضررمئية ةيجررب علررى

بملتحقيق والرد الكمةي ويعل  النتيجررة خررالل ةترررة منمسرربة. 

واذا كمنررت الشرركوى ذات صررفة عممررة وجررب اعررالم الشررعب 

 بملنتيجة.
 

اذ يحقق المجلس في شـكاوى  ،ويمكن اعتبار مضمون هذ  المادة ايضا خطوة اخرى

 ؛ا يـرتبط بهمـا واعـالن النتيجـةوعليه ان يطالب السلطتين بالتحقيق فيمـ  ،المواطنين

 واذا كانت الشكوى ذات صبغة عمومية وجب اعالم الشعب بالنتيجة.

 

 المادة الحادية والتسعون

يتم تشكيل مجلس بمسم: مجلس صيمنة الدستور، بهرردف 

ضمم  انسجمم مم يصمدق عليه مجلررس الشررورى االسررالمي 

 مع االحكمم االسالمية والدستور.

 تملي:ويتكو  على النحو ال

ر ستة اعضمء م  الفقهمء العدول العمرةي  بمقتضرريمت ۱

 العصر وقضميم السمعة، ويختمرهم القمئد.

ر سررتة اعضررمء مرر  الحقرروقيي  المسررلمي  مرر  ذوي 2
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االختصررمص ةرري مختلررف ةررروع القررمنو ، يرشررحهم رئرريس 

السرررلطة القضرررمئية ويصرررمدق علررريهم مجلرررس الشرررورى 

 االسالمي.
 

الدستور فـي عمليـة االشـراف اثنـا  الحـديث عـن تحدثنا عن دور مجلس صيانة  

التوازن. وهو دور مهم جدا . ومن هنا فقد احتاط الدستور االسالمي في تشكيله علـى 

 النحو التالي:

: جعــل تركيبتــه مشــتملة علــى عــدد متســاو مــن الفقهــا  والقــانونيين لضــمان أوالً 

لدسـتور وان كـان انسجام القـانون المبحـوث عنـه مـع االسـالم ومـع الدسـتور، الن ا

يبتني على االسالم لكنه فيما يكون موقف الشريعة حياديا  أو فيما تختلف االجتهـادات 

يختار موقفا  واحدا  يرا  االقرب لواقع االسالم ومصلحة االمة، فيجب علـى القـوانين 

ان تتحدد بهذا الموقف المختار، وان كانت المواقـف االخـرى منسـجمة مـع االسـالم 

في جوابه على رسالة علمـا   –الشهيد االمام الصدر أشار الى مثل هذا ايضا . ولعل  

حـين   –المسلمين في لبنان الذين استفسروا عن رأيه في مشروع الدستور االسالمي  

الشريعة االسالمية هي مصدر التشريع بمعنى انها هي المصـدر الـذي يسـتمد منـه ان  »قال:  

 هورية االسالمية وذلك على النحو التالي:الدستور، وتشرع على ضوئه القوانين في الجم 

: ان احكام الشريعة االسالمية الثابتة بوضوح فقهي مطلق تعتبـر بعـد صـلتها أوالً 

 بالحياة االجتماعية جز ا  ثابتا  في الدستور سوا  نا عليه صريحا  في وثيقة الدستور أو ال.

ر نطـاق البـدائل : إن اي موقف للشريعة يحتوي علـى أكثـر مـن اجتهـاد يعتبـاثنيخخاً 

المتعـددة مــن االجتهــاد المشــروع دســتوريا ، ويظـل اختيــار البــديل المعــين مــن هــذ  

البدائل موكوال  الـى السـلطة التشـريعية التـي تمارسـها االمـة علـى ضـو  المصـلحة 

 العامة .

يكـون  ،في حالة عـدم وجـود موقـف حاسـم للشـريعة مـن تحـريم أو ايجـاب  اثلثخخاً:

تمثل االمة ان تسن من القـوانين مـا تـرا  صـالحا  علـى ان ال   للسلطة التشريعية التي
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 .«منطقة الفراغ(بـ )يتعارض مع الدستور، وتسمى مجاالت هذ  القوانين  

وهكذا فهناك منطقة فراغ )او فلنعبر منطقة البدائل المتروك تحديدها لإلجتهادات 

القـوانين التفصـيلية والظروف( تتركها الشريعة ليختار منها الدستور أحدها فتتقيد به  

وهناك مايترك الدستور نفسه للقوانين من مجال لتحـدد البـدائل فيـه، ولكـن االختيـار 

 كما رأينا اليتم في االحكام الثابتة التي البديل لها.

وعلــى اي حــال فيجــب ان ال يتنــافى القــانون الصــادر مــن مجلــس الشــورى مــع 

(، ومـع الدسـتور )فـي المنـاطق االسالم )النصوا واالحكام الثابتة الواضحة فقهيـا  

التي ال يترك فيها اي مجالٍّ للبدائل( ومثل هذا المجلس هو الـذي يحـدد هـذ  المنافـاة 

 أو عدمها.

: ولما كان االجتهاد امرا  تخصصيا  دقيقا  فقد ترك امر تعيـين المجتهـدين الـى اثنيخخاً 

 المجتهد العادل الخبير الذي انتخبته االمة قائدا  لها.

وقيون فيتم ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية والمصـادقة علـيهم مـن اما الحق

 قبل مجلس الشورى.
 

 المادة الثانية والتسعون

 دورة مجلس صيمنة الدستور ست سنوات.

وةي الدورة االولى يتم تغيير نصف اعضمء كال الفريقي  

ر بمسلوب القرعة ر بعد االث سنوات مرر  تشرركيله، ويجررري 

 جدد مكمنهم.اختيمر اعضمء 

 

وذلك لتجديد حيويته ومواكبة المتغيرات من جهة، وضمان استمرار الخبرة والكفا ة 

 المكتسبة من التجارب من جهة أخرى.

 المادة الثالثة والتسعون



 557 ..................................................................................... السلطة التشريعية   الفصل السادس: 

ال مشررروعية لمجلررس الشررورى االسررالمي دو  وجررود 

صرردار واررمئق إمجلررس صرريمنة الدسررتور، عرردا مررم يتعلررق ب

تة اعضررمء حقرروقيي  لمجلررس عضوية النواب، وانتخررمب سرر 

 صيمنة الدستور.

 
توضح عدم ايـة مشـروعية للمجلـس دون وجـود   ،وهذ  مادة اساسية ال لبس فيها

 مجلس الصيانة اال في موردين فقط.

وكان لهذ  المادة دورها في حسم الخالف بين المجلسين )مجلس الشـورى، ومجلـس 

 يدل على دقة الذين دونو . صيانة الدستور( في فترة تطبيق الدستور الماضية مما
 

 المادة الرابعة والتسعون

يجب على مجلس الشررورى االسررالمي ارسررمل جميررع مررم 

يصمدق عليه الررى مجلررس صرريمنة الدسررتور. وخررالل عشرررة 

ايررمم علررى االكاررر مرر  تررمريخ الوصررول يجررب علررى مجلررس 

صيمنة الدستور دراسة وتقرير مدى مطمبقته مررع المرروازي  

لهررم ةعليرره  تور، ةررمذا وجررده مغررميراً االسررالمية ومررواد الدسرر 

اعمدته الى مجلس الشورى االسالمي إلعمدة النظر ةيه وإالّ 

 يعتبر نمةذ المفعول.

 

 مادة اجرائية تستهدف تحديد المدد والفرا لئال تتأخر القوانين .
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 المادة الخامسة والتسعون

ةي االحوال التي يرررى مجلررس صرريمنة الدسررتور ا  مرردة 

كمةيررة للمنمقشررة وابررداء الرررأي النهررمئي، عشرررة ايررمم غيررر 

يسررتطيع ا  يطلررب مرر  مجلررس الشررورى االسررالمي تمديررد 

 المهلة لمدة اقصمهم عشرة ايمم اُخرى، مع ذكر السبب.

 

 مادة اجرائية تستهدف تحديد المدد والفرا لئال تتأخر القوانين .

 

 المادة السادسة والتسعون

شررورى تحديد عدم تعررمرض مررم يصررمدق عليرره مجلررس ال

االسالمي مع احكمم االسرالم يتم بمغلبية الفقهمء ةي مجلس 

صررريمنة الدسررتور. امررم تحديررد عرردم التعررمرض مررع مررواد 

 الدستور ةيتم بأكارية جميع اعضرمئه.

 
وهـذ  لفتـة قانونيـة جيـدة، فــان تعـارض القـانون مـع االســالم انمـا يعـرف مـن قبــل 

ا ، امـا التنـافي مـع الدسـتور فـتمكن ولذلك فيترك امر  الى اغلبيـة الفقهـ  ،المجتهدين

 معرفته من قبل كل االعضا  باعتبار الفقها  ايضا  من خبرا  النصوا القانونية.
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 المادة السابعة والتسعون

يسرررتطيع اعضرررمء مجلرررس صررريمنة الدسرررتور ر تررروةيراً 

ر الحضررور ةرري جلسررمت مجلررس الشررورى االسررالمي  للوقت

ي  المطروحررة. وسررممع منمقشررة اللرروائح ومشررمريع القرروان

وينبغرري علرريهم الحضررور اانررمء منمقشررة مجلررس الشررورى 

االسالمي اذا كمنت اللوائح أو مشمريع القررواني  المطروحررة 

ةي جدول اعممل المجلررس تقتضرري ةوريررة البررت، وا  يبرردو 

 رأيهم ةيهم.

 مادة اجرائية تعبر عن مرونة الدستور وواقعيته.

 
 المادة الثامنة والتسعون

م  اختصررمص مجلررس صرريمنة الدسررتور تفسير الدستور  

 ويتم بمصمدقة االاة اربمع االعضمء.

 
وهذ  مادة مهمة تحسم الخالف وكان لها اثرها التطبيقي القوي حينما برز االختالف 

 في تفسير نصوا الدستور اطالقا  أو تقييدا .
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 المادة التاسعة والتسعون

يتولى مجلس صيمنة الدسررتور االشررراف علررى انتخمبررمت 

جلس خبراء القيمدة ورئيس الجمهورية واعضررمء مجلررس م

 الشورى االسالمي، وعلى االستفتمء العمم.

 
ــات  ــان هــذا االشــراف يضــمن نزاهــة هــذ  االنتخاب ــل ـ ف وكمــا اشــرنا ـ مــن قب

 وهو امر مهم جدا  في االنظمة الشعبية.  ،واالستفتا ات

شـراف لـه الفصـل اـ  هنـا كمـا هـو واضـح  ـ  ولعله من الجدير بالـذكر ان االشـراف  

خبـار اآلخـرين بهـا. كمـا تصـور إوالحكم، وليس مجرد اطالع على سـير العمليـة و

البعض ممن تضرروا من هـذ  العمليـة وراحـوا يعطونهـا صـفة تبعـدها عـن عمليـة 

 ما يفشلها ويشلها عن ادا  دورها المهم.م  التدخل في سير االنتخابات،
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 السابع الفصل 

 مجالس الشورى
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 المادة المئة

الشررعب ةرري التطبيررق النررمجح والسررريع م  اجررل إشررراك  

للبرررامج االجتممعيررة واالقتصررمدية والعمرانيررة والصررحية 

مررع ر والاقمةيررة والتعليميررة وسررمئر الخرردممت االجتممعيررة 

تتم ادارة شؤو  كررل قريررة او   ر    مالحظة المتطلبمت المحلية

نمحيررة او مدينررة او قضررمء او محمةظررة بمشررراف مجلررس 

ية او النمحية او المدينة او شورى بمسم مجلس شورى القر

ويُنتخب اعضمؤه م  قبل سكم  تلررك   ،  القضمء او المحمةظة

 المنطقة.

القررمنو  يحررردد شررروط النرررمخبي  والمنتخبرري  وحررردود 

وظمئف مجررملس الشررورى المررذكورة وصررالحيمتهم وطريقررة 

انتخمبهم وكيفيررة اشررراةهم علررى االمررور ودرجررمت تسلسررلهم 

لررى اسررمس مراعررمة مبررمدئ حيررث ينبغرري ا  تررتم ع ،االداري

الوحرردة الوطنيررة والمحمةظررة علررى وحرردة اراضرري الرربالد 

ورعميررة نظررمم الجمهوريررة االسررالمية واالرتبررمط المبمشررر 

 بملحكومة المركزية.

 
في اهدافها ووسائلها وشروطها ـ مظهر بخر   وهذ  المادة ـ وهي واضحة تماما  

ي  حتـى تـوفرت الظـروف من مظاهر شعبية النظام . وقد تأخر تنفيذها بعـض الشـ
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اال أنهـا تتخـذ يومـا  بعـد يـوم شـكال    ،المناسبة . كما ان تطبيقها واجه بعض النقائا

 اكثر دقة ووضوحا .

 

 المادة االولى بعد المئة

لغرض منررع التمييررز وتحقيررق التعررمو  ةرري مجررمل اعررداد 

واالشررراف علررى ،  البرامج العمرانية والترةيهية للمحمةظمت

يرررتم تشررركيل الشرررورى االعلرررى ، قتنفيرررذهم بشررركل منسررر 

للمحمةظمت م  ممالي مجملس شررورى المحمةظررمت، ويحرردد 

 القمنو  طريقة تشكيله ووظمئفه.

 
 المادة الثانية بعد المئة 

يحق لمجلس الشورى االعلى للمحمةظمت ا  يعد الخطررط 

والمشمريع ر ضم  حدود وظمئفه ر ويقدمهم مبمشرة او عرر  

االسررالمي. ويجررب  طريررق الحكومررة الررى مجلررس الشررورى

 منمقشة هذه المشمريع ةي المجلس.

 
 المادة الثالثة بعد المئة 

المحمةظو  ورؤسمء االقضررية ومرردراء النررواحي وسررمئر 

المسررؤولي  المرردنيي  الررذي  يعيَّنررو  مرر  قبررل الحكومررة، 

ملزمو  بمراعمة قرارات مجررملس الشررورى المحليررة وذلررك 

 ةي نطمق صالحيمت هذه المجملس.

 

تتحدث عـن مجلـس تنسـيقي جيـد ولكنـه مـازال  –  103و  102و  101المواد:  
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ــة  ــه القانوني ــد وظائف ــوب لقصــر عمــر  وعــدم تحدي ــم يتخــذ دور  المطل لحــد اآلن ل

خصوصـا  فـي تنظـيم عالقتـه بمجلـس   ،االمر الذي يتطلب جهدا  مضاعفا    ،بالتفصيل

ــة ــالمي والحكوم ــورى االس ــادة  ،الش ــت الم ــائف  103وان كان ــض وظ توضــح بع

افظين ورؤسا  االقضية وسائر المسؤولين في مجـال مراعـاة قـرارات مجـالس المح

 الشورى المحلية.

 

 المادة الرابعة بعد المئة

بهرردف تحقيررق العرردل االسررالمي والمسررمهمة ةرري اعررداد 

البرامج وتوةير التنسيق لتطوير مراةق االنتررمج والصررنمعة 

والزراعة، يتم تشرركيل مجررملس شررورى مرر  ممالرري العمررمل 

 الحي  وسمئر العمملي  والمدراء ةي هذه المراةق.والف

امم ةي المؤسسمت التعليمية واالدارية والخدمية ونحوهم 

ةيررتم تشرركيل مجررملس شررورى مرر  ممالرري اعضررمء هررذه 

 المؤسسمت.

يعرريِّّ  القررمنو  كيفيررة تشرركيل هررذه المجررملس وحرردود 

 وظمئفهم وصالحريمتهم.

 
مجـالس شـورى  لشـكَّ حيـث ت ،وهذا مظهر بخر من مظاهر الشعبية والشـورى

في مرافق االنتاج والصناعة والزراعـة والمؤسسـات التعليميـة واالداريـة والخدميـة 

 ونحوها مستهدفة تحقيق العدل االسالمي والمساهمة في التخطيط والتنسيق.
 
 

 المادة الخامسة بعد المئة
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قرررارات مجررملس الشرررورى يجررب ا  ال تتعررمرض مرررع 

 البالد. الموازي  االسالمية وقواني 

 
 وهكذا نجد الدستور بين الحين واآلخر يؤكد اطار  االسالمي وروحه القرانية.

 
 المادة السادسة بعد المئة

ال يجوز حل مجملس الشورى إال ةي حملة انحراةهررم عرر  

 وظمئفهم القمنونية.

يعرريِّّ  القررمنو  الجهررة الترري تشررخص االنحررراف ويحرردد 

 م  جديد.كيفية حل هذه المجملس وطريقة تشكيلهم  

يحررق لرره   ،وةي حملة االعتراض على حل مجلس شورى

والمحكمررة الترري تتررولى   ،رةع شكوى الى المحكمة الصملحة

 النظر ةي الشكوى مكلفة بتقديمهم على الشكموى العمدية.

 
 وهذا تأكيد واحتياط لبقا  هذ  المجالس المفصلية الشعبية.
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 المادة السابعة بعد المئة

م والقمئررد الكبيررر للاررورة االسررالمية  بعررد المرجررع المعظررَّ

العملمية ومؤسس جمهوريررة ايرررا  االسررالمية سررممحة آيررة 

هللا العظمررى االمررمم الخمينرري )قرردس سررره( الررذي اعترةررت 

ل مهمررة  االكارية السررمحقة للنررمس بمرجعيترره وقيمدترره، توكرر 

تعيرري  القمئررد الررى الخبررراء المنتخبرري  حيررث يقرروم هررؤالء 

بدراسررة حررمل كررل الفقهررمء الجررممعي  للشرررائط  الخبررراء

المذكورة ةي الممدتي  الخممسة، والتمسعة بعد المئة، ومتى 

مرررم شخصررروا ةررررداً مرررنهم بمعتبرررمره االعلرررم بمالحكرررمم 

والموضوعمت الفقهية، أو المسمئل السيمسية واالجتممعية، 

أو حيمزته تأييد الرأي العمم، أو تمتعرره بشرركل بررمرز بمحرردى 

مررذكورة ةرري المررمدة التمسررعة بعررد المئررة انتخبرروه الصفمت ال

للقيمدة، وإالّ ةمنهم ينتخبو  احد هؤالء )الواجدي  للشرائط( 

ويعلنونه قمئداً، ويتمتع القمئد المنتخب بوالية االمر ويتحمل 

 كل المسؤوليمت النمشئة ع  ذلك.

 ويتسموى القمئد مع كل اةراد البالد اممم القمنو .

 
موضوع والية الفقيه والشورى وطبيعة الدستور التي ركزت   عنتحدثنا قبل هذا  

 على نظام )الشورى في اطار والية الفقيه( .

وهذ  المادة تبدأ بتفصيل النظر في ما قررته المادة الخامسـة كمبـدأ عـام، وتمهـد 
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لالمر بذكر كيفية تسلم االمام الراحل )قـدس سـر ( قيـادة االمـة مـن خـالل اعتـراف 

 ة للشعب بمرجعيته الدينية وقيادته لالمة والنظام االسالمي.االكثرية الساحق

ولكـن   ،انما هي ايضا  لالمـة  -بعد االمام الراحل    -ثم تذكر ان مهمة تعيين القائد  

هذا التعيين يتم بشكل غير مباشر اي عبر انتخاب الشعب مباشـرة للخبـرا  القـادرين 

كرها المـادة الخامسـة وهـي: على تشخيا من تتوفر فيه الصفات القياديـة )التـي تـذ

ــأمور العصــر، والشــجاعة،  ــذة ب ــوى، وامــتالك البصــيرة الناف ــة والتق ــه، والعدال الفق

هــذ  الصــفات  109والقــدرة علــى االدارة، والتخطــيط والتــدبير وقــد فصــلت المــادة 

فإذا رأى الخبرا  ان فردا  من الجامعين للشرائط هـو االعلـم مـن حيـث   ؛ووضحتها(

كـام والموضـوعات الفقهيـة أو المسـائل السياسـية واالجتماعيـة، أو جمعه للعلم باالح

تأييد الرأي العام له )والرأي العام يالحظ في تأييـد  الصـفات المـذكورة( أو وضـوح 

، فـانهم يقومـون بانتخابـه قائـدا  109تفوقه في احدى الصـفات المـذكورة فـي المـادة  

 (1) لالمة ويكون ولي االمر فيها.

نهم إصلهم لمثـل هـذا الفـرد المتميـز بوضـوح بهـذ  الصـفات فـوفي حالة عدم تو

ويعلنونه   ،ن لم يتميز على غير  إيقومون بانتخاب احد الواجدين للشرائط المذكورة و

 ولكنه يتساوى مع كل االفراد امام القانون. ؛قائدا  يقود البالد واالمة

 وهكذا نالحظ امورا  اهمها مايلي:

بمثــل هــذ  الصــفات ال يمكــن ان يتــرك امــر تعيينــه فــان شخصــا   االول: الوا عيخخة:

لالفــراد حتــى العــاديين مــنهم )وهــو مقتضــى االنتخــاب الشــعبي اذ يكــون لكــل فــرد 

صوت( وهي صفات تخصصـية ال يعرفهـا اال العلمـا  الخبـرا ، ولكـي يـتم ضـمان 

رأي االفــراد جميعــا  فانــه يوكــل الــيهم امــر تعيــين مــن يطمئنــون اليــه مــن الخبــرا  

ين بدورهم لشروط الخبروية ويقوم فقها  مجلس صيانة الدسـتور بالتأكـد مـن الواجد

واجدية الخبرا  لشرائط الخبروية هذ  وهـو مـا أوكـل اليـه قبـل الـدورة االولـى مـن 

مجلــس الخبــرا ، كمــا قــام مجلــس الخبــرا  ـ بعــد ذلــك ـ بايكــال مســألة التأكــد مــن 

 
 .م  كتمبه »اب  حزم« 2۱6يراجع مم كتبه ابو زهره ةي ص ( ۱)
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وبهـذا يمكـن الجمـع ،  نتخـاب القائـدثم يقوم هؤال  الخبـرا  با  الخبروية من جديد اليه

 والخبروية العلمية.  ،بين االنتخاب الشعبي

انســجاما  مــع روحــه نجــد الدســتور يؤكــد علــى الصــفات القياديــة  الثخخاين: العقائديخخة:

االيديولوجية بقوة، فال يكفي العلم الى حد االجتهـاد باالحكـام، بـل يجـب التفـوق فـي 

السياسية واالجتماعية الـى جانـب االلتـزام   معرفة االحكام والموضوعات أو القضايا

الشخصي التام بأوامر االسالم ونواهيه حتـى تحصـل ملكـة العدالـة. وذلـك ليسـتطيع 

تطبيق التجربة االسالمية بدقة وامانة، ويكون مصداقا  لقوله تعـالى علـى لسـان ابنـة 

 .ان خري من استاجرت القوي االمنيشعيب )ع( في وصف موسى )عليه السالم(  

وألن تــوفر هــذ  الصــفات امــر صــعب مستصــعب فــان الدســتور  الثالخخ : املرونخخة:

يحتاط لالمر بكل مرونة فيعلن ان االمة يجب ان تعرف قائـدها علـى اي حـال، فـاذا 

ز  بتلـك الصـفات الـى الحـد لم يتوصل الخبـرا  الـى معرفـة الشـخا الواضـح تميـ  

ــوا احــد اولئــك الواجــدين ،االكمــل ــيهم ان ينتخب ــان عل ــم يتصــفوا  ف للشــرائط )وان ل

 ز( قائدا  لالمة.بالتميّ 

الرابع: الشعبية:  حيث الحظنا ان هذا القائد ينتخب بشـكل غيـر مباشـر مـن قبـل 

الشعب نفسه، كما انه ال يتمتع بأي امتياز امام القانون مثلـه مثـل اي فـرد مـن افـراد 

 الشعب، اما القيادة فهي مسؤولية ال امتياز.

وتـم تصـوير  علـى النحـو التـالي:   ،ل البعض اشـكال الـدوروقد طرح هنا من قب

مجلس صيانة الدستور هو الـذي يحـدد الـدائرة التـي يـتم فيهـا انتخـاب الخبـرا  فهـو 

يحدد الخبرا ، وهم بدورهم ينتخبون القائد، وهو الذي ينتخـب فقهـا  مجلـس صـيانة 

خصـية، وتضـييع الدستور، وهكذا يدور األمر، ويأتي احتمال التبـاني والمصـالح الش

 الحقيقة.

 اما الجواب عليه فيتوضح اذا الحظنا مايلي:

ان هذا االشكال انما يقوى اذا ابتعدنا عن شرط العدالـة الملحـوظ فـي فقهـا    اوالً:

مجلس صيانة الدستور وفي خبرا  القيادة وبشكل اكبر في القيادة نفسها. أما في مثـل 

ي واالنحياز الشخصي وتضـييع الحقيقـة. هذا الجو العادل فال يتصور اي معنى للتبان
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 ان فقدان العدالة يعني فقدان هؤال  جميعا  مناصبهم بشكل تلقائي.

ال يقوم مجلس صيانة الدستور اال بعمل تخصصي، وهـو تشـخيا امـتالك   اثنيخخاً:

المرشحين لمجلس الخبرا  الشروط المطلوبـة أو عدمـه. وهـو امـر ضـروري لكـي 

وليس هناك في الدستور مجلس بخـر  ،ى انتخاب القائديثبت كونهم خبرا  على مستو

له صالحية هذا التشخيا وال يبقى امامنا اال الرجوع مثال  للعلما  اآلخـرين خـارج 

 وحينئذ تنطرح مشكلة تشخيا هؤال  العلما  ويعود االشكال من جديد.  ،السلطة

نتخبـون شـعبيا  : ان الشعب في النهاية هو الذي ينتخب من يريد، والخبرا  الماثلثخخاً 

)وربما كان هذا مجلسا  فريدا  فكل اعضائه مجتهدون أو يقاربون االجتهاد وقد وضع 

الشعب ثقته فيهم( هؤال  بكل حريـة ومسـؤولية ينتخبـون القائـد ويراقبـون اسـتمرار 

 الصفات القيادية فيه باستمرار.

 وبهذا نعتقد ان االشكال غير وارد على الدستور .
 
 عد المئة المادة الثامنة ب

القمنو  المتعلق بعدد الخبررراء والشررروط الررالزم توةرهررم 

ةيهم وكيفية انتخررمبهم والنظررمم الررداخلي لجلسررمتهم بملنسرربة 

للدورة االولى، يجب اعداده بواسطة الفقهمء االعضررمء ةرري 

اول مجلرررس لصررريمنة الدسرررتور ويصرررمد ق عليررره بأكاريرررة 

وبعد ذلررك اصواتهم، وةي النهمية يصمدق قمئد الاورة عليه،  

ةإ  اي تغيير أو اعمدة نظر ةي هذا القمنو  والمواةقة على 

سررمئر المقررررات المتعلقررة بواجبررمت الخبررراء يكررو  ضررم  

 صالحيمت مجلس الخبراء.

 
االولـى عـن غيرهـا بـان   ة مادة تنفيذية حول قوانين مجلس الخبرا ، وتختلـف الـدور

 ،تقـدم للقائـد ليصـادق عليهـاثـم    ،قوانينها تعد من قبل فقها  مجلس صـيانة الدسـتور
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وهذ  امور فرضتها ضرورة بد  عمل مجلس الخبـرا  وكونـه يحتـاج الـى خبرويـة 

خاصة قد ال تتوفر في االستفتا  الشعبي أو حتى مجلس الشورى، اما بعـد ذلـك فـان 

وقــد تــم تغييــر هــذ  القــوانين كثيــرا  بعــد ذلــك ولكــن  ،االمــر يتــرك للخبــرا  انفســهم 

 زال موكوال  لمجلس صيانة الدستور.تشخيا الخبروية ما
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 المادة التاسعة بعد المئة

 الشروط الالزم توةرهم ةي القمئد وصفمته هي:

ر الكفررمءة العلميررة الالزمررة لالةتررمء ةرري مختلررف ابررواب ۱

 الفقه.

 ر العدالة والتقوى الالزمتم  لقيمدة االمة االسالمية.2

يررة ر الرؤيررة السيمسررية الصررحيحة، والكفررمءة االجتممع3

واالداريررة، والترردبير والشررجمعة، والقرردرة الكمةيررة للقيررمدة. 

ل مرر   وعند تعدد م  تترروةر ةرريهم الشررروط المررذكورة يفضررَّ

كررم  مررنهم حررمئزا علررى رؤيررة ةقهيررة وسيمسررية اقرروى مرر  

 غيره.

 
ذكرنا من قبل ان هذ  المادة هي في الواقع تفصيل للمادة الخامسـة وتوضـيح لهـا 

 ولغيرها.

 مور:والمالحظ هنا ا

ان االجتهاد المطلوب توفر  في المرشح للقيادة هـو االجتهـاد المطلـق الـذي   اوالً:

يسـمى باالجتهـاد   ن صاحبه من االفتا  الشرعي في مختلف ابواب الفقه، دون مايمكّ 

كاالفتــا  فــي بــاب  ،ن صــاحبه مــن االفتــا  فــي بــاب دون بخــرالمتجــزئ الــذي يمكّــ 

 العبادات دون المعامالت.

وقـد  ،أو كمـا يعبـر المناطقـة مشـككان  ،العدالة والتقوى امران متدرجان  : اناثنيخخاً 

تشــترط درجــة لمنصــب كإمامــة الجماعــة ولكنهــا ال تكفــي للقضــا  مــثال . والعدالــة 

ــة ــددة ومتعمق ــا مش ــة هن ــة  ،المطلوب ــذ التجرب ــة وتنفي ــادة االم ــو قي الن المنصــب ه

 االسالمية.
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المرشـحون مـن حيـث اقوائيـة الصـفات.   لو تعـدديما  : هناك افتراضات متعددة فاثلثخخاً 

وقد طرحت في مجلس خبرا  القيادة وتمت المفاضلة بينها على اساس تقـديم الرؤيـة 

ن النتيجـة هـي المحصـلة فـي ولكني اعتقد ان الـذي سـيعيّ ،  الفقهية والسياسية األقوى

 نظرهم.
 

 

 المادة العاشرة بعد المئة

 وظمئف القمئد وصالحيمته:

العممررة لنظررمم جمهوريررة ايرررا   ر تعيرري  السيمسررمت۱

 االسالمية بعد التشمور مع مجمع تشخيص مصلحة النظمم.

 ر االشراف على حس  إجراء السيمسمت العممة للنظمم.2

 ر اصدار االمر بمالستفتمء العمم.3

 ر القيمدة العممة للقوات المسلحة.4

 ر اعال  الحرب والسالم والنفير العمم.5

 ة كل م :ر نصب وعزل وقبول استقمل6

 أر ةقهمء مجلس صيمنة الدستور.

 ب ر أعلى مسؤول ةي السلطة القضمئية.

رئيس مؤسسة االذاعة والتلفزيرو  ةري جمهوريرة ايررا   ج ر  

 االسالمية. 

 د ر رئيس اركم  القيمدة المشتركة.

 هر ر القمئد العمم لقوات حرس الاورة االسالمية.

 م  الداخلي.ور القيمدات العليم للقوات المسلحة وقوى اال

 ر حل االختالةمت وتنظيم العالئق بي  السلطمت الاالث.7
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ر حررل مشرركالت النظررمم الترري ال يمكرر  حلهررم بررملطرق 8

 العمدية م  خالل مجمع تشخيص مصلحة النظمم.

ر امضمء حكم تنصيب رئرريس الجمهوريررة بعررد انتخمبرره 9

م  قبل الشعب. امم بملنسرربة لصررالحية المرشررحي  لرئمسررة 

ر الشررروط المعيَّنررة ةرري هررذا الجمهوريررة  مرر  حيررث ترروةُّ

الدستور ةيهم ةيجب ا  تنمل قبل االنتخمبمت مواةقة مجلررس 

 صيمنة الدستور، وةي الدورة االولى تنمل مواةقة القيمدة.

 ،ر عزل رئيس الجمهورية مع مالحظة مصملح الرربالد۱0

وذلك بعد صدور حكم المحكمررة العليررم بتخلُّفرره عرر  وظمئفرره 

بعررد رأي مجلررس الشررورى االسررالمي بعرردم  القمنونيررة أو

كفمءتررره السيمسرررية، علرررى اسرررمس مررر  المرررمدة التمسرررعة 

 والاممني .

ر العفو أو التخفيف م  عقوبمت المحكوم علرريهم ةرري ۱۱

اطررمر المرروازي  االسررالمية بعررد اقتررراح رئرريس السررلطة 

القضمئية. ويستطيع القمئد ا  يوكل شخصمً آخر اداء بعررض 

 وظمئفه وصالحيمته.

 

وفيما عدا مسألة قيادة القوات المسلحة وتعيين بعض المسـؤولين االساسـيين فـان 

وتعيـين   ،على هداية االمة واالشراف علـى المسـيرة العامـة  اهم المسؤوليات تنصبّ 

والقيـام  ،وحـل مشـكالت النظـام  ،وتنظيم العالقات بـين السـلطات الـثالث  ،السياسات

وعزلـه   ،ورية بعد ان ينتخبه الشـعبمضا  حكم رئيس الجمهإبالخطوات الحساسة ك

 والعفو عن المحكومين.  ،بعد ثبوت تخلفه

وهكــذا نجــد ان القيــادة فــي هــذا النظــام االســالمي هــي عنصــر الهدايــة العامــة، 

وضمان المسير على الخط االيماني السليم، ونقطـة حـل مشـكالت النظـام، وانسـجام 

ليته الحاسمة من خالل التجربة الخطى لتحقيق االهداف العامة. وهذا الدور اثبت فاع
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العمليــة. فــاذا تــذكرنا ان هــذ  المســؤوليات تــأتي فــي اطــار الثقــة والحــب والــوال  

االسالمي للشعب تجا  قيادته المجتهدة العادلة المنسـجمة مـع ايمانـه وعملـه الحيـاتي 

وطموحاته الكبرى، ادركنا سر هذا التالحم القائم والمتوقـع بـين الشـعب ومسـؤوليه، 

ر كـل الضـربات مر الذي عبر عنه الشعب مرات عديدة، وكذلك ادركنا سـر تكسّـ األ

وفشل كل المخططات التي نفذتها قوى االستكبار ضد الجمهورية االسالمية، وكـذلك 

فشل  انماط الحصار السياسي واالعالمـي واالقتصـادي والهجـوم الثقـافي، وبالتـالي 

 رسوخ النظام االسالمي يوما  بعد يوم.

دير بالــذكر ان االنظمــة الديمقراطيــة قــد تمــنح رؤســا ها نظيــر هــذ  ومــن الجــ

 دون ان تشترط فيه هذ  الشروط الصارمة .  (1)الصالحيات
 المادة الحادية عشرة بعد المئة

عند عجز القمئد ع  اداء وظمئفه القمنونية أو ةقررده احررد 

الشروط المذكورة ةي الممدة الخممسة والممدة التمسررعة بعررد 

ةمنرره يُعررزل عرر    ،ُعلم ةقدانرره لبعضررهم منررذ البرردءأو    ،المئة

منصرربه. ويعررود تشررخيص هررذا االمررر الررى مجلررس الخبررراء 

المذكور ةي الممدة الاممنة بعد المئة. وةي حملة وةررمة القمئررد 

أو استقملته أو عزله، ةإ  الخبراء مكلَّفررو  بملقيررمم بأسرررع 

وقت بتعيي  القمئد الجديد وإعررال  ذلررك، وحتررى يررتم إعررال  

ف مرر  رئرريس الجمهوريررة،  القمئد ةإ  مجلررس شررورى مؤلررَّ

ورئرريس السررلطة القضررمئية، وأحررد ةقهررمء مجلررس صرريمنة 

ب م  قبل مجمع تشخيص مصلحة النظررمم الدستور ر ر  منتخ 

يتحمررل جميررع مسررؤوليمت القيررمدة بشرركل مؤقررت، واذا لررم 

يتمك  احد هؤالء م  القيمم بواجبمته ةرري هررذه الفترررة )ألي 

 
 .ر    صالحيمت رئيس الجمهورية الفرنسية ةي الدستور الفرنسي ر كمم أشرنم لذلكر ماالً  ر ( راجع  ۱)
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  شخص آخر ةي الشررورى مرر  قبررل مجمررع سبب كم ( يعيَّ 

تشررخيص مصررلحة النظررمم مررع التركيررز علررى بقررمء اكاريررة 

الفقهمء. وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظررمئف المررذكورة ةرري 

( والفقرررات )د ،  هررر  ،  و( ةرري ۱0 و 5 و 3 و ۱البنود )

البند السررمدس مرر  المررمدة العمشرررة بعررد المئررة بعررد مواةقررة 

 مع تشخيص مصلحة النظمم.االاة اربمع اعضمء مج

حمداررة اخرررى ر  ةومتى مم عجز القمئد ر اار مرضه أو أيرر 

يقرروم المجلررس المررذكور   ،ع  القيمم بواجبمت القيمدة مؤقتررمً 

 ةي هذه الممدة ر خالل مدة العجز ر بمداء مسؤوليمت القمئد.

 
ا واذ  ،إن مجلس خبرا  القيادة يتابع مسـيرة القيـادة واسـتمرار صـفاتها فـي القائـد

بـل هـو  ،انخرم اي شرط كالعدالة أو العلم أو القدرة االداريـة فانـه يقـدم علـى عزلـه

ينعــزل بشــكل تلقــائي وان كــان امــر تشــخيا فقــدان الشــرط موكــوال  الــى مجلــس 

 الخبرا .

ثم ان المادة تؤكد في مقطعها التـالي علـى ضـرورة مـل  الفـراغ القيـادي أو العجـز 

داولة الختيار القائد الجديـد يجـب ان تمـال بشـكل القيادي بأسرع وقت وحتى فترة الم

 مؤقت بمجلس تحدد نوع تشكيله وصالحياته.
 

 المادة الثانية عشرة بعد المئة 

يتم تشكيل مجمررع تشررخيص مصررلحة النظررمم ر بررأمر مرر  

ر لتشخيص المصلحة ةي الحررمالت الترري يرررى مجلررس  القمئد

صيمنة الدستور ا  قرار مجلس الشورى االسررالمي يخررملف 

ةرري حرري  لررم يقبررل مجلررس  ،مرروازي  الشررريعة أو الدسررتور

. وردت الشررورى االسررالمي رأي مجلررس صرريمنة الدسررتور
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 .بداية نص الممدةةي  عبمرة )لتشخيص المصلحة(

وسررمئر  ،وكذلك للتشمور ةي االمور التي يكلهم القمئد اليه

 الوظمئف المذكورة ةي هذا الدستور.

ي  والمررؤقتي  لهررذا ويقوم القمئد بتعيي  االعضررمء الرردائم

 المجمع.

امررم المقررررات الترري تتعلررق بهررذا المجمررع ةتررتم تهيئتهررم 

والمصمدقة عليهم م  قبل اعضررمء المجمررع انفسررهم وترةررع 

 الى القمئد لتتم المواةقة عليهم.

 
واذا كان علما  الشيعة ال يقولـون بمبـدأ المصـلحة المرسـلة كأصـل مـن اصـول 

الفقيــه فــي فتــوا  للمصــلحة الظنيــة، فــان الثــورة ســتناد وبالتــالي ال معنــى إل ،الفقــه

االسالمية فتحت هذا الباب ولكـن علـى مسـتوى حكـم الـولي الفقيـه بالمصـلحة مـل   

أو الفــراغ الـذي تركتــه الشــريعة لــيمال  ولـي األمــر علــى ضــو   لمنطقـة المباحــات

ماقدمته له من هدايات ومعالم واضوية كاشفة من جهة، وما تقتضـيه مصـالح االمـة 

هــو اســلوب قــانوني اعتمــد  الدســتور لتشــخيا  مــن جهــة اخــرى. وهــذا المجلــس

 المصلحة ووضع مقتضياتها امام القائد ليحكم بها أو بما يحققها.

 ويقوم هذا المجلس بوظائف.

: الفصل في القضايا العالقة بين مجلس الشورى االسـالمي ومجلـس صـيانة االوىل

 الدستور.

( 110حول نوع السياسات العامة للـبالد )بنـد  أ ـ م   : اعطا  المشورة للقائدالثانية

( وكـذلك فـي مـوارد 110ـ م  8وحول كيفية الخـروج مـن االزمـات القانونيـة )بنـد 

 ذكرتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

فللقائد التشاور في اي مورد بخر كمـا تقـرر    ،ولكن االمر ال ينحصر بذلك  ،111  م 

تور فـي الحـاالت ومن موارد المشورة موضـوع اعـادة النظـر فـي الدسـ  ،هذ  المادة 
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 (.177الضرورية )المادة  

: في حالة فراغ القيادة يقـوم هـذا المجمـع بانتخـاب احـد فقهـا  مجلـس صـيانة   الثالثة

الدستور عضوا  في مجلس القيادة الموقت. باالضافة الى ان اعضـا  مجلـس صـيانة 

 ون اعضا  في مجلس اعادة النظر في الدستور.دّ الدستور الدائمين يعَ 
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 التاسع الفصل 

 السلطة التنفيذية 
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 البحث األول

 رئاسة الجمهورية والوزرا 

 

 المادة الثالثة عشرة بعد المئة 

يُعت بر رئيس الجمهورية اعلى سررلطة رسررمية ةرري الرربالد 

بعد مقمم القيمدة، وهو المسررؤول عرر  تنفيررذ الدسررتور، كمررم 

انه يرررأس السررلطة التنفيذيررة إالّ ةرري المجررمالت الترري ترررتبط 

 مبمشرة بملقيمدة.

 
وربما كان ذلـك باعتبـار انتخابـه   ،مهورية هو الرجل الثاني بعد القائدفرئيس الج

وباعتبار تحمله مسؤولية رئاسـة السـلطة التنفيذيـة وتشـمل   ،مباشرة  من قبل الشعب

كل المراكز االدارية من الوزرا  والمدرا  العامين فمـا يلـيهم مـن مناصـب، ولـذلك 

ــذ الدســتور ــه الدســتور ايضــا  مســؤوال  عــن تنفي ــيس جعل ــد شــكل رئ ــا فق . ومــن هن

 ،وهـي هيئـة استشـارية فقـط  ،هيئة لمتابعة مسـألة تنفيـذ الدسـتور  السابقالجمهورية  

ترفع تقريرها له ليقوم هو باتخاذ االجرا ات الالزمة من قبيل اعالم ذلك للشعب، أو 

طة األمر بالتقيد بالدستور اذا كان االمر يتعلق بالسلطة التنفيذية، أو احالة االمر للسـل

 القضائية لتبت فيه.

 وطبعا  هو مسؤول امام القائد ، وامام الشعب وامام المجلس في تصرفاته.

ثم ان هناك مسؤوليات تنفيذية عينها الدستور ترتبط بالقائد مباشرة وهي مسـتثناة  
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أو تعيـين رئـيس  ،كقيـادة القـوات المسـلحة  ،من دائرة مسؤوليات رئـيس الجمهوريـة

 وغير ذلك.  ،االذاعة والتلفزيون

 المادة الرابعة عشرة بعد المئة

ب رئيس الجمهورية مبمشرة م  قبررل الشررعب لمرردة  يُنتخ 

اربرررع سرررنوات، وال يجررروز انتخمبررره ألكارررر مررر  دورتررري  

 متواليتي .

 
من مسـارب  ا  ط من استمرار القدرة التي قد تكون مسربوتحوّ   ،مظهر شعبي بخر

 االستغالل ونزعة لتبديل الوجو  والبرام .
 

 لمادة الخامسة عشرة بعد المئة ا

ب رئرريس الجمهوريررة مرر  برري  الرجررمل المتررديني   يُنتخرر 

 السيمسيي  الذي  تتوةر ةيهم الشروط التملية:

 ر ا  يكو  ايراني االصل ويحمل الجنسية االيرانية.۱

 ر قديراً ةي مجملس االدارة والتدبير.2

 ر ذا ممض جيد.3

ر ةيه االممنة والتقوى.4  ر تتوةَّ

ؤمنررمً ومعتقررداً بمبررمدئ جمهوريررة ايرررا  االسررالمية ر م5

 والمذهب الرسمي للبالد.

 
 والشروط المذكورة في المادة تتوخى مايلي:

 ـ الحذر من تسلل العناصر الخارجية الى هذا الموقع الحساس .1

 الكفا ة والقدرة الفكرية واالدارية. -2

 الماضي الحسن والسمعة الجيدة. -3
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 .االمانة والتقوى -4

االيمان واالعتقاد بهذ  االيديولوجيا والتجربة. واني الشعر بـان روح اآليتـين   -5

 الكريمتين تسري في هذ  الشروط:  

ال اجعلد على خزائن االرض اين حفي  عليم  (1). 

الت   ابت است جره ان خري من است جرت القوي االمني  (2). 
 اثبتته التجربة في مطلع امرها. وهذا ما  ،ولكن القانون ال يكفي، فتجب الدقة

 
 المادة السادسة عشرة بعد المئة 

حي  لرئمسررة الجمهوريررة ا  يعلنرروا عرر   علررى المرشررَّ

 استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع ةي االنتخمبمت.

 يعيِّّ  القمنو  كيفية اجراء انتخمبمت رئمسة الجمهورية.
 

 من قبل الشعب.مادة تنفيذية وهدفها ان يتم التعرف على المرشحين  
 

 المادة السابعة عشرة بعد المئة

ب رئرريس الجمهوريررة بمالكاريررة المطلقررة الصرروات  يُنت خرر 

النمخبي ، وةي حملة عدم احراز هررذه االكاريررة مرر  قبررل اي 

م  المرشررحي  ةرري الرردورة االولررى يعررمد اجررراء االنتخمبررمت 

ويشترك ةرري  ،مرة امنية ةي يوم الجمعة م  االسبوع التملي

وهمم اللذا  احرزا   ،الامنية اانم  ةقط م  المرشحي   الدورة

 اصواتم اكار م  البمقي  ةي الدورة االولى.

ولك  اذا انسحب م  االنتخمبمت الامنية بعض المرشحي  

 
 .55( يوسف:  ۱)

 .26( القصص:  2)
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مم  احرزوا اصررواتمً اكاررر ةمنرره يرردخل االنتخمبررمت الجديرردة 

المرشحم  اللذا  احرزا ةي الدورة االولى اصواتمً اكار مرر  

 رشحي  البمقي .بي  الم

هنــاك اســاليب متنوعــة لالنتخابــات وهــذا االســلوب اختــار  الدســتور متوخيــا  الدقــة 

 والسرعة وتحقيق رغبة االكثرية.
 

 المادة الثامنة عشرة بعد المئة

يتولى مجلس صيمنة الدستور مسررؤولية االشررراف علررى 

انتخمبررمت رئمسررة الجمهوريررة وذلررك طبقررم للمررمدة التمسررعة 

 والتسعي .

تشرركيل اول مجلررس لصرريمنة الدسررتور تتررولى هررذه  قبررل

 المسؤولية لجنة اشراف يعينهم القمنو .

 
 وذلك للتأكد من سالمة االنتخابات بمالحظة مايملكه هذا المجلس من كفا ات.

 

 المادة التاسعة عشرة بعد المئة

يجب ا  يتم انتخمب رئيس الجمهورية الجديد قبررل شررهر 

ة رئمسررة الجمهوريررة واحررد علررى االقررل مرر  انتهررمء دور

السررمبقة، وةرري الفترررة مررم برري  انتخررمب رئرريس الجمهوريررة 

الجديررد وانتهررمء دورة رئمسررة الجمهوريررة السررمبقة يسررتمر 

رئرريس الجمهوريررة السررمبق بمممرسررة مسررؤوليمت رئمسررة 

 الجمهورية.
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وهذا ماالحظنا  في مجاالت اخرى كما في المادة   ،لئال يحدث اي خلل في القيادة 

 بالنسبة لمجلس الشورى. 63بة للقائد والمادة  بالنس 111
 

 المادة العشرون بعد المئة

اذا توّةِّي احد المرشحي  الذي  ابتت صالحيتهم وةق هذا 

الدسرررتور قبرررل االنتخمبرررمت بعشررررة ايرررمم، يؤجرررل موعرررد 

االنتخمبمت لمدة اسبوعي ، واذا توةي خالل الفترررة مررم برري  

مت احررد الشخصرري  الرردورتي  االولررى والامنيررة مرر  االنتخمبرر 

ل موعررد  الحمئزي  علررى االكاريررة ةرري الرردورة االولررى; يؤجررَّ

 االنتخمبمت الامنية لمدة اسبوعي .

 

 لتوفير فرصة اكبر للتعرف على المرشح الجديد، واعالن المرشح عن مؤهالته.
 

 المادة الحادية والعشرون بعد المئة

يررؤدي رئرريس الجمهوريررة اليمرري  التمليررة، ويوقررع علررى 

القسررم، ةرري مجلررس الشررورى االسررالمي ةرري جلسررة ورقررة 

يحضرهم رئيس السلطة القضمئية واعضررمء مجلررس صرريمنة 

 الدستور:

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

)اند ابعتباري رئيساً للمثمهورية ا سخم ابهلل القخادر املتعخال مل حضخرة القخرآن 
الكخخخرمي  وامخخخام الشخخخعيف االيخخخراين ان اكخخخون حاميخخخاً للمخخخذهيف الر خخخي  ولنظخخخام 



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 588

ة مل  اجلمهوريخخة االسخخالمية  وللدسخختور  وان اسخختفدم مخخواهيب وامكانيخخايت كاكخخ 
سخخبيل اداء املسخخؤوليات الخخ  مل عهخخديت  وان اجعخخل نفسخخي و فخخاً علخخى خدمخخة 
الشخخخخعيف وركعخخخخة الخخخخبالد  ونشخخخخر الخخخخدين واالخخخخخالق  ومسخخخخاندة احلخخخخق وبسخخخخط 
ن العدالة  وان احرتس عخن اي شخكل مخن اشخكال الديكتاتوريخة  وان اداكخا عخ

حريخخخة االشخخخفاع وحرمخخخاهتم  واحلقخخخوق الخخخ  ضخخخمنها الدسخخختور للشخخخعيف  وال 
ر مل بخخخذل اي جهخخخد مل سخخخبيل حراسخخخة احلخخخدود  واالسخخختقالل السياسخخخي  ا مخخخ ِّ
واال تمخخخخادي والثقخخخخامل للخخخخبالد  وان اعمخخخخل كخخخخاألمني املضخخخخاي علخخخخى صخخخخيانة 
 السلطة ال  اودعها الشخعيف عنخدي وديعخة مقدسخة مسختعيناً ابهلل ومت بعخاً لنخيب

)علخخيهم السخخالم( وان اسخخل ِّمها ملخخن ينتفبخخه الشخخعيف  االسخخالم واالئمخخة االطهخخار
 من بعدي(.

 
 وتالحظ في نا القسم االمور التالية:  

التشديد في القسم وهو امر تؤكد عليه النصوا ويتطلبـه الواقـع فـي االمـور   -1

 المهمة، لتبقى المسؤولية العظمى حية امام الضمير والوعي.

 االولى هي الدفاع عن االسالم، والنظام االسالمي، والدستور.المسؤولية   -2

التعهد ببذل كل الطاقـات فـي سـبيل القيـام بالمسـؤوليات ووقفهـا علـى خدمـة   -3

 الشعب، ورفعة البالد، ونشر الدين ودعم الحق وبسط العدالة.

 االبتعاد بكل حذر عن االستبداد. -4

 صيانة الحقوق المضمونة للشعب. -5

 الحدود وتأكيد االستقالل في مختلف المجاالت. حماية -6

 اعتبار السلطة امانة مقدسة. -7

 االستعانة باو العظيم واتباع سنة الرسول)ا( وسيرة األئمة من اهل البيت)ع(. -8

 تسليم المسؤولية للخلف المنتخب. -9

 وما اجمل هذا التعهد واعظم هذا القسم!!
 

 ةالمادة الثانية والعشرون بعد المئ
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رئرريس الجمهوريررة ر ةرري نطررمق صررالحيمته ووظمئفرره 

بموجررب هررذا الدسررتور أو القررواني  العمديررة ر مسررؤول امررمم 

 الشعب والقمئد ومجلس الشورى االسالمي.

وهذ  المسؤولية تستدعي االستعداد لالجابة على اي تساؤل يطرح مـن قبـل هـذ  

 الجهات )واكدت مواد اخرى هذ  المسؤولية(.
 والعشرون بعد المئةالمادة الثالثة 

على رئيس الجمهورية ا  يوقررع علررى مقررررات مجلررس 

الشررورى االسررالمي، وعلررى نتيجررة االسررتفتمء العررمم بعررد 

مه، وعليرره ا   مرورهررم بملمراحررل القمنونيررة، وابالغهررم إيررّ

 يسلمهم للمسؤولي  لتنفيذهم.

 
 المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

أعبررمء واجبمترره يسررتطيع رئرريس الجمهوريررة ر للقيررمم ب

القمنونيررة ر ا  يعرريِّّ  معررموني  لرره، ويقرروم المعررمو  االول 

لررررئيس الجمهوريرررة ر بمواةقتررره ر بمهمرررة ادارة جلسرررمت 

 مجلس الوزراء، والتنسيق بي  سمئر المعمونيمت.

 

 المادة الخامسة والعشرون بعد المئة 

يوّقِّع رئيس الجمهورية أو مماله القمنوني ر بعد مصمدقة 

رى االسررالمي ر علررى المعمهرردات أو العقررود مجلررس الشررو

م برري  الحكومررة االيرانيررة  واالتفمقيررمت والمواايررق الترري تبررر 

وسرررمئر الررردول، وكرررذلك المعمهررردات المتعّلِّقرررة بمالتحرررمدات 

 الدولية.
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 المادة السادسة والعشرون بعد المئة 

يتررولى رئرريس الجمهوريررة مسررؤولية امررور التخطرريط 

ة والتوظيفية للبالد بشكل مبمشررر والميزانية واالمور االداري

 ويمك  ا  يوكل شخصمً آخر الدارتهم.

 

 المادة السابعة والعشرون بعد المئة

ةي حمالت خمصررة ر ولمقتضرريمت الضرررورة ر وبمصررمدقة 

مجلس الوزراء يحق لرئيس الجمهورية تعيي  ممال خمص 

 له ر أو عدة ممالي  ر وتحديد صالحيمتهم.

لقرررارات الترري يتخررذهم المماررل وةي هذه الحمالت، تعتبر ا

أو الممالو  المذكورو  بمامبة قرررارات رئرريس الجمهوريررة 

 الوزراء.  ومجلس

 

 المادة الثامنة والعشرون بعد المئة

يرررتم تعيررري  السرررفراء برررمقتراح مررر  وزيرررر الخمرجيرررة 

ومصررمدقة رئرريس الجمهوريررة. ويقرروم رئرريس الجمهوريررة 

م اوراق برررملتوقيع علرررى اوراق اعتمرررمد السرررفراء، ويتسرررل

 اعتممد سفراء الدول االُخرى.

 

 المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
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 يتولى رئيس الجمهورية منح االوسمة الحكومية.

 

 المادة الثالثون بعد المئة

م رئيس الجمهورية استقملته الى القمئد، ويستمر ةرري  يقّدِّ

 القيمم بوظمئفه الى ا  تتمَّ المواةقة على استقملته.

 

 ادية والثالثون بعد المئةالمادة الح 

ةي حملة وةمة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقملته، 

أو غيمبه أو مرضه الكار م  شهري ، أو ةرري حملررة انتهررمء 

ةتررررة رئمسرررة الجمهوريرررة وعررردم انتخرررمب رئررريس جديرررد 

للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبمت أو المور اُخرى مرر  

يس الجمهوريررة اداء هذا القبيل، يتررولى المعررمو  االول لرررئ

وظررمئف رئرريس الجمهوريررة ويتمتررع بصررالحيمته بمواةقررة 

القيررمدة، ويتوجررب علررى هيئررة مؤلَّفررة مرر  رئرريس مجلررس 

الشررورى االسررالمي ورئرريس السررلطة القضررمئية والمعررمو  

االول لرئيس الجمهورية ا  تعد االمور ليتم انتخمب رئرريس 

ر  كارررعلررى اال جديد للجمهورية خالل ةترررة خمسرري  يومررمً ر

وةي حملة وةمة المعمو  االول لرئيس الجمهورية أو لوجود 

اُمور اخرى تحول دو  قيممه بواجبمته، وكررذلك ةيمررم اذا لررم 

يك  لرئيس الجمهورية معررمو  اول، تعرريِّّ  القيررمدة شخصررمً 

 آخر مكمنه.

 
 لتالفي مسألة الخال في القيادة.ـ كما قلنا   –وذلك  
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 المئةالمادة الثانية والثالثون بعد 

خررالل الفترررة الترري يترروّلى ةيهررم المعررمو  االول لرررئيس 

أو شخص آخررر عرريِّّ  بموجررب المررمدة الحمديررة   ر  الجمهورية

ر مسؤوليمت رئيس الجمهورية ويتمتررع  والاالاي  بعد المئة

بصررالحيمته، ال يمكرر  استيضررمح الرروزراء أو حجررب الاقررة 

سررتور عنهم، وال يمك  ر كذلك ر القيمم بمعمدة النظررر ةرري الد

 أو إصدار االمر بإجراء االستفتمء العمم ةي البالد.

بل يتعين   ،مادة احتياطية لكي ال تستغل هذ  الظروف القلقة للقيام بخطوات مهمة

 بذل كل الجهود للوصول للحالة الطبيعية.

 
 المادة الثالثة والثالثون بعد المئة 

يعرريِّّ  رئرريس الجمهوريررة الرروزراء ويطلررب الررى مجلررس 

سررالمي مررنحهم الاقررة وال يلررزم طلررب الاقررة مرر  الشورى اال

 جديد عند تغيير مجلس الشورى االسالمي.

يعيِّّ  القمنو  عدد الوزراء وحرردود صررالحيمت كررل واحررد 

 منهم.

وهكذا ينتخب الشعب وزرا   بشكل غير مباشر عن طريق ممثليـه فـي مجلـس 

 الشورى االسالمي.
 

 المادة الرابعة والثالثون بعد المئة

مسة مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي تسند رئ
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يشرررف علررى عمررل الرروزراء ويقرروم ر عبررر اتخررمذ الترردابير 

رارات الوزراء ومجلس الرروزراء، الالزمة ر بملتنسيق بي  ق

ر بملتعررمو  مررع الرروزراء ر السيمسررة العممررة لعمررل  يعرريَّ  و

 الدولة ونهجهم، كمم يقوم بتنفيذ القواني .

أي أو التررداخل ةرري المسررؤوليمت وةي حمالت اختالف الررر

القمنونية، لألجهزة الحكومية ر حيث يحتررمج الموضرروع الررى 

ر يكررو  قرررار مجلررس الرروزراء  تفسررير أو تغييررر للقررمنو 

 المتخذ بمقتراح م  رئيس الجمهورية ملزممً.

ويكو  رئيس الجمهورية مسؤوالً اممم مجلس الشررورى 

 االسالمي ع  اجراءات مجلس الوزراء.

منصــب رئــيس الــوزرا  عنــد تعــديل الدســتور اســندت هــذ  الوظيفــة  بعــد حــذف

 لرئيس الجمهورية حيث يقوم بما يلي:

 ـ االشراف على الوزرا .1

 التنسيق بين قرارات الوزرا  ومجلس الوزرا . -2

 تعيين السياسة العامة لعمل الدولة )بالتعاون مع الوزرا ( . -3

 .ـ    الداريةطبعا  عبر اجهزته اـ  تنفيذ القوانين   -4

وتعين المادة مرجع تفسير وتوضيح الموقـف عنـد حـدوث االخـتالف فـي حـدود 

عمل الـوزرا  أو التـداخل فـي المسـؤوليات القانونيـة لالجهـزة الحكوميـة وهـو هنـا 

 ولكن بعد اقتراح من رئيس الجمهورية.  ،مجلس الوزرا 

تفسـير اي وهذا يشبه قيـام الدسـتور بتعيـين مجلـس الشـورى االسـالمي مرجعـا  ل

(، ومجلس صيانة الدستور مرجعا  لتفسـير الدسـتور 73اجمال في القانون العادي )م 

(، والقضاة مرجعا  لتفسير القانون في نطاق تعيين الحق وتشـخيا المصـداق 98)م  

 (.73)م 
 

 المادة الخامسة والثالثون بعد المئة
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يبقى الوزراء ةي وظمئفهم مم لررم يررتم عررزلهم أو يحجررب 

قة عنهم اار استيضمحهم أو طلب الاقة لهم مرر  المجلس الا

 المجلس.

 ٍّ مررنهم الررى رئرريس   وتقدَّم استقملة مجلس الرروزراء أو أّي

الجمهوريررة، ويسررتمر مجلررس الرروزراء ةرري القيررمم بمهممرره 

 حتى يتم تعيي  الوزارة الجديدة.

ويستطيع رئيس الجمهورية ا  يعيِّّ  مشرةي  للرروزارات 

 الترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري 

 مهم االاة أشهر.ال وزير لهم ولمدة أقص

 
 وهي مادة تعبر عن مرونة تشريعية تتجلى في مايلي:

 ـ استمرار الوزير في ادا  مهامه حتى يتم انهاؤها.1

 استمرار مجلس الوزرا  في ادا  مهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة. -2

منح رئيس الجمهورية امكان تعيين مشرفين على الـوزارات التـي تخلـو مـن   -3

 وذلك لمدة اقصاها ثالثة أشهر . -لسبب ما -  الوزرا 

 

 المادة السادسة والثالثون بعد المئة

وةرري هررذه   ،يستطيع رئيس الجمهورية ا  يعزل الوزراء

الحملررة يطلررب الررى المجلررس مررنح الاقررة للرروزير الجديررد أو 

الرروزراء الجرردد، وةرري حملررة تغييررر نصررف اعضررمء مجلررس 

جلررس ر ةررم  علررى الوزراء ر بعررد مررنحهم الاقررة مرر  قبررل الم

رئيس الجمهورية ا  يطلب الى المجلس منح الاقة لمجلس 

 الوزراء م  جديد.
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وهكــذا يســتطيع رئــيس الجمهوريــة ان يعــزل اي وزيــر دون حاجــة لموافقــة اي 

جهة، ولكن نصب الوزير البديل يحتاج الى ثقة مجلـس الشـورى، ولـو تغيـر نصـف 

الـوزرا  الثقـة مـن مجلـس   اعضا  مجلس الوزرا  فيجب ان يكسب مجموع مجلس

 الشورى من جديد.
 

 المادة السابعة والثالثون بعد المئة

ع  واجبمترره الخمصررة برره   يكو  كل م  الوزراء مسؤوالً 

تجمه رئيس الجمهورية والمجلس، وةي االمور التي يواةررق 

عرر  اعمررمل  عليهم مجلررس الرروزراء يكررو  الرروزير مسررؤوالً 

 الوزراء اآلخري  ايضمً بهذا الخصوص.

 
 فمسؤولية الوزير عن واجباته فردية وعن اعمال مجلس الوزرا  تضامنية.

 
 المادة الثامنة والثالثون بعد المئة

عالوة على الحمالت التي يكلَّف ةيهم مجلررس الرروزراء أو 

احد الوزراء بتدوي  اللوائح التنفيذية للقواني  ةم  لمجلررس 

مي  اجررراء الوزراء ر ةي سبيل القيمم بملوظمئف االدارية وتأ

القررواني  وتنظرريم المؤسسررمت االداريررة ر الحررق ةرري وضررع 

ةي حدود وظمئفرره  ولكل وزير ر  ،القرارات واللوائح االدارية

ر الحق ايضررمً ةرري وضررع اللرروائح  ومقررات مجلس الوزراء

االدارية واصدار التعميممت، إالّ ا  مفمد هذه القرارات يجب 

 ا  ال يتنمةى مع نص وروح القواني .

ك  لمجلس الوزراء ا  يكل امر المواةقة على بعض ويم

االمور المتعلقة بواجبمترره الررى لجررم  مشررّكلة مرر  عرردد مرر  
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الوزراء وتكو  قرارات هذه اللجم  الزمة التنفيذ ةرري اطررمر 

 القواني  وبعد مواةقة رئيس الجمهورية.

وترسررل هررذه القرررارات واللرروائح الصررمدرة مرر  مجلررس 

ضم  ابالغهررم  ة ةي هذه الممدة رالوزراء أو اللجم  المذكور

ر الى رئيس مجلررس الشررورى االسررالمي الخررذ العلررم  للتنفيذ

بهم حتى اذا مم وجدهم مخملفة للقواني  يقوم بمرجمعهم الررى 

مجلس الرروزراء ر مررع تبيررم  السرربب ر ليقرروم بمعررمدة النظررر 

 ةيهم.

 
 وهكذا نجد ان حاالت التشريع متنوعة:

تدوينه الى خبـرا  منتخبـين مـن قبـل الشـعب، ثـم   ـ القانون االساسي وقد اوكل1

 تمت الموافقة الشعبية عليه.

القوانين العادية ويقوم مجلس الشورى بالموافقة عليها بعـد ان تقـدم الحكومـة   -2

 لوائحها، أو يقدم خمسة عشر نائبا  مشاريعها .

مكنـه اللوائح التنفيذية للقوانين موكولة اصال  لمجلـس الشـورى االسـالمي، وي  -3

 ان يكلف مجلس الوزرا  أو أحد الوزرا  بتدوينها.

 ـ القرارات واللوائح االدارية يصدرها مجلس الوزرا .4

ــي اطــار  ــوانين وف ــنا الق ــدة ب ــة مقي ــرارات اداري ــوزير ق ويمكــن ان يصــدر ال

 اختصاصاته.

وكل ما يصدر من مجلس الـوزرا  أو اللجـان التـي يعينهـا بهـذا الخصـوا يـتم 

فـاذا   ،ب ان يرسل الى رئيس مجلس الشورى االسالمي ألخذ العلم بهتنفيذ  ولكن يج

وجد  يخالف القانون ارجعه الى مجلس الوزرا  مع تبيان السـبب لتـتم اعـادة النظـر 

 فيه.

 

 المادة التاسعة والثالثون بعد المئة
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المصررملحة ةرري الرردعموى المتعلقررة بررمالموال العممررة، أو 

ةرري كررل االحرروال ر تررتم الحكوميررة، أو انمطتهررم بررملتحكيم ر 

بمواةقة مجلس الرروزراء، وينبغرري اعررالم مجلررس الشررورى 

االسالمي بذلك. ةي الحررمالت الترري يكررو  ةيهررم احررد اطررراف 

الرردعوى اجنبيررمً، وةرري الحررمالت الداخليررة المهمررة، تجررب 

مواةقررة مجلررس الشررورى االسررالمي عليهررم ايضررمً. يعرريِّّ  

 القمنو  الحمالت ذات األهمية.

 
ط لحفظ االموال العامـة ويالحـظ ارتفـاع ى مجلس الوزرا ، وتحوّ واجب بخر عل

 ط عندما يتعلق الموضوع بطرف خارجي أو يكون بنفسه امرا  مهما .التحوّ 
 

 المادة االربعون بعد المئة

يجرررري التحقيرررق ةررري الرررتهم الموجهرررة الرررى: رئررريس 

الجمهورية ومعمونيرره والرروزراء، بملنسرربة للجرررائم العمديررة 

عممررة لرروزارة العرردل، ومررع اعررالم مجلررس ةرري المحررمكم ال

 الشورى االسالمي بذلك.

وهكذا يتساوى رئيس الجمهورية والوزرا  مع سائر المواطنين بالنسـبة للجـرائم 

 العادية شريطة اعالم مجلس الشورى بذلك.
 المادة الحادية واالربعون بعد المئة

ال يحق لكل م  رئيس الجمهوريررة ومعمونيرره والرروزراء 

حكومررة ا  يكررو  لرره اكاررر مرر  عمررل حكررومي ومرروظفي ال

واحرررد، كمرررم يُعتبرررر محظررروراً عليررره اي عمرررل آخرررر ةررري 

المؤسسررمت الترري يكررو  جميررع رأس مملهررم، أو قسررم منرره 

حكوميمً، أو ملكمً للمؤسسمت العممة، وكذلك مممرسة النيمبررة 
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ةي مجلس الشورى االسالمي، أو المحممررمة، أو االستشررمرة 

كو  رئيسررمً، أو مررديراً تنفيررذيمً، أو القمنونية. وال يجوز ا  ي

عضررواً ةرري مجلررس ادارة االنررواع المختلفررة مرر  الشررركمت 

الخمصة، بمسررتانمء الشررركمت التعمونيررة المختصررة بملرردوائر 

 والمؤسسمت.

ويُسررتانى مرر  ذلررك العمررل التعليمرري ةرري الجممعررمت، أو 

 مراكز االبحمث.

 
ــأمين التفــرغ ال ــة هــدفها ت ــة واحتياطي ــع وهــي مــادة اجرائي دا  المســؤولية، ومن

االستئثار، أو استغالل المنصب لالنتفاع المالي، أو اختالط المسؤوليات، أو التـداخل 

بين السلطات، أو تحميل الشخا فوق طاقتـه. وينتفـي التحـوط عنـدما ال تـأتي هـذ  

 االحتماالت كما في مجاالت االعمال العلمية أو البحثية.
 

 مئةالمادة الثانية واالربعون بعد ال

يتررولى رئرريس السررلطة القضررمئية التحقيررق ةرري امرروال القمئررد،  

ورئيس الجمهورية، ومعمونيه والوزراء، وزوجرمتهم، واوالدهرم،  

قبل تحمُّل المسؤولية وبعده، وذلك لئراّل تكرو  قرد ازدادت بطريرق  

 غير مشروع. 

 
 وهي مادة جيدة واحتياطية تتناول أعلى المسؤولين في النظام بل وحتـى اوالدهـم 

 وزوجاتهم منعا  للدخل غير المشروع، رغم اشتراط العدالة والتقوى اصال .
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 البحث الثاني 

 

 الجيش وقوات حرس الثورة االسالمية 

 

 المادة الثالثة واالربعون بعد المئة

يتولى جيش جمهورية ايرا  االسالمية مسؤولية الرردةمع 

ع  استقالل البالد ووحدة أراضيهم وع  نظررمم الجمهوريررة 

 السالمية ةيهم.ا

 

 وهكذا تحدد اهداف الجيش بما يلي:

 ـ الدفاع عن استقالل البالد1

 الدفاع عن وحدة االراضي -2

 الدفاع عن نظام الجمهورية االسالمية -3

 فال مجال لالستعانة بالجيش للقمع واالستبداد واالعتدا  على االخرين.
 

 

 المادة الرابعة واالربعون بعد المئة

يش جمهوريررة ايرررا  االسررالمية جيشررمً يجب ا  يكو  ج
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اسالميمً وذلك بم  يكو  جيشررمً عقمئررديمً وشررعبيمً. وأ  يضررم 

اةراداً الئقي ، مؤمني  بأهداف الاورة االسالمية، ومضحي  

 بأنفسهم م  أجل تحقيقهم.

وتتجلى روح الدستور هنا بوضوح عبر كـون الجـيش اسـالميا  عقائـديا  شـعبيا  يضـم 

 ة وااليمان بأهـداف الثـورة االسـالمية، واالسـتعداد للتضـحية فـي االفراد ذوي الكفا

 سبيل ذلك .

 
 المادة الخامسة واالربعون بعد المئة

ال يُقبل انتسمب أي ةرد اجنبي الى الجرريش وقرروى االمرر  

 الداخلي ةي البالد.

 

 المادة السادسة واالربعون بعد المئة

حتررى   ية قمعرردة عسرركرية اجنبيررة ةرري الرربالدأمنع اقممة  تُ 

ولررو كمنررت علررى اسررمس االسررتفمدة منهررم ةرري االغررراض 

 .السلمية

 
وهنا تبدو الحساسية من االجانب بشكل قوي. ويقرر الدسـتور عـدم فسـح المجـال لهـم 

ــك  ــو كــان ذل ــى ول ــبالد حت ــة قواعــد عســكرية فــي ال لالنتســاب الــى الجــيش أو اقامــة اي

لبالد وفـتح المجـال للنفـوذ لالغراض السلمية، لما في ذلك من خطر قطعي على استقالل ا

االجنبي، ولعل هذا المنع البات له عالقة بما عانا  الشعب من هـذا النفـوذ البغـيض خـالل 

 العهود الماضية .
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 المادة السابعة واالربعون بعد المئة

يجب على الحكومة ةي زم  السلم ا  تستفيد مرر  اةررراد 

، الجرريش، وتجهيزاترره الفنيررة ةرري اعمررمل االغماررة، والتعلرريم

واالنتمج، وجهمد البنمء، وذلررك الررى حررد ال يضررر بمالسررتعداد 

العسرركري للجرريش مررع مراعررمة مرروازي  العدالررة االسررالمية 

 بشكل كممل.

 
وهي مادة واقعية متعادلة تعمل على االسـتفادة مـن طاقـات الجـيش المعطلـة فـي 

ه ويضـر حالة السلم، في اعمال خدمية وانتاجية دون ان يخل ذلك بالقدرات القتالية ل

بالعدالة االسالمية. ولعل هذا القيد االخير للتحـوط مـن اسـتغالل هـذ  القـدرة الهائلـة 

 لالخالل بالتوازن االجتماعي أو لالضرار بحقوق االفراد وامثال ذلك.
 

 المادة الثامنة واالربعون بعد المئة

يُحظر االنتفمع الشخصي م  اجهزة الجيش، وامكمنيمته، 

لشخصررية مرر  االةررراد بمسررتخدامهم كمررم تحظررر االسررتفمدة ا

للخدمة الشخصية، أو لقيمدة السيمرات الخصوصية، وامامل 

 ذلك.

 
 مادة احتياطية تسد باب االنتفاع الشخصي.

 

 المادة التاسعة واالربعون بعد المئة

 تمنح الترقيمت للعسكريي ، وتسلب بموجب القمنو .
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 مادة تقيم نظام الترقيات على اساس قانوني.
 الخمسون بعد المئة المادة

تبقى قوات حرررس الاررورة االسررالمية الترري تأسسررت ةرري 

االيمم االولى النتصررمر هررذه الاررورة راسررخة امبتررة مرر  اجررل 

 أداء دورهم ةي حراسة الاورة، ومكمسبهم.

يعرريِّّ  القررمنو  حرردود وظررمئف هررذه القرروات، ونطررمق 

مسؤوليتهم ةيمررم يخررص وظررمئف ونطررمق مسررؤولية القرروات 

رى مررع التأكيررد علررى التعررمو  والتنسرريق المسررلحة االخرر 

 االخوي ةيمم بينهم.

 
لقد قدمت هذ  القوات المتشكلة من الشـباب المـؤمن المضـحي العقائـدي خـدمات 

جلّى للثورة االسالمية ومسيرتها التي وجهت بالمؤامرات والفتن وتحريكات االعدا  

العراقـي المـدعوم وانماط الحصار والحرب المفروضة عليها من قبل النظام البعثـي  

من القـوى العظمـى جميعهـا تقريبـا . وبالتـالي مرسـتها التجربـة وزادتهـا االيـام قـوة 

 ورسوخا .

اال ان بقا هــا فاعلــة يســتدعي تقســيم الوظــائف بينهــا وبــين الجــيش وبــاقي القــوات 

وقد تم تحقيـق هـذا   ،المسلحة، وتحقيق التعاون والتنسيق بينها. وهذا ما يعينه القانون

 ون عمال  وبشكل رائع.التعا
 

 المادة الحادية والخمسون بعد المئة

ة  دُّوا لهم مررم اسررتطعتم مرر  قرروَّ بحكم اآلية الكريمة: )واعِّ

كم وآخري   مرر   يلِّ ترهِّبو   بهِّ عُدوَّ هللاِّ وعدوَّ وم  ربمطِّ الخ 
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 دونِّهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم 

ال تعلمون هم هللاُ يعلُمهم(ةررإ  الحكومررة مسررؤولة عرر  اعررداد 

مت الالزمررة للترردريب العسرركري لجميررع البرررامج، واالمكمنيرر 

اةراد الشعب، وذلك وةقمً للموازي  االسالمية، بحيررث تكررو  

لجميع االةراد القدرة على الدةمع المسلح ع  الرربالد، وعرر  

نظررمم جمهوريررة ايرررا  االسررالمية، إالّ ا  حيررمزة االسررلحة 

 يجب ا  تكو  بمذ  السلطمت المسؤولة.

 
االسالم وخصوصـا  فـي الصـدر االول فكـل فـرد وهذا مبدأ اسالمي اصيل طبقه  

مسؤول عن الدولة االسالمية وجندي فيها. وحينئـذ فـان علـى الحكومـة تـوفير الجـو 

المناسب مـن وضـع الخطـط وتـوفير االمكانـات لكـي يـنهض االفـراد بهـذا الواجـب 

 االسالمي.

 وتحتاط المادة لعملية حمل السالح فتضعها تحت الرقابة الحكومية.
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 العاشر الفصل 

 السياسة الخارجية 
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 المادة الثانية والخمسون بعد المئة

تقرروم السيمسررة الخمرجيررة لجمهوريررة ايرررا  االسررالمية 

علررى اسررمس االمتنررمع عرر  اي نرروع مرر  انررواع التسررلط او 

الخضوع لرره، والمحمةظررة علررى االسررتقالل الكممررل، ووحرردة 

اراضي البالد، والدةمع ع  حقوق جميع المسررلمي ، وعرردم 

التسلطية، وتبمدل العالئق السلمية مررع االنحيمز تجمه القوى  

 الدول غير المحمربة.

 
فالجمهوريـة االسـالمية فـي عالقاتهـا  ،وتتجلى في هذ  المادة ايضا  الروح العامة

 الدولية تتوخى االمور التالية:

 ـ عدم فرض السلطة على االخرين.1

 عدم القبول بتسلط اآلخرين. -2

 االستقالل الكامل في القرار. -3

 لدفاع عن وحدة االراضي.ا -4

 الدفاع عن حقوق جميع المسلمين. -5

 عدم االنحياز نحو القوى التسلطية. -6

 تبادل العالقات السلمية مع الدول غير المحاربة. -7

ويالحــظ ان هــذ  المــادة تعطــي النمــوذج الكامــل للعالقــات الدوليــة التــي يريــدها 

م تؤكد عنصري االستقالل ووحدة االسالم. فهي تبدأ بقضية رفض الظلم واالنظالم ث

االرض ثم تنسجم مع قضية الوحدة االسالمية، ثم ترفض االنحياز للقـوى التسـلطية، 
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 وبالتالي تؤكد على اقامة عالقات طبيعية مع كل الدول الراغبة في ذلك.

فالدولة االسالمية مبدئية في تعاملها، تعمل بمبدأ نفـي السـبيل علـى المـؤمنين )اآليـة 

النسا (، وتحافظ على استقاللها وسالمة اراضيها، مـع مالحظـة قضـية   سورة   141

الدفاع عن حقوق المسلمين أينما كانوا الن ذلك اساس وتطبيـق عملـي لمبـدأ الوحـدة 

االسالمية واالحسـاس المشـترك باالمـال واالالم، والتضـامن مـع العـالم االسـالمي، 

ن تدعم قضية السالم والتعامـل وبالتالي ترفض االنحياز لقوى الشر والتسلط، في حي

 السليم مع اآلخرين.
 

 المادة الثالثة والخمسون بعد المئة

يُمنع عقد اية معمهدة تؤدي الى السيطرة االجنبيررة علررى 

وعلررى الاقمةررة والجرريش  ،الاررروات الطبيعيررة، واالقتصررمدية

 والشؤو  االخرى للبالد.

 
 تطبيق منصوا عليه لمفاد المادة السابقة.

 

 لرابعة والخمسون بعد المئةالمادة ا

ر جمهوريررة ايرررا  االسررالمية سررعمدة االنسررم  ةرري  ت ع ت بررِّ

المجتمع البشري كله قضية مقدسة لهم، وت عتبر االسررتقالل، 

والحرية، واقممة حكومة الحررق والعرردل حقررمً لجميررع النررمس 

ةرري ارجررمء العررملم كمةررة، وعليرره ةررم  جمهوريررة ايرررا  

لمشررروع للمستضررعفي  ضررد االسالمية تقوم بدعم النضررمل ا

المستكبري  ةي اية نقطة م  العررملم، وةرري الوقررت نفسرره ال 

 تتدخل ةي الشؤو  الداخلية للشعوب االخرى.
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 تضيف هذ  المادة أهدافا  سامية للجمهورية االسالمية االيرانية.  

( بل كان مـن حقهـا ان توضـع 152ولعلنا نراها تتقدم مكانا  واهمية على المادة )

 اد العامة. فهي تقرر مايلي:في المو

اعتبار قضية سعادة االنسان في كل المجتمع البشـري قضـية مقدسـة. وهـذا   اوالً:

يعني ان هذا الهدف ينبثق من االسالم نفسـه باعتبـار  رسـالة عالميـة انسـانية تسـمو 

 على التمايزات المادية الجغرافية والعرقية واللونية واللغوية وغيرها .

قضـية االسـتقالل والحريـة واقامـة نظـام الحـق والعـدل حقـا  لجميـع : اعتبار  اثنيخخاً 

 الناس في االرض.

 ؛فهو امر مقدس ايضـا   ،وهذا ايضا  هدف انساني عام ينبثق من التعاليم االسالمية

 وهو يوضح مسار النظام وفكر  في الحاضر والمستقبل.

تــدعم النضــال  : وتفريعــا   علــى مــا ســبق فــان علــى الجمهوريــة االســالمية اناثلثخخاً 

المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين اينما كان )ويالحظ انها لم تحصر االمر في 

العالم االسـالمي الن قضـية العدالـة اوسـع منـه( إالّ أن هـذ  المهمـة ال تعنـي خـرق 

المتعارف عليه دوليا  اليـوم مـن عـدم جـواز التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة للشـعوب 

 مقبولة لتحقيق هذا الدعم.االخرى، بل تسلك السبل ال

 

 المادة الخامسة والخمسون بعد المئة 

تسررتطيع حكومررة جمهوريررة ايرررا  االسررالمية مررنح حررق 

اللجوء السيمسرري الررى الررذي  يطلبررو  ذلررك بمسررتانمء الررذي  

 يُعتبرو  وةقمً لقواني  ايرا  مجرمي  وخونة.

 
 وتنسجم هذ  المادة مع ما سبق ومع القوانين الدولية.
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 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 610

 الحادي عشرالفصل 
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 المادة السادسة والخمسون بعد المئة 

السررلطة القضررمئية سررلطة مسررتقلة، تررداةع عرر  الحقرروق 

الفرديررة واالجتممعيررة، وعليهررم مسررؤولية احقررمق العدالررة. 

 وتتولى الوظمئف التملية:

ر التحقيرررق واصررردار الحكرررم بخصررروص التظلمرررمت، ۱

والفصررررل ةرررري الرررردعموى  ؛واالعتررررداءات، والشرررركموى

واتخمذ القرارات والترردابير الالزمررة ةرري ذلررك   ،متوالخصوم

 . نه القمنو القسم م  االمور الحسبية الذي يعيّ 

ر صرريمنة الحقرروق العممررة، وبسررط العدالررة والحريررمت 2

 المشروعة.

 ر االشراف على حس  تنفيذ القواني .3

ر كشررف الجريمررة، ومطررمردة المجرررمي ، ومعررمقبتهم 4

 ية االسالمية المدونة.وتعزيرهم وتنفيذ االحكمم الجزائ

ر اتخمذ التدابير الالزمة للحيلولة دو  وقوع الجريمررة، 5

 والصالح المجرمي .

 
نظرا  ألهمية االستقالل في السلطة القضائية فقد بـدأت هـذ  المـادة بـذكر  وكـذلك 

 ؛ذكر اهم صفتين لها وهما: الدفاع عن الحقوق الفردية واالجتماعية، واحقـاق العـدل
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 .فها التفصيليةثم ذكرت وظائ
 المادة السابعة والخمسون بعد المئة

بهرردف اداء مسررؤوليمت السررلطة القضررمئية ةرري جميررع 

االمور القضمئية واالداريررة والتنفيذيررة يعرريِّّ  القمئررد شخصررمً 

لعررمً علررى االمررور القضررمئية ومررديراً  مجتهررداً عررمدالً ومطَّ

ومرردبراً، لمرردة خمررس سررنوات بمعتبررمره رئيسررمً للسررلطة 

 ة، ويُعد اعلى مسؤول ةي السلطة القضمئية.القضمئي

 
وهذا المنصب اليمكن ان يشغله انسان ال يتمتع بهذ  الصفات، وخصوصـا  االجتهـاد 

والعدالــة النهمــا مــن اول مــا يشــترطه االســالم فــي القاضــي العــادي فكيــف بــرئيس 

السلطة التي تشرف على مجمل القضـا . وطبيعـي ان يوكـل امـر تعيينـه وهـو بهـذا 

توى الى القائد وهو اكبـر مسـؤول مجتهـد ومنتخـب مـن قبـل المجتهـدين لقيـادة المس

 البالد، والمنسق الوحيد لعمل السلطات الثالث في البالد.
 

 المادة الثامنة والخمسون بعد المئة

تكررو  واجبررمت رئرريس السررلطة القضررمئية علررى النحررو 

 التملي:

سررب ر ايجمد الدوائر الالزمة ةي وزارة العدل بشكل يتنم۱

مع المسؤوليمت المذكورة ةرري المررمدة السمدسررة والخمسرري  

 بعد المئة.

ر اعرررداد اللررروائح القضرررمئية المتنمسررربة مرررع نظرررمم 2

 الجمهورية االسالمية.

ر توظيف القضمة العدول والالئقي ، والبت ةي عررزلهم، 3

 ونصرربهم، ونقلهررم، وتحديررد وظررمئفهم، وترةيررع درجررمتهم، 



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 614

 ة وةقم للقمنو .ومم شمبههم م  االمور االداري

 

معنى تعيين الهيكل االداري ، والقضاة العدول، بوتنقسم وظائفه الى وظائف ادارية )

وتقنينية )على مستوى االقتراح على مجلـس الشـورى االسـالمي   ،وتحديد واجباتهم(

 باعتبار خبرته(.

 

 المادة التاسعة والخمسون بعد المئة

 والشكموى.وزارة العدل هي المرجع الرسمي للتظلممت،  

 يتم تشكيل المحمكم، وتعيي  صالحيتهم بموجب القمنو .

 
ــلطتين  ــلطة القضــائية والس ــين الس ــمية ب ــة الوصــل الرس ــدل تشــكل حلق ووزارة الع

 االخريين ، وهي المرجع الرسمي للشكاوى.
 

 المادة الستون  بعد المئة

يتحمررل وزيررر العرردل مسررؤولية كررل االمررور المرتبطررة 

القضرررمئية والسرررلطتي  التنفيذيرررة برررملعالئق بررري  السرررلطة 

والتشريعية، ويُنتخررب مرر  برري  االشررخمص الررذي  يقترررحهم 

رئيس السلطة القضررمئية علررى رئرريس الجمهوريررة، ويمكرر  

لرئيس السلطة القضررمئية ا  يفررّوض اليرره امررر الصررالحيمت 

المملية واالدارية وكذلك الصالحيمت التي تخص تعيي  غيررر 

لوزير العدل تلك الصالحيمت القضمة، وةي هذه الحملة تكو   

والوظمئف التي تمنحهم القواني  للرروزراء بمعتبررمرهم اعلررى 

 المسؤولي  التنفيذيي .
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ــلطتين  ــلطة القضــائية والس ــين الس ــمية ب ــة الوصــل الرس ــدل تشــكل حلق ووزارة الع

 االخريين ، وهي المرجع الرسمي للشكاوى.
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 المادة الحادية والستون  بعد المئة 

كمررة العليررم للرربالد حسررب القواعررد الترري يررتم تشرركيل المح

يضررعهم رئرريس السررلطة القضررمئية، وتتررولى االشررراف علررى 

صرررحة تنفيرررذ القرررواني  ةررري المحرررمكم، وتوحيرررد المسررريرة 

 القضمئية، وادائهم لمسؤوليمتهم القمنونية.

 
 ،ولضمان اكبر لمسيرة العدالة وصحة تنفيـذ القـوانين وتوحيـد المسـيرة القضـائية

   .مة العلياتشكل هذ  المحك

 

 المادة الثانية والستون  بعد المئة 

يجررب ا  يكررو  رئرريس المحكمررة العليررم والمرردعي العررمم 

للررربالد مجتهررردي  عرررمدلي ، وعرررمرةي  بشرررؤو  القضرررمء 

ِّنهمررم رئرريس السررلطة القضررمئية بملتشررمور مررع قضررمة  ويعيّ

 المحكمة العليم ولمدة خمس سنوات.

 
دعي العـام ان يكونـا مجتهـدين عـادلين وفي الم المحكمة العليا  ويشترط في رئيس

 عارفين بالقضا .
 

 المادة الثالثة والستون  بعد المئة 

يحدد القمنو  صررفمت القمضرري والشررروط الررالزم توةرهررم 

 ةيه طبقمً للقواعد الفقهية.

 
هذ  المادة ترجع االمر في تعيين صفات القاضي الى القانون الـذي يرجـع بـدور  



 617 ................................................................................. السلطة القضائية    :الفصل الحادي عشر

 رة.الى القواعد الفقهية المقر
 المادة الرابعة والستون  بعد المئة 

ال يمك  عزل القمضي م  منصبه دو  محمكمته، وابوت 

الجريمة، أو المخملفة التي تستدعي ةصله مؤقتمً أو نهمئيررمً، 

وال يمك  نقله، أو تغيير منصبه دو  رضمه، إالّ اذا اقتضت 

المصلحة العممة، وبقرار م  رئيس السررلطة القضررمئية بعررد 

 ع رئيس المحكمة العليم والمدعي العمم.تشموره م

التررنقالت الدوريررة للقضررمة يررتم تنظيمهررم طبقررمً للقواعررد 

 العممة التي يعينهم القمنو .

 
وكل ما يذكر في هذ  المادة انما هو لتأمين استقالل القاضي فـي حكمـه القضـائي 

 دون خوف من ضغط معين، ودون التزام اال بالقانون والعدالة .

فقـررت ان المحاكمـة وثبـوت   ،راعت المادة الظروف الموضـوعية  ومع ذلك فقد

المخالفة للقانون هي السـبيل الوحيـد لفصـله، امـا نقلـه أو تغييـر منصـبه فـال يـتم اال 

برضا  أو باقتضـا  المصـلحة العامـة وبقـرار مـن رئـيس السـلطة بعـد تشـاور  مـع 

 رئيس المحكمة العليا والمدعي العام.

 

 ون بعد المئةالمادة الخامسة والست

جلسررمت المحررمكم علنيررة، وال مررمنع مرر  حضررور االةررراد 

ةيهررم. وتكررو  سرررية اذا ارتررأت المحكمررة ا  كونهررم علنيررة 

أو ا  يطلررب الطرةررم   ،ينمقض النظمم العررمم واآلداب العممررة

 ةي الدعموى الخصوصية أالّ تكو  المحكمة علنية.

ليـة المحاكمـة مـن خـالل وهذ  المادة تعمل على ضمان مراقبة اآلخرين لسير عم

مستثنية ما اذا كان ذلك يـنقض النظـام العـام أو االداب   ،كون االصل فيها هو العلنية
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 العامة أو ما اذا طلب الطرفان في الدعاوى الخاصة خالف ذلك.
 المادة السادسة والستون  بعد المئة 

يجررب ا  تكررو  احكررمم المحررمكم قمئمررة علررى االسررتدالل، 

قررمنو ، واالصررول الترري يعتمررد الحكررم ومستندة الررى مررواد ال

 عليهم.

 

فال يكفي ان يصدر الحكم حسب قناعة القاضي دون ان يذكر دليلـه ومسـتند  مـن 

 القوانين واألصول التي اعتمد عليها.
 

 المادة السابعة والستون  بعد المئة 

على القمضي ا  يسعى السررتخراج حكررم كررل دعرروى مرر  

نة، ةم  لم يجد ةعل يه ا  يصدر حكررم القضررية القواني  المدوَّ

اعتمررمداً علررى المصررمدر االسررالمية المعتمرردة أو الفتررموى 

 المعتبرة.

وال يجرروز للقمضرري ا  يتررذرع بسرركوت، أو نقررص، أو 

نة ةيمتنع ع  الفصررل  اجممل، أو تعمرض ةي القواني  المدوَّ

 ةي الدعوى واصدار الحكم ةيهم.

القاضي بغيته فالمرجع هـو المصـادر فإذا لم يجد  ،فالمرجع أوال  هو القوانين المدونة

االسالمية المعتبرة من الكتاب والسنة والمفروض انه مجتهد، أو يرجع الـى الفتـاوى 

المعتبرة لدى العلما  طبعا . وال يمكنه االمتناع عن التحقيق فـي القضـية المعروضـة 
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. و اصدار الحكم فيها متذرعا  بعدم حصوله على جـواب مقنـع مـن القـوانين المدونـة

ــه  ــى قدرت ــع ال ــاع فيرج ــى لالمتن ــي القضــايا وال معن ــو الفصــل ف ــوب ه الن المطل

 االجتهادية .
 المادة الثامنة والستون  بعد المئة 

التحقيق ةرري الجرررائم السيمسررية والجرررائم المتعلقررة     يتم

بملمطبوعرررمت، ةررري محرررمكم وزارة العررردل بصرررورة علنيرررة 

 وبحضور هيئة المحّلِّفي .

معررميير االسررالمية طريقررة انتخررمب يحدد القررمنو  وةقررمً لل

هيئررة المحّلِّفرري  والشررروط الررالزم توةرهررم ةرري هررذه الهيئررة 

 وصالحيمتهم وتعريف الجريمة السيمسية.

ولخصوصية في قضايا الصحافة والجرائم السياسية ركز الدستور هنا على كـون 

قيـود المحاكمة علنية، وبحضور هيئة المحلّفين ، وفي محـاكم وزارة العـدل. وهـذ  ال

 كلها لضمان الشفافية الالزمة وعدم االستغالل السياسي والضغط على القاضي فيها.
 

 المادة التاسعة والستون  بعد المئة 

كل ةعل أو امتنمع ع  ةعل ال يُعتبر جريمة بمالستنمد الررى 

 قمنو  يس   بعد وقوعه.

لـم وهذا اصل اسالمي وانساني ومنطقـي . الن الفعـل أو االمتنـاع حـين وقوعـه  

 يكن يخالف القانون.
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وقد رأينا في أيامنا نظمـا  ودكتاتوريـة تسـن قـوانين جزائيـة ظالمـة لهـا أثـر رجعـي 

صــدام  مخلــوعاصــدرها الــديكتاتور الكــان قــد رهيــب، ومنهــا بعــض القــوانين التــي 

 في الجريدة الرسمية.ـ حينذاك ـ  ونشرت  
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 المادة السبعون بعد المئة

  تنفيررذ القرررارات علررى قضررمة المحررمكم ا  يمتنعرروا عرر 

واللوائح الحكومية المخملفة للقررواني  واالحكررمم االسررالمية، 

 أو الخمرجة ع  نطمق صالحيمت السلطة التنفيذية.

وبممكم  اي ةرررد ا  يطلررب مرر  ديرروا  العدالررة االداريررة 

 اِّبطمل مال هذه القرارات واللوائح.

اللـوائح الحكوميـة يمنح الدستور القاضي هنا حق االمتناع عـن تنفيـذ القـرارات و

التي يراها مخالفة لالسالم أو خارجة عن نطاق صالحية الحكومة، بل يفرض عليـه 

 ذلك.

 ويعطي االفراد جميعـا  حـق رفـع الشـكوى ضـد هـذ  المقـررات الـى ديـوان العدالـة

 إلبطالها اذ اثبت انها تتصف بتينك الصفتين.  –الذي سيأتي ذكر    –االدارية  
 
 ون بعد المئةالمادة الحادية والسبع

اء اشررتبمه  اذا اُصرريب احررد بضرررر مررمدي أو معنرروي جرررَّ

القمضي، أو تقصيره ةي تحديد الموضوع، أو الحكم، أو ةي 

تطبيق الحكم على الحملة الترري تخصرره; ةررم  كررم  ذلررك عرر  

تقصير ةم  المقصر يضم  ذلك حسررب االحكررمم االسررالمية; 

ال وإالّ ةملحكومة مسررؤولة عرر  التعررويض، وةرري كررل االحررو

 يعمد االعتبمر الى المتهم.

 
علـى   ،والضـمان  ،وهي مادة تنسجم مع القواعد االسالمية التي تفرض ازالة الضرر

وعلى اي حال فيجب ان يجبر الضرر المـادي والمعنـوي ويعـاد االعتبـار   ،المقصر
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 الى المتهم.
 

 المادة الثانية والسبعون بعد المئة

نو  للتحقيررق ةرري يتم تشكيل المحمكم العسكرية وةقمً للقررم

الجرائم المتعلقة بملواجبمت العسرركرية الخمصررة، أو االمنيررة 

تهم بهررم اةررراد الجرريش، أو الرردرك، أو الشرررطة، أو  الترري يررُ

قرروات حرررس الاررورة االسررالمية، ولكرر  يررتم التحقيررق ةرري 

جرائمهم العمدية، أو تلك الجرائم التي تقع ضررم  اجررراءات 

 وزارة العدل ةي المحمكم العمدية.

دعمء العررمم العسرركري والمحررمكم العسرركرية جررزء مرر  اال

السررلطة القضررمئية ةرري الرربالد، وتشررملهمم االحكررمم المتعلقررة 

 بهذه السلطة.

 
أما الجرائم العاديـة .  وطبيعي ان تشكل محاكم خاصة بالمجال العسكري واألمني

 التي يرتكبها منتسبو القوات المسلحة فيجري التحقيق فيها في المحاكم العادية.

 

 المادة الثالثة والسبعون بعد المئة

مرر  اجررل التحقيررق ةرري شرركموى النررمس واعتراضررمتهم 

وتظلمررررمتهم مرررر  المرررروظفي ، أو الرررردوائر، أو اللرررروائح 

الحكومية، وةي سبيل احقررمق حقرروقهم، يررتم تشرركيل ديرروا  

بمسم )ديوا  العدالة االدارية( تحت اشراف رئرريس السررلطة 

 القضمئية.
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 حية هذا الديوا ، وكيفية عمله.يحدد القمنو  نطمق صال

 
وهذا الديوان مجال يرجع اليه المواطنون ـ كما مر ـ في شكاواهم ضد المـوظفين أو 

 الدوائر أو المقررات واللوائح الحكومية.
 المادة الرابعة والسبعون بعد المئة

انطالقررمً مرر  حررق السررلطة القضررمئية ةرري االشررراف علررى 

للقرررواني  ةررري  حسررر  سرررير االمرررور، والتنفيرررذ الصرررحيح

المؤسسمت االدارية، يتم تشكيل دائرة بمسم )دائرة التفتيش 

العمم( تحت اشراف رئيس السلطة القضمئية. يحدد القررمنو  

 نطمق صالحيمت هذه الدائرة ووظمئفهم.

 
ن للسلطة القضائية الى جانب االمكانات األخرى حق االشـراف وهذ  الدائرة تؤمّ 

وقـد  ،ذ الصـحيح للقـوانين فـي المؤسسـات االداريـةعلى مجمل سير األمور، والتنفيـ

 تحدثنا بالتفصيل عن االشراف المتبادل في النظام االسالمي عموما .

 
 نظرة في نظام العقوبات االسالمي 

 موجز عن نظام  العقوبات 

ا الجنايـة فهـي  الجريمة في الشريعة هي )كل عصيان ألوامـر هللا ونواهيـه( ، أمـّ

طلقت على دائرة اضيق من ذلـك ، وإن أُ دنيويا    ع لها عقابا  الجريمة التي وضع الشار

 وهي الجرح والقطع.

 أقسام الجرائم

 التقسيم االول: بحسب نوعية العقوبة.

 تنقسم الجرائم الى:
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 حيث ال تكون العقوبة من جنس الجريمة. جرائم حدود:

 حيث تكون العقوبة والجريمة من جنس واحد.  وجرائم قصمص:

 مة مالية.حيث الجري  ودية:

 حيث ال تعين العقوبة بحد.  وتعزير:

فهي الجرائم التي يعاقـب عليهـا بعقوبـة خاصـة تتعلـق بـايالم أمم جرائم الحدود:  

بدن المكلف عند تلبسه بمعصية خاصة عين الشارع كميتهـا فـي افـراد الحـد. والحـد 

 حق و تعالى ال يقبل االسقاط.

 وم  أمالة هذه الجرائم:

ــا، والقــذف،  ــواطالمســكر( شــرب)و)الزن ــردة، والل ــة، وال  ،، والســرقة، والحراب

 والمساحقة، والقيادة(.

 واما جرائم القصاا والدية فهي خمس:

القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجناية على ما دون النفس عمـدا ، 

 والجناية على ما دون النفس خطأ.

ا يعتبر معصية شرعا  بسـبب نـا فهي محدودة في نطاق م وأمم جرائم التعزير:

 شرعي أو نهي لولي األمر الشرعي.

 التقسيم الثاني: بحسب قصد الجاني.

 وتقسم الجرائم فيه إلى:

 مقصودة، وغير مقصودة.

 فهي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل المحرم عالما  بحرمته.  أمم المقصودة:

ذا قصـد الفاعـل الفعـل ا مـا فهي ما عدا المقصودة، وتشملوأمم غير المقصودة:  

 كمن يرمي صيدا  فيصيب بدميا ، وما اذا لم يقصدهما معا .  ،ولم يقصد الجريمة

 ويختلفان من حيث العقوبة شدة وتخفيفا .

إذ تقسم الجرائم الى: متلـبس بهـا وغيـر متلـبس   ،التقسيم الثالث: بحسب التلبس وعدمه

ة ومـن حيـث األمـر بـالمعروف والنهـي بها، وتظهر فائدة التقسيم من حيث اثبات الجريمـ 

 عن المنكر.
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 التقسيم الرابع: وتقسم الجرائم فيه إلى: جرائم ايجابية واخرى سلبية.

 فالمقصود بااليجابية: التي تتكون من اتيان فعل منهي عنه كالسرقة.

والمقصود بالسلبية: التي تتكون من االمتناع عن إتيـان فعـل مـأمور بـه كامتنـاع 

 شهادة، وقد تقع اإليجابية بطريق السلب.الشاهد عن ال

 حينما يكون الواجب عليه شرعا  أن ال يمتنع. ويعتبر الممتنع مسؤوال  

 جرائم بسيطة، وجرائم اعتياد. :التقسيم الخامس: وتقسم الجرائم فيه الى

فالبسيطة: هي المتكونة مـن فعـل واحـد كالسـرقة، والثانيـة مثـل االصـرار علـى 

 ،وهكذا االعتياد على جرائم معينة كجريمة قتـل اهـل الذمـة  ،زيرالصغائر وفيها التع

 فان لها عقابا  خاصا .

وجــرائم  جــرائم ضــد الجماعــة  :التقسيم السادس: تقسيمها بحسب طبيعتها الخاصــة الــى

 ضد االفراد.

فاألولى: هي التي شرعت عقوبتها لحفظ صالح الجماعـة سـوا  وقعـت الجريمـة 

لـى أمنهـا ونظامهـا. وعقوبـة هـذ  الجريمـة ال تقبـل على فـرد أو علـى جماعـة أو ع

 كجرائم الحدود.  ،االسقاط

 والثانية: هي التي تشرع عقوبتها لحفظ مصالح االفراد ومنها جرائم القصاا.

 وتقسم الجرائم فيه إلى: التقسيم السابع:

 جرائم عمدية، وجرائم سيمسية )جرائم بغي(.

 قتاله واإلمتناع عن تسليم حقه اليه.ف البغي بأنه: الخروج على اإلمام وويعرّ 

 والشروط التي يجب توفرها ليحصل البغي هي:

 ـ أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل اإلمام أو اإلمتناع عن الطاعة.1

 .ل: أي ادعا  سبب للخروج وان كان السبب ضعيفا  التأوّ  -2

 هذا شرطا .الشوكة: أي القوة ال بنفسه بل بغير . ولم يعتبر بعض الفقها    -3

 الثورة والحرب. -4
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ويالحظ هنا ان أكثر أحكام البغي يعتمد فيها الفقها  المسلمون على نوعية تعامـل 

 اإلمام علي )ع( مع البغاة.

 االركان العامة للجريمة

 باإلضافة إلى األركـان الخاصـةـ  ويعتبر في الجريمة ان تتوفر فيها أركان عامة

 وهي :ـ  

يكـون هنـاك دليـل شـرعي يحظـر الجريمـة ويعاقـب   ـ الركن الشـرعي: أي ان1

 عليها.

 الركن المادي: أي ان يقوم الفاعل بالعمل سوا  كان فعال  أو تركا . -2

 الركن األدبي: أي ان يكون الفاعل مسؤوال عن الجريمة أي مكلفا . -3

 ة ـالعقوب

وهي الجزا  المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشـارع. ويشـترط فـي 

 عقوبة:ال

أمـا التعزيـز   ،ـ أن تكون شرعية، فالحـدود والقصـاا عقوبـات معينـة شـرعا  1

فالقاضي هو الذي يقدر ما يتناسب منه مع الجريمة، أو يقوم مجلس التقنين الشـرعي 

 بتعيين نوع العقوبة. ويكون دور القاضي هنا دور المشخا للموضوع.

وهنـاك اسـتثنا   ،ان تكـون شخصـية، وال تتعـدى شـخا الجـاني الـى غيـر   -2

 لظروف خاصة في القتل الخطأ.

ان تكون عامة للجميع، وهذا طبعا  عند التحديد. أما التعزير فيشترط حصـول   -3

 التأديب به.

 أقسام العقوبة

 من حيث الرابطة فيما بينها. وتنقسم الى اربعة أقسام: التقسيم االول:

 ـ االصلية: كالقصاا للقتل.1

 ُدرئ القصاا.البدلية: الدية اذا   -2

التبعية: وهي العقوبات التي تصيب الجاني بنا  على الحكم بالعقوبة االصـلية   -3
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فهـو محـروم سـوا    ،كالحرمان من الميراث بالنسبة للقاتـل  ،بال حاجة للحكم بالتبعية

ــدر الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقتله ام ال.

 التكميلية: كتعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها حتى يطلق سراحه. -4

 من حيث سلطة القاضي في التقدير، وهي:  سيم الامني:التق

 ـ العقوبات ذات الحد الواحد: كالجلد  الذي هو حد.1

 العقوبات ذات الحدين: كالجلد في التعازير. -2

 من حيث وجوب الحكم بها:  التقسيم الاملث:

ـ العقوبــات المقــدرة: وهــي العقوبــات الالزمــة التــي ال يمكــن اســقاطها، كحــد 1

 الزاني.

 العقوبات غير المقدرة. -2

 من حيث المحل، وتنقسم الى:  التقسيم الرابع:

 ـ عقوبات بدنية.1

 .عقوبات نفسية، كالتوبيخ والتهديد -2

 عقوبات مالية، كالدية. -3

 بحسب الجرائم التي فرضت عليها، وتنقسم إلى:  التقسيم الخممس:

 ـ عقوبات الحدود.1

 عقوبات القصاا والدية. -2

 الكفارات لبعض جرائم القصاا والدية وبعض جرائم التعازير.عقوبات   -3

 عقوبات التعازير. -4

 توقع على اسمس جرائم عديدة هي:ر  كمم مر ر  عقوبمت الحدود: وهي  –االول 

 أر الزنم وعقمبه على أقسمم:

ـ القتـل بالسـيف ونحـو  للزانـي بــالمحرم كـاالم واالخـت، وكـذا للـذمي اذا زنــا 1
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ُمكرها للمرأة، وقال في )اللمعة( يجمع له بين الجلد ثـم القتـل علـى بمسلمة، والزاني  

 األقوى.

الرجم للمحصن الزاني ببالغة عاقلة )واألقرب الجمع بـين الجلـد والـرجم فـي   -2

 المحصن وان كان شابا، ويبدأ بالجلد(.

الجلد مئة سوط للمحصن البـال  اذا زنـا بصـبية لـم تبلـ  التسـع، أو مجنونـة،   -3

اذا زنا بها عاقل ، ولو زنا بهـا المجنـون البـال  فعليهـا الـرجم بعـد الجلـد اذا   والمرأة 

 كانت محصنة.

الجلد والجز للرأس والتغريـب للزانـي الـذكر الحـر غيـر المحصـن. وال جـز   -4

 على المرأة وال تغريب.

 وهو حد  المملوك وان كانا متزوجين.  :الجلد خمسين جلدة  -5

فانه يحد  من حّدِّ األحـرار الـذي ال   ، من تحرر بعضهوهو حد    :الحد  المبعض  -6

 ومن حّدِّ العبيد بقدر العبودية.  ،يبل  القتل بقدر ما فيه من الحرية

وهـو حـد  المـريض  «:ئةام» الضغث المشتمل على العدد المعتبر في الحّدِّ كـ  -7

 مع عدم احتماله الضرب المتكرر، أو مع اقتضا  المصلحة التعجيل.

وهـو حـد  الزانـي فـي شـهر رمضـان لـيال  أو   :المقدر مع عقوبـة زائـدة   الجلد  -8

 أو الزاني بميتة.  ،نهارا  أو غير  من األزمنة الشريفة واألمكنة الشريفة

 القذف: وحدُّه اممنو  جلدة وعدم قبول الشهمدة.  –ب 

 الشرب: وحدُّه اممنو  جلدة. –ج  

بع مـن اليـد اليمنـى ويتـرك لـه وتقطع االصابع األر  السرقة: وحدُّهم القطع،  –د  

الراحة واالبهام ألول مـرة، وللمـرة الثانيـة تقطـع رجلـه اليسـرى مـن مفصـل القـدم 

 ويترك العقب، وللمرة الثالثة يحبس ابدا  وفي الرابعة يقتل.

 ويذكر الفقها  شروطا  كثيرة تجب مراعاتها قبل الحكم بالحد.

أو بحـرا ، لـيال  أو نهـارا . إلخافـة والمحاربة تجريد السـالح بـرا     المحمربة:  –هر  

الناس في بلد وغير  من ذكر أو انثى قوي أو ضعيف، وحد  ُ: القتـل، أو الصـلب، أو 

 القطع ليد  اليمنى ورجله اليسرى أو النفي.
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ويقتل المرتـد وتصـادر أموالـه ان كـان ارتـداد  عـن فطـرة،   الردة والبغي:  –و  

المـرأة فـال تقتـل بـل تحـبس وتضـرب فـي ويستتاب المرتد عن كفـر وإال قتـل، أمـا  

أوقـات الصــلوات، وتحــبس مــع األعمــال الشــاقة حتــى تمــوت، وهكــذا البغــاة، علــى 

 تفصيل ال يتسع المجال له هنا.

أو اإلحـراق بالنـار، أو الـرجم، أو بإلقائـه مـن  ،وحد   القتل بالسـيف  اللواط:  –ز  

يـار، بـال فـرق بـين الحـر شاهق. وهو للفاعل والمفعول بشرط البلوغ والعقل واالخت

 والعبد والمسلم والكافر، أما التفخيذ فحد   مئة جلدة.

 وحد   مئة جلدة.  السحمق: –ح  

 وحد ها خمس وسبعون جلدة.  القيمدة: –ط 

 وحد   القتل بشرط أن يكون قد ُحدَّ في كل مرة.  تكرار بعض الكبمئر: –ي 

ة: –ك    وحد   القتل.  إّدعمء النبوَّ

 والساحر مسلم. وحد   القتل.  السحر: –ل 

 وحد   القتل.  سبُّ النبّيِّ )ص( أو أحدِّ األئمة )ع(: –م 

 وحد   القتل. على قول.  وطء البهيمة: –   

 وهناك تفصيالت ليس هنا مجال التعرض لها.

 عقوبمت القصمص والدية وهي: –الامني  

 دوانا .ويوجبه ازهاق النفس، أو جرح أحد أعضائها عمدا  وع  ر القصمص:۱

وهي مال يدخل في خزينة المجنّيِّ عليه. وهي موضـوعة فـي مـوارد   الدية:  -2

 القتل والجرح الخطأين.

ومـا نقـا عنهـا يسـمى أرشـا )علـى   ،وهـي الديـة الكاملـة  ،لبـوهي مئةع من اإل

 تفصيل(.

وتحمل الدية على العاقلة على اختالف في مقدار الحمل، والبديل عن العاقلة هـذ  

 األيام.

فمـن لـم يجـدها أو لـم   ،وهي عتق رقبـة مؤمنـة  ،الكفّارة: وهي عقوبة أصلية  -3
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 يجد قيمتها يتصدق بها فعليه صيام شهرين متتابعين.

 الحرمان من الميراث. -4

 الحرمان من الوصية. -5

 ةي عقوبمت الكفّمرات: –الاملث  

ا فـي ويسميها البعض عقوبة تعب ديَّة. وهي عقوبات مقررة من الشارع ويحكم بهـ

 بعض الجرائم ومنها:

 افساد الصوم، افساد االحرام، الحنث في اليمين، والقتل.

)العتق، الصيام الذي يختلف مقدار ، الكسـوة، االطعـام(   والكفمرات تشتمل على:

 وقد تكون مخيرة عرضا  وقد تكون مرتبة.

 عقوبمت التعمزير: –الرابع  

ا مـن حيـث وهي عقوبات غير معينة يترك للقاضـي تقـديرها وال حـدَّ ألقلِّّهـا . أمـّ

جلـدة   75حّدِّ مفـروض وهـو    الكثرة فإن علما  اإلمامية لم يجيزوا وصولها إلى أقّلِّ 

 )حّد القيادة( في حين أجاز الكثير من أهل السنة وصولها الى أّيِّ مدى كان.

 وهناك تفصيالت كثيرة في كل هذ  الفروع واألقسام تراجع في محلِّّها.
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 يعي مع حياة االنساننظام العقوبات طب

تثبت كل القرائن والدراسات التاريخية ان التعدي والخروج عـن الحـّدِّ أمـر قـديم 

 قدم اإلنسان وقدم غرائز  وقدم مجتمعه.

ان اإلنسان يمتلك دوافع غريزية قوية قد تطغى فتعميه عن أية رؤية فينسى لذلك 

ان غريزة حب الذات التـي العواقب السيئة، ومن أهم هذ  الغرائز المتحكمة في اإلنس

تشكل أمَّ غرائز  والتي تنمو بقوة مـالم يحـاول أن يمنـع مـن تأثيرهـا المخـرب مـانع 

أي يعمـل بمقتضـى حـب الـذات نفسـها، فيمتنـع اإلنسـان مـن   ،ينطلق من داخلها هي

 اشباع ذاته ببعض األساليب التي ال ترضى الذات نتائجها.

في نمـط التفكيـر اإلنسـاني بالحيـاة، ونوعيـة وإذا تنبهنا إلى هذا االختالف الكثير  

التصورات والحساسيات، وما يعتمل في النفس، ومـا يمكـن أن نعبـر عنـه بـاختالف 

االذواق واختالف القدرات البدنية والعقلية بين األفراد، إذا الحظنا ذلك وضممنا اليـه 

علـى مـا الندرة في الموارد الطبيعية والصعوبة التـي يجـدها اإلنسـان فـي الحصـول 

يشبع به ذاته وفي أي وقت مفروض، )وهذ  الندرة ضـرورية لقيـام مبـدأ االسـتخدام 

عرفنـا ان التعـدي أمـر طبيعـي الحصـول فـي كـل  والتعاون بين المجتمع البشـري(،

وقد يكون هذا هو الذي يفسر ما جا  في القربن الكريم من تسـاؤل المالئكـة   ،مجتمع

وإذا قرمل ربرك للمالئكرة انري : النـوازعذ  عن سر خلق هللا لإلنسـان وهـو يحمـل هـ

يفسرد ةيهرم ويسرفك الردممء ونحر  جمعل ةي األرض خليفة قرملوا أتجعرل ةيهرم مر  

 .  (۱)ال تعلمو  نسبح بحمدك ونقدس لك قمل اني أعلم مم

فان هذ  النوازع ستقود اإلنسان بطبيعتها إلى الفسـاد وسـفك الـدما . فمـا الـداعي 

ي األرض موجودا  بهذ  السمة في حين ان التسبيح والتقديس ألن يجعل هللا )تعالى( ف

قائمان في المالئكة المقربين؟ وكـأنهم ظنـوا أن بخـر مرتبـة كماليـة يمكـن ان يصـل 

 اليها موجود هي مرتبتهم.

 
 .30 :( البقرة۱)
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 ولكن الجواب االلهي كان قاطعا : إني أعلم ماال تعلمون!

ان لـو تـرك أن اإلنسـ  –علـى ضـو  النصـوا الشـريفة    –وقد يكون المقصـود  

لوحد  لكان ما تقولون، ولكنه يمـنح الشـريعة التـي توجـه عقلـه للسـيطرة الصـحيحة 

وعندها يصـل إلـى مرتبـة مـن التسـبيح والتحميـد ال يصـلها ملـك   ،على هذ  الغرائز

 مقرب.

إ َّ كما ان هذ  النكتة بعينهـا قـد تفسـر لنـا ذلـك التصـور القربنـي عـن اإلنسـان  

ي  آمنروا وعملروا الصرملحمت وتواصروا برملحق وتواصروا اإلنسم  لفي خسر إالّ الذ

 .بملصبر

بل اننا حتى لو حـذفنا عنصـر النـدرة فـي المـوارد الطبيعيـة وتصـورنا اإلنسـان 

يعيش في وفرة ما بعدها وفرة لرأينا ان نوازعه قد تطغى فال يملـك لهـا دفعـا . ومـن 

وعصرى آدم ربره أنـه   حيث يخبرنـا القـربن  ،هنا كانت تجربة أبينا بدم)ع( في الجنة

هرل ادلرك علرى شرجرة الخلرد ن له ابليس هذ  المعصية وقال لـه:  بعد ان زيّ   ةغوى

 .وملك ال يبلى
فالجنة غاية في توفر المصادر االشباعية للذات إال أن الطموح اإلنساني والخيال 

لـب الخلـود وهـذا ال يكـون إال طالجامح قد يتعدى باإلنسـان حـدود المعقـول فيدعـه ي

 .كل شيء هملك إالّ وجههحق القيوم  لل
ومــن هنــا جــا  ذلــك الغضــب اإللهــي علــى بدم والــذي تركــه يمــر بمرحلــة نــدم 

 ضرورية أعطته سالحا  ومراسا  يواجه به حياته على األرض.

ثم إن القـربن الكـريم يحـدثنا عـن أول جريمـة قتـل قـام بهـا انسـان نتيجـة لسـو  

ا  بائسا  عن الحياة وذلـك فـي قصـة ابنـي تصرف ترك في نفسه حقدا  وحسدا  وتصور

بم قربمنمً ةتقبل م  احدهمم ولرم يتقبرل مر  اآلخرر قرمل ألقتلنرك، قرمل اذ قرِّّ بدم نفسه  

. ةطوعررت لرره نفسرره قتررل اخيرره ةقتلرره ةأصرربح مرر  .انمررم يتقبررل هللا مرر  المتقرري .

المعنـى . مما يدلنا على قدم الجريمة في حياة اإلنسان، وقد يكـون هـذا   (1)الخمسري 

 
 .30، 27  :لممئدة(ا۱)
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 هو الذي خطر على ذهن الشاعر العربي اذ يقول:

ــ والظلم من شيم النفوس فان تجد        ذا عفـة فلعلــة ال يظ  لـمـ

كان التعدي قديما  في حياة اإلنسان فان للتفاوت في المقدرة بـين األشـخاا   ولئن

بقـا  لغريـزة تبعا  لمختلف العوامل دورا  دافعا  لحس االنتقام الذي يحس بـه اإلنسـان ط

حب ذاته أو لغريزة الغضب المغروزة في أعماقه، ان لهذ  االمـور األثـر المهـم فـي 

ومـن هنـا ينشـأ مفهـوم العقوبـة بشـكله اإلنسـاني ال   ،دفع اآلخرين للقيام ضد المجرم 

 الربّاني الذي حدثنا عنه القربن فانه اقدم من ذلك الظرف.

حتاج تبعا  لها للعقاب الـذي يحـّد مـن وهكذا تسير الجريمة مع الوجود اإلنساني فت

 غلوائها ويمنع من اتساع مجال نطاقها.

وهو أحد مؤسسـي مدرسـة ـ  العالم االيطالي    ENRICOFRRIوقد رأى انريكوفري  

ان الحياة االجتماعية مادامت قائمة وفق الظروف الفعليـة ـ    Positivisteبوزيتيفيست  

خاصـة، والـذي يسـتطيع تغييـر نظامهـا  فان الجريمة ستقع حتما  بأشكال معينة ونظم 

 هو التحول الفجائي للحياة اإلجتماعية فقط.

واذا رجعنا الى التاريخ وجدنا قوانين العقاب موجودة في أقدم األمم، ورأينـا أنهـا 

مّرت بتطورات مختلفة تبعا  للهدف الذي استهدفه المجتمع عمومـا  والطبيعـة النفسـية 

التعرض لسير القوانين التي وضعها البشر للعقاب ومـا لذلك المجتمع . وال نريد هنا  

 فيها من مساوئ أو محاسن فهذا ما قد نتعرض له في نقاط تالية.

ــوانين(  ــاب )روح الق ــى كت ــوع ال ــن الرج ــور يمك ــذا التط ــة ه ــة نوعي ولمالحظ

 لمونتسيكيو وامثاله من الكتب التي ارخت له.

 الجبرية مذهب يشجع على اإلجرام بألوانه 

رن التاسع عشر في أواخر  ببعض المذاهب التي تؤمن بالجبريـة، والتـي حفل الق

عدم اقامة وزن لكل انواع العقاب، وارجاع الجريمة الـى العوامـل تستتبع في النهاية  

 الوراثية والبيئة القائمة.

ولكن هذا االتجا  سرعان ما اندثر ألنه يخالف الوجـدان اإلنسـاني الحـاكم بـارادة 



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 634

 ي اختيار طريقه.اإلنسان وحريته ف

ــذا اال ــان ه ــفية واذا ك ــذور  الفلس ــان ج ــوقي ف ــى الصــعيد الحق ــديما  عل ــدثار ق ن

جتماعية بقيت تتحكم في العقول، ولذا لم يكـن مـن المنطقـي ان ينفـى الفـرع مـع واال

 ترتبه المنطقي على األصل.

فإننا اذا تابعنا الماركسية في نظريتها عن التاريخ وحركته وكيـف انهـا بنـت كـل 

على اساس من تطور خارج عن كيان   –ومنها االفكار    –ظاهر الحياة اإلجتماعية  م

اإلنسان وأعنـي بـه تطـور القـوى المنتجـة رأينـا أن المجـرم بانطالقـه بـدافع فكـري 

ينسجم مع مايمليه التطور المذكور حتما  ال يُبقي معنى لعقابه وكـل شـعارات المـوت 

 نين المبنية على ضو  مذهبها.والعقاب التي تضعها الماركسية في القوا

 وهكذا قل بالنسبة لما جا  به فرويد من تحكم الالشعور في الوجود اإلنسـاني، أو

 ما جا  به دوركهايم وأمثاله. 

 اال   –ولسنا نريد التعـرض لمناقشـة هـذا اإلتجـا  بعـد ان بمنـت البشـرية عمومـا   

بحرية اإلنسان في مايفعـل بلزوم تشريع قوانين العقاب كتعبير عن االيمان    –الشذاذ  

كما انه من جهة أخرى تعبير عن الضـرورة ـ ، مما يؤكد مسؤوليته عنها  ـ  من جهة  

التي تستوجب مثل هذا التشريع النابعة من دور  الفعال فـي حفـظ البنـا  االجتمـاعي 

 العام.

ولسنا بحاجة للقول بان حكـم الماركسـية الـذي يتصـور حيـاة تمـوت فيهـا الدولـة 

هــا غريــزة حــب الــذات… هــذا الحكــم ســيبقى حلمــا  تكذبــه يقظــة اإلنســان وتفنــى في

 ووجدانه.

 محتاجا  لنظام كهذا لردعه عن تجاوز حدود . –كما مر  –وسيبقى اإلنسان  

هذا وان التاريخ يحدثنا عن ان المذهب الجبري قد استُغل أسوأ استغالل مـن قبـل 

ما شا وا لضرب وجـود األمـة المتحكمين في الشعوب ومنهم االمويون الذين عملوا  

المحاسب وفسح المجال امام شـهواتهم وجـرائمهم فـي نفـس الوقـت الـذي يحتفظـون 

 ألنفسهم فيه بالشخصية الدينية المحترمة.

)وكما أن مذهب الجبر استخدم لتبرير حـال االسـرة االمويـة علـى العمـوم، فقـد  
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يرى في اعمـال الحكـام استخدم أيضا  في تهدئة الشعب حين كان يبتلى أو يغرى بأن 

 .(1)والعمال الظلم والطغيان(

والستار الحديدي عنـد الشـيوعيين والتـي  –ويمكن أن نعتبر فكرة العنف الثوري 

 من نفس الخط ولكن بلغة علمية حديثة. –تقوم على أساس من ضرورة التطور  

وعلـى رأسـهم وأكثـرهم   –ولكن المسلمين الـذين أعطـوا اإلنسـان حريـة اإلرادة  

طقية مذهب أهل البيت )ع( الذي رفـض الجبـر والتفـويض المطلـق معـا  وقـال بــ من

كـانوا واقعيـين منسـجمين مـع الضـرورات الحياتيـة، بـل ال   –)األمر بين األمرين(  

 يمكن أن يكون االسالم إال كذلك إذا ما ال حظنا  أصوال  وفروعا  وتاريخا .

 

 المادية تفشل في منع االجرام وينجح الدين 

أن المشكلة االنسـانية الدائمـة هـي قيـام التعـارض   –كما تقدم    –ال ريب فيه  مما  

في أكثر األحايين بين المصلحة الذاتية للفرد والمصلحة االجتماعيـة العامـة مـا يـدفع 

الفرد في أغلب األحايين ألن يقوم بسلب المجتمـع حقوقـه، أو يـدفع المجتمـع لنسـيان 

 تالي الجرائم وأنماط الظلم.حقوق الفرد أحيانا  أخرى، وتحدث بال

وقــد رأت الرأســمالية أن الظلــم ينــت  مــن عــدم فســح المجــال للحريــة االنســانية، 

فعملت على فتحها أمام الفرد االنساني بأقصى مداها مما أنت  لنا الكثير مـن الم سـي 

 في مختلف المجاالت، وكان االستعمار مأساة كبرى من تلك الم سي المروعة.

اركسية أن الحل الوحيد للمشكلة يكمن في القضـا  علـى أسـاس في حين رأت الم

وهو )الملكية الخاصة( باعتبار أن تشريعها هو الذي أكـد فـي   –في نظرها    –البال   

االنسان حب ذاته، وخلق كل تلك الم سي الرأسمالية. وهكذا خططت لنظام يخلو مـن 

 للفرد.تشريع الملكية مما يؤدي الى القضا  على النوازع الذاتية  

وإذا كانت الرأسمالية قد فشلت في تشخيا الدا  فـإن الماركسـية قـد تبعتهـا فـي 

 
 .93محمد مهدي شمس الدي ، ص    :( اورة الحسي  عليه السالم۱)
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عة.  ذلك الفشل، ولذا فقد جّرت هي بدورها الكثير من الم سي والجرائم المروَّ

إن المشكلة الواقعية ال يمكن معالجتها بتشريع الحرية، أو رفـض الملكيـة، وإنمـا 

لـذي تـتحكم فيـه الغرائـز وأهمهـا غريـزة حـب يجب الرجوع الى الواقـع االنسـاني ا

الذات واالعتراف به أوال ، ثـم العمـل علـى تغييـر مفـاهيم اللـذة واأللـم بشـكل يحقـق 

االنسجام بين المصالح الفردية والمصالح االجتماعية ثانيا ، وهذا بالضـبط مـا أدركـه 

عنهمـا ربـط الدين وعمل على تحقيقه بطريقين أساسيين، وهما الطريقان اللذان ينت   

 المسألة الخلقية بالمسألة الفردية.

ويتلخا أحـدهما فـي إعطـا  التفسـير الـواقعي لحيـاة أبديـة، ال ألجـل أن يزهـد 

االنسان في هذ  الحياة، وال ألجل أن يخضع للظلم ويقرَّ على غير العدل.. بل ألجـل 

 كافي.ضبط االنسان بالمقياس الخلقي الصحيح الذي يمد  ذلك التفسير بالضمان ال

ويتلخا اآلخر في التربيـة الخلقيـة التـي ينشـأ عنهـا فـي نفـس االنسـان مختلـف 

 المشاعر والعواطف التي تضمن إجرا  المقياس الخلقي بوحي من الذات.

فالفهم المعنوي للحياة، والتربية الخلقية للنفس في رسالة اإلسالم … هما السببان 

 (1)االنسانية.المجتمعان على معالجة السبب األعمق للمأساة  

وهكذا يكون عالج المشكلة األساسـية باإليمـان بـأن الحيـاة الـدنيا مقدمـة لآلخـرة 

 التي هي دار الحيوان، وبإقامة نظام تربوي واقعي.

فقد بدأ االسالم مع االنسان بعقيدة تنمي في نفسـه كـل نـوازع الخيـر وتبعـد  عـن 

ز علـى تقويـة إرادتـه بمختلـف بؤر الشر، وقّوى فيه المعاني االنسانية السامية، ورك

األساليب، وتقوية التعقل واإلرادة الواعية يشكالن أقوى مانع لإلنسـان مـن االعتـدا  

على اآلخـرين باإلضـافة لمـا سـيأتي. ولكـن ذلـك كلـه لـيس كافيـا  للمنـع مـن وقـوع 

دامـت درجـات الـوعي مختلفـة، ومادامـت للشـيطان نفثـات  الجريمة في المجتمع، ما

يأتي دور اإليمـان بـاآلخرة وثوابهـا وعقابهـا ليشـكل رادعـا  قويـا  عـن   ونفثات. وهنا

 
، طبرع بيرروت ر دار 94ر  93 :( المدرسة االسالمية للمرحوم آية هللا الشرهيد السريد محمرد برمقر الصردر۱)

 الزهراء.
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خذوه ةغلّروه ام الجحيم صلّوه ارم ةري   ـبعد تصور ذلك العقاب الرهيب    ـالجريمة،  

، كما يشكل دافعا  نحو تجنبها وإحـالل الخيـر سلسلة ذرعهم سبعو  ذراعمً ةمسلكوه

 في الجنة.  والحسنات محلها بعد تصور ذلك الثواب الخالد

ان الجريمة تعود لوجود مصالح يراها الشخا فـي فعلهـا ويـرى الخسـران فـي 

 تركها، ولذا فما هو األمر الذي يعوض عن هذ  المصالح؟ 

 ومم يذكر عمدة ةي مسألة الجزاء هنم اربعة انواع:

 الجزا  االخالقي، الجزا  الطبيعي، الجزا  االجتماعي، الجزا  األخروي.

ا  االخالقي أن الوجدان والضمير سوف يبقى يعذّب اإلنسـان ويقصدون من الجز

ويخز  بوخزات األلم الحاّدة لقا  قيامه بتلك الجريمة، ويكفي تصـور هـذ  الـوخزات 

أو رؤية أشخاا مبتلين بها لـردع اإلنسـان، والتضـحية بالمصـالح التـي يراهـا فـي 

 الجريمة.

 وذلك اذا الحظنا: وهذا المعنى صحيح الى حّد ما ولكنه ال يكفي قطعا  

ــ إن هذا الضمير سوف لن ينمو ويتكامل بحيث يصبح مـؤثرا  فـي الحيـاة مـالم 1

 يقف ورا  تنميته محفز اخالقي بخر، فاذا فقد هذا المحفز ضمر تأثير .

وان حاالت موت الوجـدان كثيـرة جـدا  خصوصـا  فـي مجتمـع التكنيـك الحاضـر 

ول الـى بلـة، يعمـل كمـا تعمـل اآللـة التـي الذي فقد الكثير من الروابط العاطفية وتح

يعــيش جّوهــا، كمــا انــه يمــوت خصوصــا  فــي حــاالت تســري فيهــا شــبهات فتجعــل 

الجريمة أمرا  مقدرا  وهذا ما نشاهد  في أكثر الجرائم الجماعية التي ترتكبها المبادئ 

 المادية حيث اليبقى أي إحساس بأي وخز.

ريمـة وسـوف لـن يسـتطيع أن يشـكل إن اإلحساس بهذا الوخز ضئيل قبل الج  -2

 مانعا قويا  من القيام بها خصوصا  اذا كانت مغرياتها قوية.

إن الوجدان انما يعاقب على أمور يقتنع الفاعل بأنها من الجرائم. فـاذا أوكلنـا   -3

 األمر اليه فهذا يعني وضع المجتمع تحت رحمة تصور المجرم.

النتحار. وقد يبل  به األمـر ان يكـون إن الوجدان ال معنى له في جرائم مثل ا  -4

 أعظم جريمة بحق الفرد أو االسرة أو المجتمع.
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 وغير ذلك.

ويقصدون من الجزا  الطبيعـي: ان اإلنسـان اذ يقـوم بالعمـل السـي  يحـس بأنـه 

سيلقى بثار هذا العمل في الحياة حيث يفقد الكاذب شخصـيته المتزنـة ويبتلـى الزانـي 

ــك، و ــر ذل ــراض وغي ــبعض األم ــى ب ــة عل ــدارس الحقوقي ــض الم ــدت بع ــد اعتم ق

هذاالجزا ، ورفضت غير ، وفسرت العقوبـات كـرد فعـل اجتمـاعي طبيعـي قهـري 

ضد المجرم. وهذا الجزا  صحيح الـى حـد مـا أيضـا  ولكنـه ال يكفـي خصوصـا  مـع 

 مالحظة مايلي:

ــ إن مثل هذا الجزا  ال يتصور في كثيـر مـن الجـرائم، وخصوصـا  األخالقيـة 1

مانعا  أمام مـن ال يملـك شـيئا  ومقامـا  فـي   –مثال     –دية منها، ولذا فهو اليشكل  والفر

 المجتمع، بل يريد ان ينتقم منه نتيجة لعقد سابقة.

 قد يكون الضرر ضعيفا  بحيث تغلب عليه المصلحة التي يراها في الجريمة. -2

 إن االحساس بذلك قبل الجريمة قد يكون بسيطا  ال يمنع منها. -3

قصدون من الجزا  االجتماعي قوانين العقاب االجتماعية التي تشرع للضـرب وي

 على يد المجرم مما يردعه عن القيام بالجريمة وان كان يجد مصلحة ذاتية فيها.

وهذا الجزا  ضروري وطبيعي ال يمكن انكار تـأثير  الكبيـر فـي ذلـك إال انـه ال 

 ظرنا إلى ما يلي:يكفي أيضا  للردع التام الذي نبتغيه وذلك إذا ن

ــ إن المجتمع انما يعاقـب إذا اطلـع علـى الجريمـة أمـا إذا اسـتطاع المجـرم ان 1

 يخفي بثار جريمته فال عقاب اذن.

 وهذا ما نشاهد  في األساليب الدقيقة التي يمارسها المجرمون اليوم.

إن هذ  القوانين إذا كان لهـا أن تـؤثر ففـي حـدود المجتمـع الـذي تطبـق فيـه،   -2

لكن مجالها يقصر عن الحكم علـى االعتـدا ات التـي تقـوم بهـا الـدول القويـة ضـد و

الدول الضعيفة اللهم إال أن تشرع قوانين عقوبات دولية، وهـي علـى أي حـال تحـت 

 رحمة الدول القوية نفسها.

إن هذ  القوانين انما تعبر عن رغبة المجتمع في منـع الجريمـة، أمـا إذا كـان   -3

دا  يتعود الجريمة ويستمرئها فـال معنـى ألن نتوقـع منـه أن يعاقـب المجتمع نفسه فاس



 639 ................................................................................. السلطة القضائية    :الفصل الحادي عشر

نفسه. وهذا ما وجدنا  واضحا في مجتمعات احلت اللواط تشريعا  بعد ان وجدت انها 

ال تستطيع أن تمنعه ألنه يعشعش فيها، وهكذا قل عن عملية تحـريم الخمـر التـي لـم 

تمع االمريكي، بل قد نجد المجتمـع تُجد العقوبات الهائلة في ايقاف انتشارها في المج

 يسب  على الجرائم أسما  شريفة فيعطيها معاني النضال والثورة وما إلى ذلك.

ان القوانين ال يمكنها أن تعاقب على الجـرائم االخالقيـة الفرديـة، وقـد تكـون   -4

 تحمل ضررا  كبيرا  على مستقبل االمة وحاضرها.

 إلى حّدِّ ما، لكنها ليست حاسمة.  وهكذا وجدنا ان كل انواع الجزا  تنفع

ى ذلـك الضـمير االخالقـي  وقد اعترف االسالم بها مؤثرة في هذا السبيل. فقد نمـَّ

ك النوازع اإلنسانية بانيا  إياها علـى أسـاس مفـاهيم واعيـة  عبر نظامه التربوي وحرَّ

 تبتني هي بدورها على أسس عقائدية متينة.

للجـرائم   را  من المضاّرِّ الفردية واالجتماعيةكما ان الروايات اإلسالمية بينت كثي

 .ـ   كما سيأتي ان شا  هللا في بحث قادم   ـ

في حين انه وضع نظام العقوبـات معترفـا  بضـرورة الجـزا  االجتمـاعي. ولكـن 

األهم من كل هذا هو تأكيد  على هذ  النظرة المعنوية للحياة، وانها طريق الـى حيـاة 

يم والجزا  األخروي الذي ال يعدل تأثير  أي تأثير. أكمل وأسمى، حيث الثواب العظ

فإن كل االشكاالت التي أوردت على تأثير تلك األنماط من الجزا  ال ترد هنا، إذ ان 

ع نظامـا  علـى ضـو   المعاقب هنا هو هللا العـالم بكـل الخفايـا اإلنسـانية، والـذي شـرَّ

العقاب، فقـد يصـل إلـى   مصلحة االنسان، وشرع عقابا  على مخالفته يفوق كل أنواع

 حد الخلود في النار، وهو أعظم عقاب متصور على االطالق.

إال أننا إذ قلنا إنَّ هذا الجزا  هو الجزا  االكمل فال يعني هذا أننا اغلقنا الباب بـه 

 لوحد  أمام الجريمة.

كال. فإن االرادة االنسانية تبقى تمتلك زمامها أمام الجريمة تمامـا ، كمـا ال ننسـى 

 تأثير ضعف االيمان باآلخرة في تقليل أثر هذا الجزا .

وانما نريد أن نقول إن الدين لوحد  هو الذي يستطيع أن يشكل المانع القوي أمـام 

كل الجرائم المتصورة، فان المـانع الـديني يحـوي باالضـافة إلـى القـوة الحسـية قـوة 
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صـل االيمـان بهـا. معنوية قد تفوق تأثير كل القـوى الحسـية المتصـورة وذلـك إذا ح

 وهو ما يعمل اإلسالم على غرسه عميقا  في النفوس.

 والنتيجة هي: ان االسالم يدفع الجريمة بأمرين:

ئمـا  فـي الطـرف المقابـل اإيجابي بأن يركز في االنسان أن يرى مصلحته تكمن د

 للجريمة، ويركز فيه دائما  أن يكر  الشر وينبذ  ـ كما نرى فـي نظـام العبـادات ـ فـال

يخاف إذن من مسألة تعارض المصالح الذاتية والمصالح االجتماعية؛ إذ أن مصلحة 

الفرد ـ بعد توسعة مجـال الـذات مـن مجـال محصـور فـي الـدنيا إلـى مجـال دنيـوي 

وأخروي فسيح ـ تصبح متوافقة تماما مع المصالح االجتماعية.. فال يبقـى أي مبـرر 

الجو الذي ال يناسب الجريمة ـ كما سيأتي   للجريمة مطلقا  . هذا باالضافة إلى تكوينه

 ـ .

وسلبي بأن هدد بالعقوبات الطبيعية واالجتماعية، وفوق ذلك كله هـدد بالعقوبـات 

، مـع تـوفر اطـالع دقيـق علـى كـل مـا األخروية التي لن يفلت منها إال من رحم هللاُ 

 يعتمل في صدر اإلنسان فضال  عن ما يعمله خارجا .

مادية تماما  عن منع الجريمـة، باعتبـار انهـا ال تـتمكن مـن وبهذا ينكشف عجز ال

القضا  على جذورها في اإلنسان، وال تسـتطيع أن تـردع عنهـا إال فـي حـدود غيـر 

 كاملة من جهة أخرى.

 

 الترابط بين القانون الجنائي واألجزا  االسالمية األخرى 

 

الجريمـة فـي   عرفنا فيما مضى شيئا  من تـأثير العقيـدة فـي مجـال اقـتالع جـذور

 المجتمع.

واننا لنجد أن االحكـام اإلسـالمية المختلفـة لهـا دورهـا الـرئيس فـي منـع حـدوث 

مبررات الجريمة فاننا نالحظ ما يـوفر  االقتصـاد اإلسـالمي مـن تكامـل اقتصـادي، 

وتوازن اجتماعي، وسياسة اقتصادية توفر السرعة في االنتاج في نفس الوقت الـذي 
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التوزيـع، كمـا ان االسـالم قضـى علـى أهـم عامـل مـن عوامـل توفر فيه العدالة في  

إذ حثَّ على العمـل، وجعلـه موجبـا  لرضـوان هللا،   ،ل عن العملالجريمة وهو التعطّ 

ر لهـم مـا يوصـلهم وفرض على الدولة فتح مجاالته أمام العاطلين وإال فعليها أن توفّ 

مـن  رقة وأمثالهـا إالّ إلى حد الغنى. وفي مثل هذا الجو ال معنى لتصور جريمـة السـ

إذ أنـه  ،أناس طبعوا على اإلجرام، ولذا كانت العقوبة متناسبة مع هذا الطبع الشـرير

ركـت فيهـا )قد تكون عقوبة السرقة بقطع يد  قاسية الى حّد ما فـي بيئـة رأسـمالية، تُ 

وأمـا حيـث تكـون  ؛الكثرة الهائلة من أفراد المجتمع لرحمـة القـدر وزحمـة الصـراع

سالمية، وتوجد التربـة الصـالحة لالقتصـاد االسـالمي، ويعـيش المجتمـع فـي البيئة إ

ر لـه كنف االسالم، فليس من القسوة في شي  أن يعامَ  ل السارق بصرامة بعد أن وفَـّ

االقتصاد االسالمي أسباب الحياة الحرة الكريمة، ومحا من حياتـه كـل الـدوافع التـي 

 .(1)تضطر  إلى السرقة(

م العالقات الجنسية العائلية التي ال تدع مجـاال  لقوانين التي تنظّ وهكذا قل بالنسبة ل

 يناسب جريمة الزنا وأمثالها.

وإذا كانت األحكام اإلسالمية تقتلع جذور الجريمة فإن القانون الجنائي اإلسـالمي 

فالتـأثير متبـادل، وال يمكـن أن   ؛له األثر الفعال في الحمل على تطبيق تلـك األحكـام 

مرة إال إذا تمَّ تنفيذ كل األحكام. أما تعطيل حكم والعمل ب خر فلـن يـأتي نصل الى الث

ة. وكذلك فإن الحكم يجب أن يأخذ سـبيله فـي التطبيـق علـى الجميـع بالنتيجة المرجوّ 

إذ لو حدث فيه تمـايز وتسـاهل فـي بعـض الجهـات فسـوف لـن يعطـي   ،ليكون فعاال  

 ثمار  المرجّوة.

ينـة تؤكـد هـذا التـرابط والوحـدة فـي تطبيـق وقد وردت روايات عن حـوادث مع

 ،ثنا عن المحاورة التي جـرت بـين المـأمون وبـين زاهـد سـارقّدِّ ومنها ما حُ   ،الحكم 

فبعد أن عنَّفه المأمون على فعلته أجاب بأنها لم تكن عن اختيار وإنما اضـطر اليهـا، 

 
 .277:  ۱( اقتصمدنم  ۱)
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يـق الحـّدِّ ألن المجتمع لم يوفّر له حصته من الغنيمـة، ولمـا عـزم المـأمون علـى تطب

عليه طلـب منـه الرجـل أن يطبـق الحـد علـى نفسـه قبـل اآلخـرين، وتـال هـذ  اآليـة 

 أتأمررو  النمس بملبّر وتنسو  أنفسكم وأنتم تتلرو  الكترمب أةرال تعقلرو الكريمة  

(1). 

ويؤكد هذا ما استفاض عن أمير المؤمنين)ع( من أنه رفض أن يـرجم مـن عليـه 

 الحد.

عـن أبـي   ،عـن زرارة   ،عـن ابـن أبـي عميـر  ،أبيـه  عـن  ،بـن ابـراهيم   يفعن علـ

فقـال أميـر   ،تي أمير المؤمنين)ع( برجل قد أقرَّ على نفسه بـالفجورجعفر)ع( قال: أُ 

. فقـال لهـم: مـن فعـل مثـل فعلـه فـال .متلثمـين. المؤمنين ألصحابه: أغدوا غدا  علـيّ 

 .(2)فرجمه من بقي منهم   ،يرجمه ولينصرف، قال فانصرف بعضهم وبقي بعضهم 

في هذا الموقف أو موقـف ـ  ه )ع( قال هذانّ أوفي خبر بخر عن األصب  بن نباته 

فانـه ال يأخـذ و  ،مشابه: نشدت هللا رجال  منكم و عليه مثل هذا الحق أن يأخذ و بـه

 .(3)بحق من يطلبه هللا بمثله

فـي وإذا كان للتشريع الجنائي دور في الدفع إلى التطبيـق فـان لـه دور  الثـانوي  

سّدِّ بعض الثغرات االقتصـادية أو التربويـة أو النفسـية كالتغريـب والكفـارات وغيـر 

 ذلك.

 
 

 تأثير التصورات والعواطف في تقرير نوع العقوبة 

 
 .249  :( دي  الحيمة۱)

، تهرذيب ۱88:  7  –، الكرمةي  24۱:  ۱2اب  أبري الحديرد    –، شرح نهج البالغة  342  :۱8  :( الوسمئل2)

 .۱۱: ۱0االحكمم  

 .434: ۱ر الدر المنضود ر السيد الگلبميگمني   356: 4۱جواهر الكالم   343ر  342: ۱8  :( الوسمئل3)
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ال يفوتنــا الحــديث عــن تــأثير التصــورات  ،وبمناســبة اشــارتنا هــذ  إلــى التــرابط

بعـض العقوبـات والعواطف اإلسالمية في تقرير نوع من التعاون فـي تحمـل أعبـا   

وذلـك مـن مثـل مـا مـّر   ،اإلسالمية على الجرائم التي ال تكشف عن سو  نية الفاعل

 من ان العاقلة تتحمل دية قتل الخطأ.

 والرواية التالية توضح لنا شيئا  من األمر:

عن سلمة بن كهيل قال: أتي أمير المؤمنين)ع( برجل قد قتـل رجـال  خطـأ. فقـال 

ن عشيرتك وقرابتـك؟ فقـال: مـا لـي بهـذا البلـد عشـيرة وال له أمير المؤمنين)ع( : م

قال: فقال: فمن أي البلدان أنت؟ قال: أنا رجل مـن أهـل الموصـل ولـدت بهـا   ؛قرابة

ولي بها قرابة وأهل بيت. قال: فسـأل عنـه أميـر المـؤمنين)ع( فلـم يجـد لـه بالكوفـة 

فـإن فـالن بـن فـالن قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد   ؛قرابة وال عشيرة 

 ،فذكر انـه رجـل مـن أهـل الموصـل  ،وحليته كذا وكذا قتل رجال  من المسلمين خطأ

 ،وان له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به اليك مع رسولي فالن وحليتـه كـذا وكـذا

وقرأت كتابي فافحا عن أمر ، وسل عن قرابته مـن ـ إن شا  هللا ـ  ذا ورد عليك  إف

ن أهل الموصل ممن ولد بها واصبت لـه قرابـة مـن المسـلمين كان م  إنالمسلمين، ف

فاجمعهم اليك، ثم انظر فإن كان رجل فيهم يرثه له سهم فـي الكتـاب ال يحجبـه عـن 

زمه الدية وخذ  بها نجوما في ثالث سنين، فان لـم يكـن لـه ألميراثه أحد من قرابته ف

لنسب وكان له قرابـة مـن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سوا  في ا

يه وأمه سوا  في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته مـن بقبل أ

قبل امه من الرجـال المـدركين المسـلمين، ثـم خـذهم بهـا واسـتأدهم الديـة فـي ثـالث 

وال قرابة من قبل أمه ففـي الديـة علـى أهـل  سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه

ن ولد ونشأ بها، وال تدخلن فيهم غيـرهم مـن أهـل البلـد، ثـم اسـتأدِّ ذلـك الموصل مم

منهم في ثالث سنين في كل سنة نجما  حتى تستوفيه إن شا  هللا. فـإن لـم يكـن لفـالن 

  فـردّ  ،بن فالن قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلهـا وكـان مـبطال  فـي دعـوا  

وال يبطـل دم  ،ي عنـهه والمـؤدّ نـا وليّـ فأ ،إلّي مع رسولي فالن بن فـالن ان شـا  هللا

 .(1)امرئ مسلم 

 
، تهرذيب االحكرمم ۱40: 4، م  ال يحضره الفقيره 364: 7الشيخ الكليني  –، الكمةي  3۱:  ۱9( الوسمئل۱)

' 
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يد لها فيها؟ وهل المورد استثنا  مـن   ولكن ما معنى تحميل العاقلة دية جريمة ال

ــبعض انــه اســتثنا  مــن هــذ  القاعــدة تــزر وازرة وزر أخــرى أالّ قاعــدة  ؟ قــال ال

 لمبررات منها:

اة والمجنــي علــيهم؛ إذ لــو إن هــذا االســتثنا  ألجــل تحقيــق العدالــة بــين الُجنــ -1

انحصر األمر في نطاق القاعدة انحصر تنفيذ العقوبـة فـي األغنيـا ، وامتنـع تنفيـذها 

 ،في الفقرا  وهم كثر، خصوصا  إذا الحظنا أن الدية قد تكون أكبـر مـن ثـروة الفـرد

 حيث الدية الكاملة هي مئة من االبل.

ون لمثـل هـذ  الحالـة ألن ويالحظ ان المجني عليهم في جـرائم العمـد ال يتعرضـ

 العقوبة األصلية هي القصاا.

ان نظام االسرة ونظام الجماعة يقومان على التعاون االسالمي وتحمل أعبا    -2

 اآلخرين.

ومن هنا يقول أحد المفكـرين: )وقـد أخـذت الشـريعة بهـذا االسـتثنا  ألنـه يحقـق 

حصـــول علـــى الرحمـــة والمســـاواة والعدالـــة، ويمنـــع اهـــدار الـــدما ، ويضـــمن ال

 .(1)الحقوق(

)ومن الفقها  من ال يعتبر تحميل العاقلة الدية استثنا  من مبـدأ شخصـية العقوبـة 

حيث يرى أنه ليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني، إنما الدية علـى 

القاتل. وأمر هؤال  بالدخول معه فـي تحّملهـا علـى وجـه المواسـاة لـه مـن غيـر أن 

 .(2)جنايته .. فهذا مما ندبوا اليه من مكارم االخالق(يلزمهم ذنب  

فقد رد العالمة )شمس الدين( في كتابه )بـين الجاهليـة واالسـالم( علـى الـدكتور 

الذي قال بإبقا  الشريعة االسالمية على المسؤولية الجمعية   –علي عبد الواحد وافي  

 
۱0 :۱7۱. 

 .677: ۱لعبد القمدر عودة    :( التشريع الجنمئي االسالمي۱)

 .396 :  ۱( المصدر السمبق2)
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نـوع المسـؤولية الجمعيـة فقال )ان اعتبار تشريع العاقلة مـن  –في مثل هذ  الجرائم 

في الشريعة اإلسالمية خطأ كبير، فان العاقلة تتحمل الدية، ال عقوبـة لهـا علـى فعـل 

نطالقـا  مـن مبـدأ الم يقم به إال فرد واحد منهـا، وانمـا تتحملهـا معونـة للجـاني خطـأ 

مـن مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة، ولـذا نـرى ان   التكافل العائلي االجتمـاعي ال انطالقـا  

في مال  ـإذا لم يكن قصاا   ـعاقلة في قتل العمد ال تتحمل شيئا ، وانما تكون الدية  ال

القاتل كما أنه في قتل الخطـأ لـو دفـع القاتـل الديـة سـقطت عـن العاقلـة ألنهـا ليسـت 

 .(1)عقوبة لها

كما يمكننا أن نعدَّ من تأثيرات الجانـب االخالقـي فـي اإلسـالم مسـألة العفـو عـن 

ح على الدية، وغير ذلك، فقد جـا ت روايـات كثيـرة تحبـذ العفـو القصاا، أو الصل

ة والتسامح. فقد روى الكليني عن علي بن  على أساس أن األصل في المسلمين األخوَّ

ابراهيم عن أبيه عن ابـن أبـي عميـر عـن حمـاد بـن عثمـان عـن الحلبـي، عـن أبـي 

: الـفقـ  كفمرة لره  ةم  تصدق به ةهوهللا)ع( قال: سألته عن قول هللا عزوجل:   عبد

ةم  عفري لره مر  وسألته عن قول هللا عزوجل:  )يكفر عنه م  ذنوبه بعد مم عفم(

قال: )ينبغي للذي له الحـق أن ال   ه شيء ةمتبمع بملمعروف وأداء اليه بإحسم رأخي

يعسر أخا  إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليـه الحـق أن ال يمطـل أخـا  

. وسـيأتي مزيـد تعـرض لهـذ  النقطـة (2)عطيه ويؤدي اليه بإحسان(إذا قدر على ما ي

 عند البحث عن الهدف االخالقي للشريعة.

 الهدف األخالقي من الميزات المهمة للشريعة 

 وارتباط العقوبات به  

ان األخــالق فــي التصــور االســالمي تشــكل أهــم مقومــات الشخصــية االســالمية 

 
 .۱08  :( بي  الجمهلية واالسالم۱)

 .358: 7الشيخ الكليني  –، الكمةي  89؛ ۱9  :( وسمئل الشيعة2)
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ر اإلسـالم مجتمـع مـنحط ال قيمـة لـه وال االجتماعية. فالمجتمع بـال أخـالق فـي نظـ

وجود، فاألخالق هي مسار الكمال الحقيقي له ويبدو هذا واضحا  عنـدما نجـد القـربن 

أو   وانرك لعلرى خلرق عظريمالكريم يعطي القائد األول للبشرية هذا الوصف فيقـول  

ولو كنت ةّظم غليظ القلب النفضوا م  حولك  والمفروض أن يكون هو)ا( قـدوة

ومـن هنـا كـان قولـه)ا(   ولكم ةي رسول هللا أسوة حسرنةل فرد في المجتمع  لك

. وجا  اليه )ا( رجل من بين يديه فقـال (1)المعروف )بعثت ألتمم مكارم األخالق(

يا رسول هللا ما الدين؟ فقال: حسن الخلق. ثم أتا  من قبل يمينه فقال يا رسول هللا مـا 

 .(2)الدين؟ فقال: حسن الخلق…(

.  فإذا  (3)إن أكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم خلقا  الكافي عن الباقر )ع( قال:  وفي  

 .ومم خلقت الج  واإلنس إال ليعبدو ضممنا هذا الى ما جا  في اآلية الكريمة 

عرفنا ما قلنـا  مـن أن العبـادة الحقـة هـي جـوهر التكامـل االنسـاني، وأن مسـار 

كارمهـا بلــ  اإلنســان إلــى الرقــي الروحــي التكامـل يــتم عبــر األخــالق. فــاذا تمــت م

 المطلوب.

ومن هنا فقد أكـد االسـالم علـى إشـاعة السـنن الحسـنة فـي المجتمـع وجعـل لهـا 

الثواب الجزيل الذي ال يمكن أن يضـعه قـانون وضـعي. إنـه ثـواب أخـروي يسـتمد 

عظمته من األخالق، ومن مقدار من يستن بهـذ  السـنة الحسـنة، وعلـى العكـس مـن 

من يعمل بها، بـل قـد عمل لسنَّة القبيحة التي يضاعف عقابها بتضاعف ا  ،ملذلك الع

جعل النية خيرا  من العمل، كما أن هناك موازين ومقامات اجتماعية منحهـا االسـالم 

ذين تتأصل فيهم ملكة العدالـة: وهـي الـدافع النفسـي المتأصـل للسـلوك علـى الخـط لل

قامــات وال يعتــد بقولــه فــي كثيــر مــن المســتقيم، فــي حــين يفقــد مــن يفقــدها هــذ  الم

 المجاالت.

 
 –نروار ، بحمر اال8، مكمرم االخالق : ۱87:  ۱۱  –، مستدرك الوسمئل    6:للسيد عبدهللا شبر  ، ( األخالق۱)

، مكررمرم ۱92: ۱0البيهقرري  –، السررن  الكبرررى 804: ۱ –، ميررزا  الحكمررة 2۱0: ۱6المجلسرري 

 .420: ۱۱  –، كنز العممل  ۱93: 2اب  سالمة   –، مسند الشهمب  6اب  ابي الدنيم:    –االخالق  

 .80۱: ۱، ميزا  الحكمة  36۱: 7، نهج السعمدة  393: 68، بحمر االنوار  5  :( المصدر السمبق2)

 .408: 2ر سن  ابي داود   ۱22: 4و  3۱5: 2ر سن  الترمذي   99:  2الكمةي ( 3)
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ــانون  ــالمي دون الق ــريع اإلس ــزات التش ــم مي ــن أه ــر م ــي يعتب ــدف االخالق فاله

الوضعي، ومن هنا فقد رأينـا اإلسـالم ينظـر لمـا يخـالف التكامـل الروحـي لالنسـان 

كجريمة يعاقب عليها: إن عقابا  دنيويا ، كالحنث بـاليمين، أو يوكـل أمـر العقـاب إلـى 

اآلخرة؛ كما في الغيبـة والحسـد والحقـد وعـدم رد السـالم والتكبـر وأمثـال ذلـك مـع 

 إمكان أن يعاقب عليها تعزيرا .

إلـى الجـرائم الماسـة بـالمجتمع كجـرائم أخالقيـة   –في الواقـع    –هذا باالضافة لنظر   

حتى في حالة عدم التضرر الظاهري للمجتمع بها كما لو شـرب الخمـر فـي بيتـه وكـذلك 

 ستمنا  وأمثال ذلك.اال

هذا في حين تعجز القوانين الوضعية عن عالج هذ  األمـراض األخالقيـة؛ ألنهـا 

ال تقع تحت سـلطتها. علـى أن القـوانين بطبيعتهـا تتـأثر بالضـعف البشـري والـذوق 

أخالقها، وهذا ما وقـع حيـث بلـ  بالعام، وغالبا  ما كانت تخدم الطبقة الحاكمة فتبشر  

دنى مراتبـه فـي المجتمعـات الوضـعية الحاليـة. وهـذا الجـو يعتبـر التدني االخالقي أ

 أكبر مساعد على الجرائم.

ألن أساسـها الحقيقـي هـو  ،وأخيرا فإن األخـالق اليمكـن أن يبنيهـا قـانون مطلقـا  

العقيدة الواقعيـة المتعاملـة مـع الوجـدان والضـمير االنسـاني والتـي تبنـي تصـورات 

 أخالقي متكامل.معينة تشكل أساسا  قويا  لنظام  

فإذا عجز القانون عن تركيز األخالق فقد عجز عن عالج أسباب أعظـم الجـرائم 

العـالم ـ أحيانا ؛ وهذا ما نجد  في مثل الكذب والنميمة والحسد. يقول الكسيس كارليل  

)يجـب علـى االنسـان أن يفـرض علـى نفسـه قاعـدة داخليـة   ـ  االجتماعي المعـروف

ن الدولة قادرة على فرض القانون على الشعب بـالقوة بتوازنه العقلي والعضوي… إ

ولكن ال تستطيع أن تفرض عليه األخالق. فيجب أن يـدرك كـل فـرد ضـرورة فعـل 

باع هذا المنهـاج ببـذل جهـد ارادي. الخير وتجنب فعل الشر، وأن يرغم نفسه على اتّ 

 .(1)إن العقل، وقوة االرادة، واألخالق ترتبط ببعضها ارتباطا  وثيقا (

وواضح ان هذا القول يعبر عن موعظة ال أكثر في عالم ال يلتفت إلى المـواعظ. 

 
 .۱53ر  ۱4۱  :( اإلنسم  ذلك المجهول۱)
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إن التأثير األساس انما يكون فيما إذا اعتقد اإلنسان عقيدة يشعر معا بالتعويض التـام 

 في مقابل الخسارة التي تصيبه جرا  ترك الجريمة النافعة في نظر .

 العقوبات ه في بعض ـلـودخ  قصد القربة الى هللا تعالى

 

يشــكل هــذا الجانــب ـ بــدور  ـ أحــد أوجــه التــرابط بــين النظــام الجنــائي والعقيــدة 

 االسالمية من جهة، وبينها وبين النظام التربوي اإلسالمي من جهة اخرى.

فهناك الكفارات التي يشترط فيها قصد القربة اليه ـ تعالى ـ وهـذا االشـتراط امـر 

ينبــع مــن العقيــدة التــي تتعامــل مــع األعمــاق  لــع عليــه القــانون، وإنمــانفســي ال يطّ 

فإن هذا الشرط له دور  التربـوي المهـم فـي تقريـب اإلنسـان   قيقةاالنسانية. وفي الح

الى هللا، وتركيز إحساسه بمراقبة هللا ـ تعالى ـ له بعد أن كانت تأديته لـه غيـر قائمـة 

وف مـن عقابـه على أساس خوف من أحد وإنما على اساس اعتقاد باو وقدرته، وخـ

 تعالى في اآلخرة.

 

 نظرية الشريعة في العقاب وسبقها للقانون

ترتكز نظرية الشريعة في العقاب على أسـاس مبـدأ تقـديم المصـلحة االجتماعيـة 

 على المصلحة الفردية.

وهذا المبدأ كما هو واضح ال يهمل المصلحة الفردية، وإنما يقدم عليها المصـلحة 

ذا هو األساس الذي يجب أن يقوم عليـه أي نظـام؛ وبدونـه العامة عند التنافي … وه

 فال معنى للنظام.

مت الجـرائم الـى قسـمين: أحـدهما مـا يمـس كيـان وعلى ضو  هذا نجد أنهـا قسّـ 

فأما ما يمس كيان المجتمع في الصـميم   ؛المجتمع في الصميم، واآلخر ما ليس كذلك

 فهو على نوعين:

نة ـ كما رأينا ـ فال ينظر فيها الـى شخصـية أ ـ ما وضعت له الشريعة حدودا  معي

إذ هي ترتبط بالجوانب الحساسـة فـي بنائـه  ،الجاني وإنما يركز على حماية المجتمع
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 التنظيمي.

ب ـ ما وضعت له عقوبة القصاا والديـة وبهـذا قـد اتجهـت أيضـا  الـى حمايـة 

ق المجتمع مع إهمال شخا الجاني، ولكن تركـت مـع ذلـك ألهـل المجنـي عليـه حـ

االســتفادة مــن هــذ  العقوبــة أو العفــو عنهــا لكــي تتجلــى معــاني العفــو إذا كــان هــو 

األفضل، وفي هذا القسـم بالخصـوا يبـدو الـدور الـرئيس ممنوحـا  للحـق الفـردي. 

 .(1)فاألفراد هم الذين يقرون مصلحتهم في البين

نـوع   روإنمـا تـرك األمـر للقاضـي ليقـدّ   ،ر لـه عقوبـةواما اآلخر: فهو ما لم تقـدَّ 

ــة  ــداخل المصــلحة العام ــا تت ــبة. وهن ــة المتناس ــدار العقوب ــا ومق ــة وظروفه الجريم

والمصلحة الخاصة ليعدل القاضي بينهما، وليس لعفو المجنـي عليـه أثـر إال تخفيـف 

 الحكم إن رأى القاضي ذلك.

 والمالحظ:

 أن القسم االول يرتبط كل االرتباط بالحياة االجتماعية:

ام االسرة. ولو لم يعاقب عليه لكان لكل امرئ ان يشـارك )فالزنا اعتدا  على نظ

اآلخر في أي امرأة يشا ، وأن يدعي مـن يشـا ، أو يتنصـل ممـن يشـا  مـن األبنـا  

 ،وينتهي بغلبة االقويا  وهزيمة الضعفا ، وتضييع االنسـاب، وشـقا  اآلبـا  واألبنـا 

وهدم الدعامة األولى من   وأخيرا  فإن إباحة الزنا معناها االستغنا  عن نظام األسرة،

 الدعائم التي تقوم عليها الجماعة.

والسرقة اعتدا  على نظام الملكية الفردية، ولو لم يعاقب عليها لكـان لكـل امـرئ 

ان يشارك غير  في طعامه وشرابه وكسائه ومسكنه وأداة عمله، وكانت الغلبة بخـر 

فإباحـة السـرقة معناهـا األمر لالقويا ، وكان الجوع والعـري والحرمـان للضـعفا .  

االستغنا  عن نظام الملكية الفردية، وعجز االفراد عـن الحصـول علـى ضـروريات 

 الدعامات التي قامت عليها.  الحياة، وسقوط الجماعة بعد سقوط اهم 

 
، 26، السررنة 6العرردد  :( راجررع مقررمالً ةرري هررذا الشررأ  للرردكتور أبررو المعررمطي )مجلررة الرردعوة المصرررية(۱)

 .۱7الصفحة  
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والــردة اعتــدا  علــى النظــام االجتمــاعي للجماعــة، ألن النظــام االجتمــاعي لكــل 

ة معناهـا الكفــر باإلســالم والخــروج علــى جماعـة إســالمية هــو اإلســالم، وألن الــرد

مبادئه، والتشكيك في صحته، وال يمكن أن يسـتقيم أمـر الجماعـة إذا وضـع نظامهـا 

االجتماعي موضع التشكيك والطعن، ألن ذلـك قـد يـؤدي فـي النهايـة الـى هـدم هـذا 

 النظام.

والبغي اعتدا  على نظام الحكم في الجماعـة، ألن جريمـة البغـي تعنـي الخـروج 

لى الحكام ومعصيتهم، أو تعني طلب تغييرهم، أو تغيير نظام الحكـم نفسـه واباحـة ع

مثل هذ  الجريمة يـؤدي الـى اشـاعة الخـالف واالضـطراب فـي صـفوف الجماعـة، 

ويقسمها شيعا  واحزابا  تتقاتل وتتناحر في سبيل الحكم، كما يؤدي الى اخـتالل األمـن 

 والنظام وسقوط الجماعة وانحطاطها.

القتل والجرح اعتدا  من ناحيـة علـى حيـاة األفـراد المكـونين للجماعـة،   وجرائم 

وهي من ناحية أخرى اعتدا  على النظام االجتماعي ونظام الحكم في الجماعة، ألن 

هذ  الجرائم تمس حياة األفراد وأبدانهم، والنظام االجتمـاعي يقتضـي حمايـة األفـراد 

وجد إلقامة النظام االجتماعي وتـوفير   وعصمة أنفسهم وأموالهم، كما أن نظام الحكم 

األمن للجماعة. فالتساهل فـي محاربـة هـذ  الجـرائم يـؤدي الـى تحكـم األقويـا  فـي 

الضعفا ، وصرف األفراد عـن العمـل المنـت ، وانصـرافهم الـى التنـازع والتنـاحر، 

واستنباط الوسائل لحمايـة أرواحهـم وأنفسـهم. و هـذا يـؤدي بالتـالي الـى فـك عـرى 

ة وانحاللها. وقد حرصت الشريعة على ان ال تصل الجماعة الى هـذ  الحالـة الجماع

فقررت عقوبة القصاا فـي حالـة العمـد، والديـة فـي حالـة الخطـأ؛ وهـي عقوبـات 

رادعـة قصـد منهــا حمايـة األفــراد المكـونين للجماعــة، وبـث األمــن بيـنهم، وتــوفير 

 الطمأنينة في نفوسهم.

السرة، ألن القذف في الشريعة قاصر على مـا وجريمة القذف اعتدا  على نظام ا

يمس االعراض، وألن القذف الماس باألعراض هو تشكيك في صحة نظام األسـرة. 

فمن يقذف شخصا  فإنما ينسبه لغير أبيه وبالتالي لغيـر اسـرته، وإذا ضـعف اإليمـان 

بنظـام األســرة فقـد ضــعف اإليمــان بالجماعـة نفســها، ألن الجماعــة تقـوم علــى هــذا 
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 ظام.الن

وجريمة الشرب تؤدي الى فقـدان الشـعور، وإذا فقـد شـارب الخمـر شـعور  فقـد 

اصبح على استعداد الرتكاب السرقة والقذف والزنا وغير ذلك مـن الجـرائم، فضـال  

الصحة، ويفسـد النسـل ويـذهب العقـل. ضـر بــعن أن شرب الخمر يضيع المال، وي

فإتيان هذ  الجريمة اعتدا  مـن   ،ا  م شرب الخمر تحريما  قاطعوالنظام االسالمي يحرّ 

 كل وجه على الجماعة، وهدم للنظام الذي تقوم عليه الجماعة.

وجريمــة الحرابــة إن اقتصــرت علــى الســرقة فهــي اعتــدا  علــى نظــام الملكيــة 

الفردية، وإن صاحبها القتل فهي ايضا  اعتدا  على حياة االفراد المكـونين للجماعـة، 

ني عليهم فهي اعتدا  على أمن الجماعـة؛ واالعتـدا  وإن اقتصرت على ترويع المج

على حياة االشخاا وأمنهم هو اعتدا  على النظام االجتماعي وعلـى نظـام الحكـم؛ 

ألن كل جماعة ملزمة بحماية حياة األفراد وتـوفير األمـن لهـم؛ ألن ذلـك ضـروري 

اللهـا، ألن لبقا  الجماعة، فإذا لم تكن هذ  الحماية فمعنـى ذلـك تفكـك الجماعـة وانح

األساس األول لبقا  الجماعة وهو حماية افرادهـا منعـدم، وال يحمـي األفـراد ويمنـع 

 (1)االعتدا  على حياتهم وأمنهم إال تقرير العقوبة الرادعة على هذا االعتدا (.

ويمكننا بعد هذا ان نقـول: إن الجـرائم األخـرى التـي اضـيفت الـى قائمـة جـرائم 

 عتبر من هذا النمط تماما .الحدود في الفقه الجعفري ت

فاللواط والسـحاق ووط  البهيمـة ـ جـرائم ـ تتعلـق بنظـام األسـرة، وتعمـل علـى 

تغيير االتجا  الطبيعي الذي هو األساس لبنا  ذلك النظام، وتقود الى استغنا  العضـو 

األول في األسرة عن العضو المكمل الثاني، وبالتالي يكـون ذلـك عـامال  علـى قطـع 

نوعي للمجتمع اإلنساني، باالضافة الى انها تؤدي الى قيام كل نوع بوظـائف البقا  ال

 لم يهيأ لها بشكل طبيعي.

أما جريمة القيادة فالريب فـي أنهـا التـي تهيـئ األرضـية المناسـبة لجـرائم الزنـا 

 واللواط والسحاق وحتى القذف وغيرها.

س لم يمنع منها قيـام أما تكرار الكبيرة: فهو يعبر عن ملكة إجرام متأصل في النف
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صاحبها مرتين أو ثالثا . ومثل هذ  الملكة وإن كانت أمرا  شخصـيا  إال أن   الدولة بحدّ 

ضررها االجتماعي يكمن في قدرتها المتواصـلة علـى صـنع الجريمـة، ولـذا وجـب 

 استئصالها من الحياة االجتماعية.

ن؛ يعنـي كـل والريب في أن سب النبي )ا(، أو أحد األئمة أو أحـد المعصـومي

ما يعني االرتداد من رفض النظام االجتماعي وقطعه الروابط العاطفية والفكرية مع 

 القائد الذي أرادته السما  لالرض.

أما قتـل السـاحر: فيعنـي ـ فيمـا يعنـي ـ سـّد بـاب الخيـاالت الباطلـة واالدعـا ات 

د المبنيــة علــى أســس مــن بعــض خــوارق العــادة، وبالتــالي ســبل الطعــن فــي الوجــو

 االجتماعي والديني القائم.

وبعد استعراض لالدوار التي مرت بها القوانين التي تقـدس المجتمـع مـع اهمـال 

 الفرد تارة، وأخرى تعكس ذلك، وتارة تتوحش وأخرى تهمل؛ يقول األستاذ عودة:

)واذا كانــت نظريــة الشــريعة قــد جمعــت بــين النظريــات التــي ســادت القــوانين 

ن عشـر حتـى اآلن فـإن نظريـة الشـريعة قـد تنزهـت عـن الوضعية من القـرن الثـام

وسلمت من االنتقـادات التـي وجهـت اليهـا،   ،العيوب التي شابت النظريات الوضعية

ولعله مما يدهش الكثيرين أن يعلموا أن للعقوبة في الشريعة اإلسالمية نظرية علمية 

وأن القانون بالرغم مما فنية تامة التكوين ال يأتيها النقد من بين يديها وال من خلفها،  

وصل اليه من تقدم إنما يسير في أثر الشريعة ويترسـم خطاهـا، وأنـه لـم يصـل بعـد 

الى ما وصلت اليه الشريعة، وأن النتائ  التي وصل اليها القـانون واالتجاهـات التـي 

يتجه نحوهـا تـدل علـى أن تطـور  فـي المسـتقبل القريـب أو البعيـد لـن يخـرج عـن 

 .(1)ه الشريعة للعقوبة(النطاق الذي رسمت

سـابع وال يفوتنا بعد هذا أن نذكر أن القـانون الوضـعي كـان حتـى بخـر القـرن ال

عشر قانونا  وحشيا  بعيدا  عـن أفـق اإلنسـانية؛ يحـاكم األحيـا  واألمـوات، والحيـوان 

والجماد، وينزل بالجميع عقوبات شتى قائمـة علـى التمثيـل والتشـهير، كـان القـانون 

حتـى أخـذ فـي القـرن الثـامن عشـر بـأول مبـدأ مـن مبـادئ الشـريعة الوضعي هكذا  
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اإلسالمية فانقلـب قانونـا  انسـانيا  بحتـا ، إذ أصـبحت العقوبـة فيـه قائمـة علـى أسـاس 

التأديب والزجر بقصد حماية المجتمع، ولم تعد هناك حاجـة للتمثيـل والتشـهير، ولـم 

الجمـادات؛ ألن التأديـب ال يعد منطق القانون يقبـل محاكمـة األمـوات والحيوانـات و

ينفع فيهم فال يجوز اذن عليهم. وهذا هو المبدأ األول الذي لم يعرفـه القـانون إال فـي 

القــرن الثــامن عشــر وعرفتــه الشــريعة مــع غيــر  مــن المبــادئ منــذ القــرن الســابع 

الميالدي، ولذلك انحصرت المسؤولية الجنائية من يوم نـزول الشـريعة فـي اإلنسـان 

، ومـن ال يرضـى (1)قد نهى الرسول)ا( عن المثلة ولو بالكلب العقـور  الحي .. إذ

المثلة للحيوان فهو دون شك ال يرضاها لالنسان. ويكفـي الشـريعة اإلسـالمية فخـرا  

بعد هذا انها سبقت تفكير العالم بأحد عشر قرنـا ، وان العـالم يسـير علـى بثارهـا مـن 

 (2)قرنين وال تزال تسبق تفكير  بمراحل.

 ة الفراغ في التشريع الجنائي منطق

شكلت مناطق الفراغ في انحـا  الشـريعة عـامال  مهمـا  مـن عوامـل المرونـة فـي 

الشريعة اإلسالمية، ونحن في هذا التشريع نجد منطقة فراغ تحتل مساحة مهمـة لهـا 

دورها الكبير ايضا  في مالئمة الظروف والمتغيرات، وقد سميت هـذ  المنطقـة بلغـة 

 )التعزير(.  بـ العقوبات  

والتعزير عقوبة مرنة يمنح بموجبهـا للقاضـي حـق اختيـار أي انواعهـا أو العفـو 

 عنها.

والمرونة تكمن في نوعية الجريمـة ونوعيـة العقوبـة. فـرغم ان الشـريعة نصـت 

على بعض جرائم التعازير إال أنها تركت لولي األمر في األمة العقـاب علـى بعـض 

 تشريعية عامة.  المخالفات التي تنضوي تحت نصوا

 
: 9السرخسري  –، المبسروط  224:  3الزيعلري    –، نصرب الرايرة  ۱00:  ۱الطبرانري    –المعجم الكبير  (  ۱)

 –، نهررج البالغررة ۱28: 29، ومالره ةرري: وسررمئل الشريعة ۱۱0: ۱الشرريبمني  –، السرير الكبيررر ۱35

 .246: 42، بحمر االنوار  256: ۱8، مستدرك الوسمئل  77: 3خطب االممم علي )ع( 
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وقد جا ت هذ  النصوا العامة، والنصوا التي تحدد نوعية التعزيـر؛ لتشـكل 

نـب االخطوط الرئيسـية التـي يجـب أن يالحظهـا القاضـي فـي إصـدار حكمـه الـى ج

 ظروف الجريمة وشخصية الجاني وغير ذلك.

 وهكذا جمعت الشريعة بين أمرين:

 ة ال تقبل التغيير وال االسقاط.أ ـ الجرائم المحددة والتي لها عقوبات محدد

 ب ـ الجرائم المحددة وغيرها التي لها عقوبات مرنة في إطار قواعد دقيقة.

في حين اننا نجد أن القوانين الوضعية تختار تارة تطبيق الخط األول في مختلف 

الشؤون فتقع في مشـاكل كثيـرة، وتـارة أخـرى تختـار تطبيـق األمـر الثـاني فتواجـه 

 من االنحراف والتسيب في األحكام.حاالت كثيرة  

ــي بعــض  ــة للشــريعة اآلن ف ــوانين الوضــعية مخالف ــون الق ــا أن تك ــيس يهمن )ول

الحاالت، فقد كانت تخالفها في كل شي  حتى أواخر القرن الثامن عشر، وإنما يهمنا 

أن نعلــم أن القــانون الوضــعي بــدأ بعــد ذلــك يســير ورا  الشــريعة ويأخــذ بمبادئهــا، 

ن ما يطلبه علما  القـانون أن يتحقـق فـي القـانون هـو نفـس مـا أها، وويطبق نظريات

 (1)تأخذ به الشريعة، وما تقدم عليه، وان في ذلك ذكرى للذاكرين(.

ولكي تتجلى لنا جوانب المرونة في وجود التعزير في الشريعة ينبغي لنـا التأمـل 

هـذا المختصـر إال في الفروق بينه وبين الحد، ولسنا نستطيع التفصيل في بيانها فـي  

أننا نذكر بأن الشهيد الثاني .. في كتابه )المسائل( قد ذكر )إن تعيين الحد من طـرف 

الشارع أمر ثابت على جميع األفراد. أما االصل في التعزير فهـو عـدم التعيـين مـن 

 قبله إال أنه جا ت روايات من الشارع تقدر  وهي في خمسة موارد:

 حيث يضرب خمسة وعشرين سوطا .  ،رمضان : من جامع أهله في نهاراألول

فإنـه   ،: من تزوج بأمـة وجامعهـا مـع وجـود زوجـة حـرة لـه ودون إذنهـاالامني

 سوطا . 5/12حد الزنا بغير المحصنة أي   8/1يضرب وفق الروايات بما يساوي  

: الرجالن يعثر عليهما عاريين تحت لحاف واحد وأمثالـه، فقـد عـين لهمـا الاملث
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 تعزير.

 من سلب فتاة بكارتها بإصبعه.  :الرابع

 : المرأة والرجل االجنبي يوجدان تحت لحاف واحد وهما بمالبسهما.الخممس

أما الشـهيد األول رحمـه هللا فهـو يـذكر فـي كتـاب )القواعـد( الفـروق بـين الحـد 

 والتعزير ويصل بها الى عشرة وهي:

يصــل الــى ـ ال يوجــد حــد ألقــل التعزيــر. أمــا فــي جانــب الكثــرة فيجــب أن ال 1

 ضربة(. 75مستوى أقل حد )وهو حد القيادة  

 وأجاز الكثير من أهل السنة تجاوز  ذلك.

 ـ ال فرق في التعزير بين الحر والعبد، بخالف الحد.2

ـ إن التعزير يلحقه التخفيف والتشديد بحسب عظم الجريمـة وصـغرها بخـالف 3

 الحد فإنه يحكم به بمجرد تحقق مسما .

مفسدة وإن لم يسم جريمة؛ كأن يقوم طفل غير بال  بعمل مفسد ـ التعزير يتبع ال4

 فإنه يمكن تعزير  وإن لم يكن عمله معصية، وكذلك تأديب المجانين.

 ـ يمكن التعزير على الصغائر وإن لم يترتب أثر، ومنع بعضهم ذلك.5

 ـ يسقط التعزير مطلقا  بالتوبة.6

د إال فـي حـد المحـارب حيـث ـ القاضي مخير بين أنواع التعزير بخالف الحدو7

 يختار الحاكم على األصح بين أحد األنواع األربعة.

 ـ يختلف التعزير بحسب الفاعل والمفعول تبعا  الختالف االعتبارات.8

 ـ ويختلف ايضا  باختالف األمكنة والشعوب.9

ـ إن التعزير يقبل التقسيم باختالف الحقوق: فالتعزير ضد التعدي على حـق هللا 1

ب، والتعزير ضد التعدي على حق الناس كالسب، والتعزير ضـد التعـدي علـى كالكذ

حقوق هللا وحقوق الناس معـا  كسـب الصـلحا  الماضـين. إال أن الحـدود جميعـا  مـن 

 .ق هللا إال حق القذف ففيه اختالفحقو

إن مالحظة هذ  االختالفـات وضـوابطها تؤكـد لنـا التـوازن الرائـع الـذي أوجـد  
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 ثباتاالحتياطات الكبرى التي يتخذها اإلسالم عند اإل 

ــالم  ــاذ االس ــد اتخ ــي اإلســالم يج ــائي ف ــانون الجن ــع تفصــيالت الق ــن يراج إن م

فيـذكر الفقهـا  ـ   ،لالحتياطات الكبرى عند محاولة معرفـة الجريمـة وإثبـات العقوبـة

 قيقة ال تدع المجال ألي شبهة في البين.الروايات ـ شروطا  مفصلة د  على ضو 

 ونستطيع أن نتبين هذا من وجود قاعدتين:

 األولى: الحدود تدرأ بالشبهات.

 الثاني: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

والروايات الشريفة إذ تؤكد هذين المبدأين ترينـا نوعـا  مـن اإلصـرار علـى تحقيـق مـورد 

بل على ايجـاد نـوع مـن الشـبهة. وكنمـوذج لـذلك نعـرض الروايـات الجريمة بما ال مثيل له،  

 التالية:

روى الكليني عن محمد بن عيسى عن يونس عـن أبـان عـن أبـي العبـاس، قـال: 

، فقـال: إنـي زنيـت، فصـرف النبـي (1)قال ابو عبـدهللا )ع(: أتـى النبـي )ا( رجـل

ف وجهه عنه، ثـم فصر ،)ا( وجهه عنه، فأتا  من جانبه اآلخر ثم قال مثل ما قاله

جا  في الثالثـة فقـال: يـا رسـول هللا، إنـي زنيـت، وعـذاب الـدنيا أهـون مـن عـذاب 

؟ فقالوا: ال، فـأقر علـى ـ  بصاحبكم بأس؟ يعني جنةأاآلخرة، فقال رسول هللا )ا(: 

فلمـا أن وجـد مـّس   ،فحفروا له حفـرة   ،نفسه الرابعة فأمر رسول هللا )ا( أن يرجم 

يه الزبير فرما  بساق بعيـر فعقلـه بـه فأدركـه النـاس فقتلـو  الحجارة خرج يشتد، فلق

فأخبروا النبي )ا( بذلك فقال: )هالّ تركتمـو (، ثـم قـال: )لـو اسـتتر ثـم تـاب كـان 

 .(2) خيرا  له(

وروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن 

 
 ( وةي روايمت أخرى أنه )مم عز(.۱)
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ين فقالت: يـا أميـر المـؤمنين إنـي أبي عبدهللا )ع(، قال: أتت امرأة مجح أمير المؤمن

زنيت فطّهرني طّهرك هللا، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب اآلخرة الذي ال ينقطـع. 

رك؟ فقالـت إنـي زنيـت. فقـال لهـا: وذات بعـل أنـت إذ فعلـت مـا  فقال لها: مما أطهـّ

فعلت؟ أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل. فقال لها: أفحاضرا  كـان بعلـك إذ فعلـت مـا 

لت أم غائبا  كان عنك؟ قالت: بل حاضرا . فقال لها: انطلقي فضعي مـا فـي بطنـك فع

ت عنه المـرأة فصـارت حيـث ال تسـمع كالمـه قـال: اللهـم ثم ايتيني أطّهرك. فلما ولّ 

فلم تلبث أن أتته فقالت: إني قد وضعت فطّهرنـي: قـال: فتجاهـل عليهـا   .  إنها شهادة 

لت: إني زنيت فطّهرنـي، قـال: وذات بعـل أنـت إذ فقال: أطّهرك يا أمة هللا مماذا؟ قا

فعلت ما فعلت؟ قالت نعم، قال فكان زوجك حاضرا  أم غائبا ؟ قالت بل حاضرا ، قـال 

فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك هللا، قال فانصرفت المـرأة فلمـا صـارت 

حـوالن أتـت منه حيث ال تسمع كالمه قال: أللهم إنهما شهادتان، قـال: فلمـا مضـى ال

المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطّهرني يا أميـر المـؤمنين. فتجاهـل عليهـا وقـال: 

أطّهرك مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطّهرني فقال: وذات بعل أنت إذ فعلـت مـا فعلـت؟ 

فقالت: نعـم، قـال: وبعلـك غائـب عنـك إذ فعلـت مـا فعلـت؟ قالـت بـل حاضـر، قـال 

كل ويشرب، وال يتـردى مـن سـطح وال يتهـور فـي فانطلقي فأكفليه حتى يعقل أن يأ

اللهـم   :فلما ولت وصارت حيث ال تسمع كالمـه قـال  ،بئر، قال: فانطلقت وهي تبكي

هذ  ثالث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يـا 

رك. فقالـت: إنـي أتيـ ت اميـر أمة هللا؟ وقد رأيتك تختلفين الـى علـي تسـألينه أن يطهـّ

المؤمنين )ع( فسألته أن يطّهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشـرب وال 

 يتردى من سطح وال يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطّهرني.

فقــال لهــا عمــرو بــن حريــث: إرجعــي اليــه فأنــا أكفلــه فرجعــت فــأخبرت أميــر 

مير المؤمنين وهو يتجاهل عليها ولـم المؤمنين )ع( بقول عمرو بن حريث فقال لها أ

يكفل عمرو ولدك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيـت فطّهرنـي. فقـال: أو ذات بعـل 

أنت إذ فعلت ما فعلـت؟ فقالـت: نعـم. قـال: أفغائبـا  كـان بعلـك إذ فعلـت مـا فعلـت أم 

ت لك حاضرا ؟ قالت: بل حاضرا . قال: فرفع رأسه الى السما ، وقال: اللهم إنه قد ثب

عليها اربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك )ا( فيما أخبرته به من دينك يا محمـد مـن 
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عّطل حدا  من حدودي فقد عاندني وطلـب بـذلك مضـادتي: أللهـم فـإني غيـر معطـل 

حدودك، وال طالب مضادتك وال مضيع ألحكامك، بل مطيع لـك، ومتبـع سـنة نبيـك 

ن حريث وكأنما الرمان يفقـأ فـي وجهـه صلى هللا عليه وبله، قال: فنظر اليه عمرو ب

فلما رأى عمرو ذلك قال: يا أمير المؤمنين إنني إنمـا أردت أن أكفلـه إذ ظننـت أنـك 

تحب ذلك، فأمـا إذا كرهتـه فـإني لسـت افعـل. فقـال أميـر المـؤمنين )ع( أبعـد اربـع 

 (1)شهادات باو؟ لتكفلنه وأنت صاغر. فصعد أمير المؤمنين )ع( المنبر ..(.

الكافي حديث عن رجل أتا  فقال: أنا زنيت فطّهرني. وبعـد التحقيـق الـدقيق   وفي

والسؤال عنه ولما شهد أربع شهادات قال لقنبر احتفظ به ثـم قـال: مـا أقـبح بالرجـل 

منكم أن يأتي بعض هذ  الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس المال أفال تاب في بيته! 

من إقامتي عليه الحد. وعندما رجمه فمات قيل فوهللا لتوبته فيما بينه وبين هللا أفضل  

له: يا أمير المؤمنين أال تغّسله فقال: قد اغتسل بمـا هـو طـاهر الـى يـوم القيامـة لقـد 

 (2)صبر على أمر عظيم.

لـت، أو كه بقولـه: لعلـك قبّ وقد جا  فـي حـديث مـاعز ان النبـي )ا( كـان يشـكّ 

 (3)غمزت، أو نظرت.

و يـرفض االعتـراف فهنـاك دقـة شـديدة فـي هذا والشخا يقر بجريمته أمـا وهـ

الشهود وعددهم وشهاداتهم وغير ذلك. وقد أخذ القـانون الوضـعي بهـذا المبـدأ فقـال 

 (4)بأن الشك يفسر لصالح المتهم.

 
: 4، م  ال يحضره الفقيره ۱87  –  ۱85:  7، الكمةي  3۱0  –  309:  2،المحمس     379  :۱8( الوسمئل۱)

 . 9: ۱0، تهذيب االحكمم  32

 . 292: 40، بحمر االنوار  36: 28، وسمئل الشيعة  ۱89-۱88: 7، الكمةي  ۱85  :7( الكمةي2)

: 4۱، جرواهر الكرالم 55۱: 3لي اللئرملي ، عوا523: 3، قواعد االحكمم ۱4 :7( نيل األوطمر للشوكمني3)

: 2، سرن  أبري داود 24:  8، صحيح البخمري  270:  ۱، مسند احمد  342:  ۱4، مسملك األةهمم  295

 .226: 8البيهقي    –، السن  الكبرى  345

شررطمً هري:  22( ويتأكد احتيمط اإلسالم إذا مم الحظنم شروط إجراء الحد. ةماالً ذكر إلجراء حد السررقة 4)

ر أ  ال تقرل ممليرة 4ر أ  يكرو  ذا إرادة عنرد سررقته.  3ر أ  يكو  بملغرمً.  2  يكو  السمرق عمقالً.  ر أ۱

ر أ  ال يكرو  صرمحب 7ر أ  ال يكرو  اجيرراً أو ضريفمً. 6ر أ  يكو  مسلممً.  5المسروق ع  ربع دينمر.  

كرو  السرمرق جنرديمً ر أ  ال ي9ر أ  ال يكو  المرمل المسرروق ممرم يؤكرل بقردر سرد الرمرق. 8الممل أبمً.  

' 
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 النتائ  الباهرة لتطبيق قانون العقوبات االسالمي

 جـدا  الروايات التي تحدثنا عن إقامة الحـدود االسـالمية تصـور لنـا عـددا  ضـئيال  

ال يتجاوز عدد األصابع خـالل عشـرات السـنين بـل مئاتهـا، فـي حـين أن الروايـات 

األخرى تؤكد عددا  أكبر مـن هـذا ولكنهـا تفسـر  علـى أسـاس عـدم االلتـزام الكامـل 

 بالشريعة، واالنحراف في التطبيق.

ويكفينا هنا أن نشير الى أن الحادثة الواحدة من الحـد عنـدما كانـت تحـدث؛ يهـتم 

الرواة كثيرا ، ولكن لم نجـد حـديثا  مكـررا  كثيـرا  عـن تطبيـق للحـدود االسـالمية بها  

 نتيجة االلتزام باالسالم، والجو الذي يخلقه، والخوف من نتائ  العقوبات االسالمية.

فإذا انتقلنا الى عصرنا الحديث وجدنا أن تطبيق هذا القـانون فـي بعـض األمـاكن 

 الجريمة. كان له األثر الفعال جدا  في منع

كما أن القوانين الوضعية اليوم اعترفت ببعض العقوبات االسالمية الضـطرارها 

الى ذلك ومنها عقوبة الجلد كما في انكلترا ومصر وأميركا، بل إن كل الدول قررت 

في الحرب عقوبـة الجلـد علـى جـرائم التمـوين والتسـعير وبعـض الجـرائم األخـرى 

 الماسة بالنظام أو األمن العام.

نســتطيع أن نــدرك روعــة النظــام إذا مــا رأينــا أن هــذ  النتــائ  حصــلت رغــم و

االنحــراف الكبيــر فــي القيــادة، والتهــاون الــذي دخــل علــى التطبيــق، وضــياع الجــو 

 
ر أ  ال يكو  السمرق قرد اشرترى ۱۱ر أ  ال يكو  المسروق مورد للشركة. ۱0والمسروق م  الغنيمة.  

ر ا  ال تكرو  ۱3ر أ  ال يكو  المسروق ممرم تنطبرق عليره ملكيرة ةري الذمرة. ۱2المسروق قبل الحكم.  

ر أ  تحصررل ۱5ء المحرمررة. ر أ  ال يكررو  المسررروق خمررراً أو مرر  األشرريم۱4السرررقة بقصررد األممنررة. 

ر أ  تكو  ةري ۱6السرقة ةي مكم  محوط وأ  ال تكو  مأخوذة م  صحراء أو م  بستم  غير محوط. 

ر ا  يشررهد ۱9ر أ  ال يكررو  قررد تررمب قبررل الحكررم. ۱8ر ا  يقرروم بنفسرره بمرتكررمب السرررقة. ۱7الخفررمء. 

ر أ  يكرو  الشرمكي هرو 20شمهدا  بملسررقة أو يشرهد واحرد ويحلرف صرمحب المرمل بردالً عر  اآلخرر.  

ر أ  ال يكرو  السرمرق 22ر أ  يكو  مجري الحد واجداً لشرائط أجرراء الحرد. 2۱صمحب الممل ال غير.  

 مشهوراً بحس  السيرة وحمةظمً للقرآ  وإال لم يجر عليه الحد.

جرمل هذه هي الشروط المذكورة وإذا كم  ةي بعضهم اختالف ةهي تكشف تمممرمً عر  االحتيرمط الشرديد ةري م

للهم إال إذا كم  الزانري متجرئرم علرى الشرريعة، عرممالً عملره ااجراء الحد. ليكمد يتأكد م  عدم تحققهم.  

على رؤوس االشهمد، بحيث يشهد الجميع بملفعل الشنيع، وبكرل تفمصريله ودو  اخرتالف بيرنهم. ومارل 

 هذا اإلنسم  مستحق للعقوبة الشديدة الرادعة.
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 االسالمي النظيف … فكيف به لو كان في مجتمع يطبق االسالم بكل معانيه؟ 

وحينئذ نتوقع النتائ    ونعود هنا فنؤكد على دعوتنا السابقة لتطبيق الكل االسالمي

الكاملة. أما ما نالحظه من بعض التطبيقات الجزئية والتجزيئية فإنها ـ رغم أثرهـا ـ 

ال تستطيع ان توصلنا الى الصورة الكاملة التي أرادها اإلسـالم، كمـا ال تسـتطيع ان 

 توقفنا على كل النتائ  المتوقعة.

 الم لهاالعيوب االساسية في القوانين الوضعية وعالج االس

 يمكن أن نقول إن من أهم العيوب في العقوبات الوضعية عيبين هما:

 

 التعطيل –أ  

فإن هـذ  القـوانين بعـد أن شـّرعت مختلـف العقوبـات أوكلـت األمـر غالبـا  إلـى 

القاضــي ليقــوم هــو باتخــاذ الــرأي األخيــر حتــى ولــو أّدى ذلــك إلــى تعطيــل بعــض 

وصا  وأننـا نشـاهد أّن جهـاز المحامـاة العقوبات واللجو  إلى عقوبة أخف منها، خص

يقـوم بتخفيـف أكبـر الجـرائم، وتبسـيط  –وبدافع شخصي ومالي في أكثر األحيان   –

تأثيرها، وإثارة عواطف القاضي نحو المجرم. فإذا ترك األمـر للقاضـي فهـو إنسـان 

يتأثّر بمـا يثيـر لديـه عواطفـه، وقـد ال يكـون هـذا المعنـى شـعوريا  كمـا أن اإلنسـان 

بيعته يريد أن يتحلّل مـن المسـؤولية، فـإذا وجـد أمامـه سـبيال  للتخفيـف مـن حمـل بط

المسؤولية سلكه. فمـثال  قـد ال يقـدم علـى الحكـم باإلعـدام مـادام يسـتطيع أن يسـتبدل 

 اإلعدام باألشغال الشاقّة.

وهذا يؤّدي بطبيعة الحال إلى عدم فعالية العقوبات الوضعية وعدم الحساب لهـا 

ر مـن المجـرمين، وقـد يكـون هـذا نابعـا  مـن اتجـا  هـذ  القـوانين ألخـذ من قبل كثيـ

شخصــية المجــرم بنظــر االعتبــار فــي كــل العقوبــات ممــا يفســح المجــال لالجتهــاد 

والتخفيف والتعطيل؛ كما هو واقع فعال  في البلدان التي تحكمها هـذ  القـوانين، وهـذا 

ا بمثـل علـى نتائجـه مـن المحـيط ما يؤّكد  األستاذ الشهيد عبدالقادر عـود  ويـأتي لنـ

 المصري، فيقول:
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»فعقوبة اإلعدام وهي مقّررة لحوالي عشرين جريمة يندر تطبيقها اآلن، مع أن 

جريمة القتل هي إحدى الجرائم العشرين التي يعاقب عليها باإلعدام تقع بمعـّدل تسـع 

ة، وأربـع منهـا تقـف عنـد الشـروع. وفـ ي سـنة جرائم يوميا : خمس منها جـرائم تامـّ

 1938جريمة، وفي سـنة  3093كانت جرائم القتل والشروع فيه   1937  –  1936

جريمـة فهـي علـى خطورتهـا تـزداد عامـا  بعـد عـام. وهـذ    3211بلغت    1939  –

الزيادة سبب يدعو إلى التشّدد في تطبيق عقوبة اإلعدام وإن كانت خطـورة الجريمـة 

 ر ذلك من العلل واألسباب.في ذاتها أدعى إلى هذا التشّدد دون نظر إلى غي

ولكن اإلحصائيات ترينا أن جرائم القتل تزداد باستمرار، واألحكام الرادعة تقل 

قضـية   148فصلت محاكم الجنايـات باإلدانـة فـي    1937  –  1936باستمرار، ففي  

قتل من األنواع التي يجب فيها الحكم باإلعدام، وكان عدد المتهمين في هذ  القضـايا 

شخصا  فقط،   17، ولكن محاكم الجنايات لم تحكم باإلعدام إالّ على  شخصا    222هو  

واستبدلت للباقين بعقوبة اإلعدام عقوبات أخرى، ومعنى ذلـك أن عقوبـة اإلعـدام لـم 

ق فــي القضــايا التــي تجــب فيهــا إالّ بنســبة   1938 – 1937. وفــي ســنة %7-6تطبــَّ

نـواع التـي يجـب فيهـا قضـية قتـل مـن األ  127قضت محاكم الجنايات باإلدانـة فـي  

شخصـا ، حكـم علـى سـتة  181الحكم باإلعدام، وكان عدد المتهمين في هذ  القضايا  

عشــر شخصــا  مــنهم باإلعــدام، واســتبدلت للبــاقين بعقوبــة اإلعــدام عقوبــات أخــرى، 

 %8/8ومعنى ذلك أن عقوبة اإلعدام لم تطبَّق في القضايا التي تجـب فيهـا إالّ بنسـبة  

التاليتين وينتهي إلى أن نسبة األحكام التي قضت بعقوبة اإلعـدام   ثم يتعّرض للسنتين

 .1«%9/5في السنوات األربع هي 

 

 الحبس بصفته عقوبة عاّمة  –ب 

إّن القانون الوضعي يعاقب بالحبس غالبا ، وحتى لو وجدت لديه عقوبات أخرى 

تلف الجـرائم فإنها تنتهي غالبا  إلى الحبس، وكأن الحبس هو العقوبة األساسية في مخ

 
 .724 - 723، ص ۱مي، ج التشريع الجنمئي اإلسال - ۱
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والتي يجازى بها المجرم المبتدئ والمجرم العائد والمجرم المدمن، ومختلـف النـاس 

رجاال  ونسا   وشبّانا  وشيبا ، والمجرم العادي والمجرم جريمـة خطيـرة. وهـذا يـؤّدي 

 إلى نتائ  خطيرة يذكرها رجال القانون، ومنها ما يلي:

 

 عدم فاعلية العقوبات – 1

رك لآلخرين عبرة في ذلك. فهـم بالتـالي يـرون المجـرم يعـيش فإن السجن ال يت

بينهم بعد مدة قد ال يُحّسون بها مما يفسح المجال لإلجرام، خصوصا  فيمـا لـو كانـت 

المغريــات كثيــرة والتربيــة العقائديــة ضــعيفة األثــر، بــل إن الســجن ال يتــرك عبــرة 

عاقبون باألشـغال الشـاقّة للمسجونين أنفسهم في كثير من األحيان فحتى أولئك الذين ي

)وهي أقصى أنواع الحبس( ال يكادون يخرجون من السجن حتـى يعـودوا الرتكـاب 

 1938الجرائم. وذلك ما دلت عليه إحصائية لمصلحة السـجون المصـرية عـن سـنة 

من هؤال  عادوا الرتكـاب الجـرائم بعـد اإلفـراج   %45، فقد دلت على أن  1939  –

د أّن عنهم بمدد تتراوح بين خمسـة   عشـر يومـا  وسـنة، بـل إن هـذ  اإلحصـائية تؤكـّ

ممــن أُرســلوا إلــى إصــالحيات الرجــال )وهــي أشــد العقوبــات ردعــا ( عــادوا  43%

يومـا  وسـنة مـن تـاريخ خـروجهم، ويشـير   21فارتكبوا جرائم في مدد تتراوح بـين  

إلى أن نصف عدد من فـي   1939  –  1938لهذ  المصلحة في سنة    46تقرير برقم  

حية تقريبا  لهم سوابق في اإلجرام من خمس مـّرات إلـى عشـر، وأن حـوالي اإلصال

الثلـث لهــم مـن عشــر سـوابق إلــى خمـس عشــرة سـابقة، وأن أكثــر البـاقين تتــراوح 

 سوابقهم بين خمس عشرة سابقة وأربعين سابقة.

 

 إرهاق خزانة الدولة وتعطيل اإلنتاج – 2

خـرى ويصـل إلـى عشـرات وإن عدد المسجونين يتزايـد باسـتمرار مـن سـنة أل

 األلوف على اختالف الظروف والمجتمعات.

وحبس أعداد كبيرة من هؤال  له مضار كبرى على االقتصاد. فهـو يـؤّدي إلـى 

أن تعيش هذ  اآلالف بال عمل، كما يؤّدي إلى حرمان األمة من طاقاتهم الهائلة، ولم 
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سـجونهم. علـى أّن هـؤال    في االستفادة منها وهم في  –إالّ نادرا     –تنفع المحاوالت  

د أن العقوبـة سـوف لـن تـؤثّر فـي  لو عاشوا حياة الشغل في سجونهم فإّن مـن المؤكـّ

 نفوسهم كثيرا .

 

 الفساد – 3

بـين مختلـف أنـواع   –كمـا رأينـا    –والسجن مدرسة لتلقين اإلجرام ألنه يجمـع  

لسن، كمـا المجرمين، ولم ينفع تقسيم السجن على أساس نوع العقوبة أو على أساس ا

 أن السجون االنفرادية لها أضرارها االقتصادية الكبرى وغيرها...

 

 قتل الشعور بالمسؤولية – 4

ب  ب علــى عــدم الشــعور بــااللتزام تجــا  أّي شــي ، وتحبــّ إّن حيــاة الســجن تــدّرِّ

التعّطل للمسجونين، ولـذا نجـد الكثيـرين يعملـون علـى أن يعـودوا إلـى السـجن بعـد 

 حياته.الخروج ألنهم ألفوا  

 

 ازدياد سلطان المجرمين – 5

ألّن الســجن بــدل أن يحــول بــين اإلنســان والجريمــة يصــبح أداة تعــال وابتــزاز 

وتخويفٍّ للناس بيد المسجونين المعروفين. إذ يستغلّون سوابقهم في فرض نـوع مـن 

 السلطان على الناس وابتزازهم.

 

 انخفاض المستوى الصّحي واألخالقي – 6

رى على المستويين الصّحي واألخالقي للمسجونين، كما أن له للسجن بثار  الكب

 األثر الكبير على المستوى األخالقي لعوائل المسجونين وأوالدهم.

 إنها تربّي اإلنسان: المنهار صّحيا ، الحقود، الضيِّّق األفق، المضيِّّع لرجولته.

 

 الفساد العقائدي – 7
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المخالفـة لمسـيرة المجتمـع، وذلـك  فإّن المجرمين غالبا  مـا يلجـأون إلـى العقائـد

كتنفيس عن العقد الكامنة أو سّدٍّ للنقا. ولـذا فهـم يلتزمـون بهـا كمـا لـو قـام الـدليل 

عليها، ويعملون على إشاعتها في محيطهم بعـد أن لـم يـردعهم رادع. وجـّو السـجن 

 يساعد على تقبّل مثل هذ  األفكار.

 

 تشكيل العصابات – 8

ب السجن بين الن ماذج المختلفة من المجـرمين، ويتـرك لهـم وقتـا  للتفكيـر إذ يقّرِّ

فــي خططهــم المســتقبلية والتنفــيس عــن حقــدهم. ومــا أكثــر مــا شــاهدنا مــن سالســل 

 اإلجرام التي بدأت أول حلقة لها في السجن.

 األثر النفسي – 9

فإّن لحياة السـجن أن تخلـق تعقيـدا  نفسـيّا  رهيبـا  فـي اإلنسـان، وخصوصـا  ذلـك 

دا ، وأشـد مـا ينـت  مـن ذلـك: القلـق الـذي يـدفع بـالكثيرين إلـى المسجون   سـجنا  مؤبـّ

 االنتحار، أو إلى إدارة أعمال إجرامية من ورا  القضبان، وأمثال ذلك.

ومن المناسب هنا أن نتعّرض إلى مقطـع مـن كتـاب )اإلنسـان ذلـك المجهـول( 

 حيث يقول:

هين والمجـر مين التـي لـم تحـل. إنهـم )بقيت مشكلة ذلك العدد الهائل من المشـوَّ

عب  ثقيل على بقية السكان الذين ظلوا طبيعيين. ولقـد أشـرنا مـن قبـل إلـى المبـال  

الخيالية التي تتطلّبها اآلن المحافظة على السجون، ومستشـفيات المجاذيـب، وحمايـة 

ــى المخلوقــات  الجمهــور مــن عصــابات اللصــوا والمجــانين... فلمــاذا نحــافظ عل

ة عديمة الن فع؟ إن وجود غيـر الطبيعـي يحـول دون نمـو الطبيعـي. فيجـب أن الضارَّ

َم ال يــتخلّا المجتمــع مــن المجــرمين والمجــانين  نواجــه هــذ  الحقيقــة بشــجاعة... لــِّ

بطريقة اقتصادية أكثر؟ إننا ال نسـتطيع أن نمضـي فـي فصـل المسـؤولين عـن غيـر 

هـم أبريـا  أدبيـا  المسؤولين، وأن نعاقب المجرمين ونعفـو عـن أولئـك الـذين يُظـن  أن

برغم ارتكابهم إحدى الجرائم...إننا عـاجزون عـن الحكـم علـى النـاس... ومـع ذلـك 

يجب حماية المجتمع من العناصـر مثيـرة الشـغب والخطـرة، فكيـف يمكـن أن نفعـل 

ذلك؟ بالطبع لن يكون ذلك ببنا  سجون أكبر وأكثر راحة، كمـا أن الصـّحة الحقيقيـة 



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 666

المستشفيات العلمية الضخمة... وإنما يمكن منع اإلجـرام لن تتحّسن بإنشا  مزيد من  

والجنون بمعرفـة اإلنسـان معرفـة أفضـل، وتحسـين النسـل، وإحـداث تغييـرات فـي 

التعليم واألحوال االجتماعية، وفي تلك األثنا  يجب التصّرف في المجـرمين تصـّرفا  

عنهـا بمؤّسسـات فعّاال ... ولعلّه من األفضل إلغـا  السـجون... ويمكـن أن يسـتعاض 

ين بالســوط أو  أصــغر وأقــل نفقــات... ومــن المحتمــل أّن تكييــف المجــرمين المنحطــّ

ا القتلـة  بإجرا ٍّ علمي بخر تعقبه فترة قصيرة في المستشفى تكفي لتوطيد األمن... أمـّ

واللصوا المسلّحون، وخاطفوا األطفال، والذين يخدعون الفقرا  ويجـّردونهم ممـا 

بالجمهور في الشؤون المهمة، فيجب الـتخلّا مـنهم بطريقـة اقتصدو ، أو يغّررون  

أكثر إنسانية وأقل تكاليف، وذلك بقتلهم بالغاز المناسـب فـي مؤسسـات صـغيرة تعـد 

 .1لهذا الغرض. ويمكن تطبيق عالج مماثل على المجانين المجرمين(

 وبمالحظة هذا النا يظهر أن )كارليل( يؤكد ما يلي:

الكبرى التي تصيب المجتمـع جـّرا  السـجون وطبعـا  الخسارة االقتصادية    –  1

هو يالحظ ما تصرفه الدولة عليها، في حين أن ما تخسر  األمة من حـبس الطاقـات 

 هو أكبر من ذلك بكثير.

إّن الرحمة أمام الجريمة التي تضـر بالنظـام االجتمـاعي ال معنـى لهـا، إذ   –  2

 يقول )يجب حماية المجتمع من العناصر...(.

 العالج من األمراض الصـّحية واالجتماعيـة ال يكـون بإنشـا  السـجون إنّ   –  3

المريحة الصحيّة، بل بالتربيـة والمعرفـة األفضـل وتحسـين النسـل. ولكنـه نسـي أن 

يؤّكد هنا ما أّكد  في مكان بخر من أن األساس فـي كـل تربيـة وبنـا  إصـالحي هـو 

تحّدثا  عن اإلحساس األدبي التسامي الفكري بعقيدة ودين. إنه يقول في موضع بخر م

بالمسؤولية: )فقد أبرز اإلحساس األدبي نفسه في جميـع األحقـاب، وظهـرت أهميتـه 

الجوهرية منذ فجر تاريخ البشرية، وهو مرتبط باإلحساس العقلي والديني والشـعور 

 2بالجمال(.
 

 .بيروت -، مطمبع المجبر  335اإلنسم  ذلك المجهول، ص   - ۱

 .۱5۱ .م ص   - 2
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ثم يقول: )إن عدم التناسق في دنيا الشعور ظاهرة مميزة لعصرنا... لقـد نجحنـا 

ي مــنح الصــّحة العضــوية لســّكان المدينــة العصــرية، ولكــن بــالرغم مــن المبــال  فــ

الضخمة التي ننفقها على التعليم فقد فشـلنا فـي تنميـة نشـاطهم األدبـي والعقلـي نمـّوا  

 .1تاّما (

وبعد أن تحّدث عن الصالة ودورها التربوي قال: )إّن لمثل هذ  الحقائق مغزى  

قة عالقات معيّنة ذات طبيعة ما زالت غير معروفة بين عظيما ... فإنها تدل على حقي

العمليات السيكولوجية والعضوية... وتبرهن على األهميّة الواضحة للنشاط الروحي 

التي أهمل العلما  واألطبا  والمربّون ورجال االجتماع دراستها إهمـاال  يكـاد يكـون 

 .2تاّما ... إنها تفتح لإلنسان عالما  جديدا (

إلــى اســتعمال الســوط. وهــو نفســه العقوبــة اإلســالمية التــي يــّدعي  يــدعو – 4

ة ال إنسـانية... بـل إنـه يـدعو إلـى عقوبـات بدنيـة أخـرى  البعض أنها عقوبـة رجعيـّ

د أن القتـل  ولعلّها تشبه العقوبات اإلسالمية عند السرقة وأمثالها... وهكـذا نجـد  يؤكـّ

 جتمع.أنفى للقتل، وأن القضا  على ا لمجرمين أنفع للم

رغم أن هذا النا إنساني إلى حّدٍّ ّما، إالّ أنه لم يسـتطع أن ينكـر انتمـا  ،   –  5

فدعا إلـى معاملـة المجـانين المجـرمين بـنفس األسـلوب الـذي يعـال  بـه المجرمـون 

اآلخــرون فيــتخلّا مــنهم. وهــذا أمــر ينكــر  الــدين، وتنكــر  كــل نظريــات العقــاب 

، اإلنسانية. فالمجنون إنسان فاقد لالخت يار، وال معنى للمسـؤولية مـع عدمـه كمـا مـرَّ

ولذا فمن الممكن أن يتحّمل المجتمع هذ  الخسارة االقتصادية لمستشـفيات المجاذيـب 

 حفاظا  على قيمه اإلنسانية.

إالّ أننا نعتقد أّن العيب المهم هو اعتماد القانون فقـط فـي مجـال العقوبـات وهـو 

ن أّن األمر يحتاج إلى تخطيط أوسـع مـن عيب طبيعي في القوانين الوضعية، في حي

القانون لكي يمكن تطويق الجريمة. فما أكثر التحايل على القانون، وما أكثـر وسـائل 
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 الفرار.

 

 العالج اإلسالمي 

 

ال نستطيع أن نتحّدث هنا عن العالج اإلسـالمي المتناسـق لمسـألة الجريمـة فـي 

ا بالنســبة لنظــام المجتمــع باألســاليب العقائديــة والتربويــة، فهــي مســأل لة. أمــّ ة مفصــّ

ا مــن عيــوب الــنظم  ا  أن نقــول إنــه تخلــَّ العقوبــات اإلســالمية فــإّن مــن الفخــر حقــّ

ناته التـي  الوضعية الحاضرة فضال  عن النظم الوضعية القديمة. باإلضافة إلـى محسـِّّ

 ال تملكها هذ  النظم.

حكـم بالنسـبة   فبالنسبة للتعطيل بنف الـذكر نجـد أن اإلسـالم ال يقبـل تعطيـل أي

ة تغلـب المصـلحة  للجرائم الخطيرة التي تمس  كيان الجماعـة. إذ أن المصـلحة العامـّ

طبعـا  ضـمن   -الشخصيّة، في حين ُمنح القاضي سـلطة واسـعة فـي جـرائم التعزيـر  

 . -خطوط عريضة معيّنة 

وهي تبل  ثلثي الجـرائم   –أّما بالنسبة للحبس فإّن من الواضح أن جرائم الحدود  

ر   – ليس فيها حبس في رأي األكثرية، وربما رأى البعض أنه قد يقع حّدا  عندما يفسـّ

د للسـارق فـي  النفي في األرض في حّد المحاربة على أنه حبس، ومثل الحكم بالمؤبـّ

 .1بعض الحاالت

 ويصر البعض على كونه من التعزيرات بأدلّة من قبيل:

 والحّد محّدد.إّن السجن عقوبة لم تحّدد من قبل الشريعة   – 1

 إّن العفو يشمل السجن. – 2

إّن النبّي )ا( كان يسجن فـي المسـجد أحيانـا  ولـم تكـن تقـام الحـدود فـي   –  3
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 1المسجد.

 والظاهر إن تفسير النفي في اآلية بالحبس يخالف الظاهر.

في حين يفّضل في التعزير عقوبة الجلد على الحبس، وعلى أي حال فال تبقـى  

 من الجرائم يحبس عليها المجرم. %5إالّ نسبة حوالي  

ت الجــرائم التــي يحكــم فيهــا بــالحبس إلــى هــذا الحــّدِّ فقــد أصــبح عــدد  )وإذا قلــّ

المحبوسين قليال  جدا ، وبذلك تحل مشكلة اختالط المسجونين وما ينشأ عنها من فساد 

األخالق والصّحة ونشر وسائل اإلجرام، كما تقل جرائم العود التـي ال يشـجع عليهـا 

الّ وجود المحابس واالستخفاف بعقوبة الحـبس. وإذا علمنـا أّن الجـرائم القليلـة التـي إ

يحكم فيها بالحبس حبسا  محدَّد المّدة هي جرائم تافهة من مجرمين غير خطرين تأكَّد 

لدينا أّن الحبس في هـذ  الجـرائم سـيكون لمـدد قليلـة، ولـن تـؤّدي إلـى نشـر عـدوى 

ق، وحتى إذا وجدت هذ  المساوئ فلـن يكـون لهـا أثـر اإلجرام، وال إلى فساد األخال

ة  ة المسـجونين حسـب الغـرض ـ وقلـّ خطير على المجـرمين وعلـى األمـن العـام لقلـّ

ا  ــّ ــبس، أم ــة الح ــة بعقوب ــّرة ثاني ــب م ــرم ال يضــمن أن يعاق ــورتهم، وألّن المج خط

كـان المجرمون الخطرون فال تقضي عليهم الشريعة بالحبس غير المحدَّد المدة مهما 

نوع الجريمة المنسوب إليهم، ألن ارتكاب الجـاني أليـة جريمـة مهمـا كانـت بسـيطة 

 .2معنا  أنه ال يزال على استعداد لإلجرام، وأن العقوبة السابقة لم تردعه(

 *  *  * 
 السجن في القربن والسنة:

وكـذا   3جا  لفظا السجن والحبس بمعناهما في القربن الكـريم فـي مـوارد عديـدة 

 
 .743التشريع الجنمئي، ص  - ۱

 .743التشريع الجنمئي ص   - 2

، 7،8، المطففرري : ۱00، 42، 4۱، 39، 36، 35، 33، 32، 25راجررع اآليررمت الشررريفة: يوسررف:  - 3

، 3۱سرربم:  30، 27وجررمء بلفررظ الوقرروف ةرري : األنعررمم:  ۱09، الممئرردة 8، هررود: 29الشررعراء: 

، التوبرة: 273، ۱96، البقررة: 8، والحصر ةي االسرراء: ۱5ولفظ المسك ةي النسمء:   24الصمةمت:  

' 
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لسنة النبوية الشريفة في موارد عديدة ال نطيل هنـا بـذكرها فهـي معروفـة، جا  في ا

 فالحبس مذكور مشروع كتابا  وسنة واجماعا .

ا بكـر وعمـرو   الثالثـة ابـانه لم ينقل أن النبي)ا( أو خلفا ومن الالزم ذكر   

( بنوا سجنا  في حين بدأت فكرة بنا  السجن فـي عهـد اإلمـام علـي)ع( عثمان )رض

  1 .وي أنه بنى سجني )نافع( و)مخيس(حيث ر

 

 وقد ركز العلما  على مبدئين:  اتجا  الشريعة في العقوبة:

األول: محاربة الجريمة دون النظـر لشـخا المجـرم وذلـك فـي الجـرائم التـي 

 تهدد المجتمع وهي التي يعاقب عليها بحد أو قصاا أودية.

الجريمة وهي مـوارد   : التركيز على شخا المجرم دون إهمال لمحاربةالامني

. والمرونة الملحوظة فيها تحقـق التـوازن المطلـوب عنـدما يكـون القاضـي 2التعزير

 واعيا  عادال .

 

 موارد السجن:

إّن اإلسالم ال يتجه إلى السجن إالّ في مـوارد قليلـة وباعتبارهـا تعزيـرات تقبـل 

بـار  صـيغة العفو. ومما يالحظ إضـافة إلـى ذلـك، أن االتجـا  نحـو السـجن يـتم باعت

مع اخـتالف كبيـر بـين الفقهـا  علـى المـوارد،  –احتياطية أو تمهيدية للحكم النهائي 

وتحبيــذ متواصــل للعفــو أو التخفيــف ومتابعــة أحــوالهم عنــدما ال يــؤّدي إلــى تجــّرؤ 

 
)طبعرمً مرع االخرتالف بري  المفسرري    30ل:  ، ولفرظ اإلابرمت ةري االنفرم33، ولفظ النفي ةي الممئدة:  6

والفقهمء م  شتى المذاهب ونح  قد ننمقش ةي بعض الموارد اال أ  الحبس امبت ومشروع اجممالً ةري 

 .الكتمب  

 .47۱، ص 2شرح ةتح القدير ج  - ۱

وةلسرفة العقوبررة  85. والقصرمص للشريخ شرلتوت ص 609ص  ۱يراجرع مراال: التشرريع الجنرمئي ج  - 2

واحكرمم السرجو  بري  الشرريعة والقرمنو   ۱60وعلرل الشررائع للصردوق ص   5ابي زهرة ص  للشيخ  

 .90للشيخ الوائلي ص 
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 1وربما عد من حقوق السجنا . -المجرمين  

توّخيـا   كما يالحظ أيضا  أن االتجـا  يـدعو إلـى الفصـل بـين أصـناف المسـاجين

 للحيطة؛

 2وقد روى أنه )ا( كان يخصا حضيرة لسجن النسا .

ا للفتنـة واعتمـادا  علـى األدلـة التـي تمنـع  وأوجب ذلـك الكثيـر مـن الفقهـا  در  

االخـتالط، والخلـوة باألجنبيـة، وقـال الـبعض باالسـتحباب كمـا عـن السرخسـي فـي 

 3المبسوط وابن عابدين في رّد المحتار.

وسـمى سـجنهم   4فصل األحداث عن الكبـار ألمـور متنّوعـة.  كما أوجب الفقها 

 .5باإلصالحيات فإن حبسهم ليس إال للتأديب

: أن يـتم  -كمـا تـذكر الموسـوعة الكويتيـة  -كما أن من المعمول به في القـديم  

التمييز بين حبس الوالي الـذي يضـم أهـل الريبـة والفسـاد عـن حـبس القاضـي الـذي 

يــز الحــبس فــي قضــايا المعــامالت عنــه فــي قضــايا يضــم المحكــومين، وكــذلك تمي

ا    6.الجرائم، بل التمييز بينهم على أساس جرائمهم. واألصل أن يكون الحـبس جماعيـّ

 وبطبيعة الحال قد يتطلب األمر الحبس اإلنفرادي

 وسنذكر فيما يلي بإيجاز بعض موارد السجن ليتبيّن ما قلنا  أعال :

أفتى به اإلمام مالك وبعض فقهـا  اإلماميـة   مورد حبس المتهم بالقتل. وقد  –  1

 7وخالفهم البعض اآلخر. وال يشمل هذا تهمة الجرح.

وجا ت في المورد روايات أكثرها لم تثبـت، ثـم أن مـّدة الحـبس قـد ال تتجـاوز 

 
 .82راجع كتمب )القضمء(، لإلممم األنصمري، نشر المؤتمر العملمي لتكريمه، ص  - ۱

 .225، ص  4؛ السيرة النبوية، الب  هشمم، ج 300، ص  ۱التراتيب اإلدارية، ج  - 2

 .5۱4موارد السج ، للطبسي، ص   نقالً ع  - 3

 .347، ص 4؛ الدّر المختمر، ج 455، ص  2والية الفقيه، ج  - 4

 .نقال ع  غمز عيو  البصمئر للحموي  ۱0۱السجو  ص   - 5

 .320، ص ۱6ج  - 6

 .220، ص 40جواهر الكالم، ج  - 7
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 1ستة أيام.

وجا  في المدونة: »مالك: في المـتهم بالـدم إذا رّدت اليمـين عليـه؛ أنـه ال يُبـّرأ 

 .2خمسين يمينا  فأرى أن يحبس حتى يحلف خمسين يمينا «دون أن يحلف  

 مورد من دّل على شخا يراد قتله. – 2

وواضـح أن المـورد تعزيـري ألنـه إعانـة   3ورفض اإلمام الشافعي هذا المـورد

 على اإلثم.

 مورد من أمسك شخصا  ليقتل. – 3

فيـه ، وقد وردت فيـه لـديهم روايـات صـحيحة، واختلـف 4واتفقت عليه اإلمامية

 فقها  أهل السنّة.

 مورد من أمر بالقتل. – 4

وهو المشهور عند اإلمامية بل ادعي االجتماع عليه كما عن الشهيد الثاني وفيه 

 ويختلف فيه علما  أهل السنّة.  5روايات بعضها صحيحة

 مورد من أنقذ القاتل من القصاا. – 5

 وقد اختلف الفقها  فيه.

 .حبس القاتل بعد عفو األوليا  –6

 وقد اختلف فيه.

 حبس الجاني حتى يستكمل الولي الشروط. -7

 وقد اختلف فيه وفي ظروفه.

 حبس المولى الذي قتل عبد . -8

 وقد اختلف فيه.

 
 .44راجع التفصيل ةي موارد السج ، ص   - ۱

 .4۱6، ص  6المدونة الكبرى، ج  - 2

 .33۱، ص  7األم، ج   - 3

 .270االنتصمر، للسيد المرتضى، ص  - 4

 .285، ص  7كرواية زرارة: الكمةي، ج   - 5
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 حبس السارق في الثالثة. -9

 وقد اتفقت عليه اإلمامية، ووافقهم بعض علما  السنّة، ولكن اختلفوا في المّدة.

 ما ذكرنا بعضها والخالف فيها.وال نريد أن نستقصي الموارد وإن

أن الحبس إنما يتم للتهمة أو االحتراز أو لتنفيـذ   1وقد ذكرت الموسوعة الكويتية

عقوبة أخرى؛ فالحبس غير مقصود لذاته وإنما هو مقّدمة في أكثر األحيان. نعم، قـد 

يجد القاضي أنه أفضل من غير  فيأمر بـه، ولكـن يجـب أن ال ينسـى أضـرار  التـي 

 رها عندما يحاول تحديد األولوية.مّر ذك

 

 حقوق السجنا  

 

ر عـن   3ومتفّرقة في كتب أخرى  2وقد ذكرت مفّصال  في بعض الكتب وهي تعبـّ

 إقرار اإلسالم لحقوق اإلنسان وسماحته وواقعيّته. ونذكر هنا أهّمها:

 حقوقه بعد ثبوت برا ته. أوالً:

 4وقد تحّدث الفقها  تارة عن ضمان فِّقدانه لعمله.

 من هو الضامن؟ هل هو القاضي أم الشهود أم هو الحاكم؟ و

ف  5حقّه في حضور الجمعة والعيدين، ومن الفقهـا  مـن ألـزم بـذلك  امنيمً: وتوقـّ

ــوع الجريمــة ومــدى الخطــورة، وإالّ  6بخــرون ــف تبعــا  لن والظــاهر أن األمــر يختل

 فاألصل هو الحضور.

 
 .294، ص ۱6ج  - ۱

 .كمم ةي موارد السج  للطبسي؛ و )أحكمم السجو ( للوائلي - 2

 .كمم ةي مختلف كتب القضمء الفقهية - 3

/ ص 6؛ المكمسرب، ج ۱24، ص 3الصغير، ج ؛ الشرح 256، ص 2راجع ماالً: المختصر النمةع، ج   -  4

 .۱2۱، ص  ۱0؛ اإلنصمف، ج  ۱4

، 22۱، ص ۱8، والروايمت واضحة ةري ذلرك. راجرع الوسرمئل، ج 448الكمةي ةي الفقه، للحلبي، ص  -  5

 .36، ص5وج  

 .90، ص 20السرخسي ةي المبسوط، ج  - 6
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نوع الظروف ونوع الخطر، وقد حقّه في مالقاة أقربائه وهو كسابقه يتبع    املامً:

 1الخصومة والعناد(.  أيروى بسند ضعيف: المنع من مالقاة من يلقّنه )اللّدد  

 حقّه في التمتّع بالرفا .  رابعمً:

ذكر صاحب )أحكام السجون( ذلك واستشـهد بحـبس النبـي )ا( لالسـرى فـي 

 2الدور االعتيادية. واختلفت اآلرا  في سعة هذ  الرفاهية.

 .3قّه في منحه اإلجازة لزيارة أقاربهح  خممسمً:

الحق في تعجيل المحاكمة وهو مقتضى األصل والعدالة وما أكـد عليـه   سمدسمً:

 4جميع الفقها .

 حقّه في حضور الزوجة معه.  سمبعمً:

وذكرت الموسوعة الكويتية ثالثة   .6وذكر  بعض الفقها   5وهو حّق أيدته رواية

ته للحنابلة وبعض الشافعية، والثاني: المنع ونسـبته أقوال فيه: األول: القبول به ونسب

للمالكية وبعـض الحنفيـة والشـافعية، والثالـث: تـرك األمـر للقاضـي ونسـبته لـبعض 

 7الشافعية.

 مالحظة الحالة الصّحية.  اممنمً:

ز الفقهــا  علــى لــزوم مالحظــة الحالــة الصــّحية ومســألة حــبس المــريض  ركــّ

 
 .532، ص  2دعمئم اإلسالم، ج  - ۱

؛ ۱50؛ الخرراج، ص 84، ص ۱4؛ ةقره السرنّة، ج ۱۱7م السجو ، ص  ؛ أحكم469والية الفقيه، ج    -  2

 .498موارد السج ، ص 

، 502، ولم يمرمنع ةيره صرمحب )مروارد السرج ( ص ۱65كمم جمء ةي كتمب )القضمء والشهمدة( ص    -  3

 والظمهر أنه موكول لولي األمر بمالحظة الظروف.

؛ 9۱، ص 8سرروط، للشرريخ الطوسرري، ج ؛ المب82يراجررع: كتررمب القضررمء، للشرريخ األنصررمري، ص  - 4

، 9؛ المغني، البر  قدامرة، ج 253؛ التنبيه، للفيروزآبمدي، ص 247، ص 2التفريع، الب  الجالب، ج 

 .298، ص  2؛ المهذّب، ج 46ص  

 .۱08الجعفريّمت، ص   - 5

؛ المغنري، البر  قدامرة، ج 470، ص 2؛ والية الفقيره، ج 332، ص  4راجع: المبسوط، للطوسي، ج    -  6

 .3۱4، ص  4؛ رّد المحتمر، الب  عمبدي ، ج 34، ص 7

 .324 - 323، ص ۱6ج  - 7
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 1داخل السجن.وإخراجه من الحبس، أو مداواته في 

 حّق التشغيل.  تمسعمً:

 3ورفضه بخرون، وهو المعتمد لدى الحنفية.  2وقد قبله البعض

 حق اإلنفاق عليه من بيت المال.  عمشراً:

 والكتب الفقهية المتنّوعة.  4وقد أكدته الروايات

تحريم التعذيب وانتزاع اإلقرار وانتقاا الكرامة، وهو مـا أكدتـه   حمدي عشر:

وا علــى حرمــة المعاقبــة  7وذكــرت الموســوعة 6فقهــا وال 5الروايـات أن الفقهــا  نصــّ

 للمحبوس أو غير  بعدة أمور، منها:

التمثيــل بالجســم: وقــد نهــى النبــي )ا( عــن التمثيــل باألســرى، فقــال فــي  –أ 

 .8وصيّته ألمرا  السرايا )وال تمثّلوا(

 ضرب الوجه ونحو .  –ب 

كضرب الوجه وموضع المقاتـل، وكـذا ال يجوز للحاكم التأديب، بما فيه اإلهانة 

جعل األغالل في أعناق المحبوسين، وكذا ال يجوز مّد المحبوس علـى األرض عنـد 

 9ضربه، سوا  كان للحّد أو التعزير كما تقّدم.

 
؛ تحريرر 56، ص 3؛ العروة الواقى، ج 320، ص ۱6الموسوعة الكويتية نقالً ع  مصمدر كايرة، ج   -  ۱

 .375، ص  2الوسيلة، لإلممم الخميني، ج 

 .375؛ أحكمم السجو ، ص  5۱8موارد السج ، ص   - 2

 .4۱8، ص  3؛ الفتموى الهندية، ج 278، ص  5مبدي ، ج  حمشية اب  ع - 3

، 537، ص 2؛ علرررل الشررررائع، ج 494، ص ۱8؛ الوسرررمئل، ج 224، ص 7كمرررم ةررري الكرررمةي، ج  - 4

 .۱50الخراج ألبي يوسف ص  

، ۱0؛ المصرنف ةري روايرمت عديردة، ج ۱28، ص  ۱؛ التهذيب، للطوسي، ج  26۱، ص  7الكمةي، ج    -  5

 .وغيرهم ۱93، ص  ۱92ص  

، 4۱؛ والجرواهر، للنجفري، ج ۱76/ ص  4؛ والشرائع، للحلّي، ج  7۱8النهمية، للشيخ الطوسي، ص    -  6

 .۱4۱، ص ۱۱؛ المحلّي، ج ۱5۱؛ الخرائج، ص  280ص  

 .326، ص  ۱6الجزء   - 7

 .ط الحلبي( م  حديث بريده األسلمي – 3/۱357أخرجه مسلم ) - 8

 الفتموى الهنديّة. - 9
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 التعذيب بالنار ونحوها. –ج 

يحرم التأديب بإحراق الجسم أو بعضه بقصد اإليـالم والتوجيـع إالّ للمماثلـة فـي 

تجوز عند كثير من الفقها ، وال يجوز خنق المحبوس وعصر  وغط ه فـي العقوبة، ف

 الما .

 التجويع والتعريض للبرد ونحو . –د  

ال يجوز الحبس في مكان يمنع فيه المحبوس من الطعام والشراب أو في مكـان 

حار أو تحت الشمس أو في مكان بارد أو في بيت تسد منافذ  وفيـه دخـان، أو يمنـع 

 1في البرد، فإن مات المحبوس فالدية على الحابس، وقيل القود.من المالبس  

 التجريد من المالبس -هـ 

 تحرم المعاقبة بالتجريد من الثياب لما في ذلك من كشف للعورة.

 المنع من الصالة ونحوها. –و 

 ينبغي تمكين المحبوس من الوضو  والصالة، وال تجوز معاقبته بالمنع منهما.

 السب والشتم. –ز 

ال يجوز لإلمام أو غير  التأديب باللعن والسب الفاحش وسـب اآلبـا  واألّمهـات 

ونحو ذلك، ويجوز التأديب بقوله: يا ظالم، يا معتدي، وهكذا فّصل الفقها  في المنـع 

 2من أنواع التعذيب األخرى.

 نعم، ذكر بعض الفقها  أنماطا  من التضييق على طوائف؛

 3.من ظاهر زوجته ولم يراجع  منهم:

 4من حلف على ترك وط  زوجته ولم يرجع.  منهم:و 

 5المديون يلتوي في السجن.  منهم:و 

 
 .643، ص 7المغني، ج  - ۱

 .328، ص  ۱6راجع الموسوعة الكويتية، ج   - 2

 .62، ص 2تحرير األحكمم، ج  - 3

 .545، ص  ۱5الوسمئل، ج   - 4

 .448الكمةي ةي الفقه، ص   - 5
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 وقد ذكرت الروايات أنماطا  أخرى.

امتالك إدارة صالحة رحيمة يراقبها الحاكم الصالح. وهو مـا ذكـر   امني عشر:

الفقها  تحت عنوان صفات السّجان، فـذكروا األمانـة والكياسـة والصـالح، والرفـق، 

 2كما أّكدوا على مراقبة الدولة للسجون وتتبع أحوالها.  1اللياقة البدنية،و

 

 

 خاتمة

 نذكر فيها بضعة أمور:   

: باستعراضــنا لتــاريخ الســجون فــي اإلســالم تطالعنــا انحرافــات وصــور األول

مرعبة، كما نالحظ صورا  مشرقة مشّرفة: فهناك صور من سجون سياسية وتعذيب 

. كمـا تحـدثنا الكتـب التاريخيـة عـن 3ختالطـي وغيرهـاوحبس حتى الموت وسجن ا

وهنـا نسـجل أن اإلسـالم ديـن رحمـة وواقعيـة وال يمكننـا أن نحملـه   4صور مشرقة

تبعات سلوك أتباعه المنحرفين ولكنه يحوز الفخر إذ أنجب العلمـا  الصـالحين وقـّدم 

 جرمين.أروع الصور في الرحمة والواقعية سوا  في تعامله مع األسرى أو مع الم

: إن تاريخ أوربـا تـاريخ فضـيع ملـئ بمـا يقـزز النفـوس ويـنقض حقـوق الامني

وتكفينا فضائح الكنيسة ومحـاكم التفتـيش بـل وإن أوربـا اليـوم التـي تـّدعي   5اإلنسان

 
 .330، ص  ۱6الموسوعة، ج  - ۱

؛ المنهرمج، 73، ص 4؛ والشرائع، للمحقّق الحلّري، ج  9۱، ص  8نفس المصدر، وراجع المبسوط، ج    -  2

 .298، ص  2مهذّب، للشيرازي، ج ؛ ال59۱للنووي، ص

 2( ةمرم بعردهم ومرروج الرذهب ج 50حروادث سرنة ) 47ص  8يراجع: البداية والنهمية الب  األاير ج   -  3

 وغيرهم. 5۱ص   ۱، أدبمء السجو  ج ۱57ص  

م  قبيل مم روي ع  علري)ع( ةري معمملتره للمسرمجي  )انظرر ترمريخ السرج  اإلصرالحي للفكيكري ةري   -  4

، ومم روي عر  القمضري أبري يوسرف )رحمره هللا( ةري وايقرة ۱3ص    ۱العدد    6السنة    مجلة االعتدال

 (.۱50مهمة بعاهم إلى الخليفة همرو  الرشيد )الحظ الخراج أل ي يوسف ص  

 368و 357، و356، و348ص  5ومم روي ع  الخليفرة عمرر بر  عبردالعزيز ةري طبقرمت ابر  سرعد ج 

 ۱49والخراج ألبي يوسف ص   377و

 .50ص   5وةي دائرة معمرف ةريد وجدي ج  58ص  8مم جمء ةي دائرة معمرف البستمني ج    يراجع - 5
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التحضر وتصف أعدا ها بالوحشية تقوم بأفضع األساليب الوحشية، وهـذا مـا شـهد  

ن أبـي غريـب فـي بغـداد وغيرهـا مـن العالم في سجن غوانتانـامو فـي كوبـا، وسـج

 السجون السرية في أوربا وغيرها.

: إن وضعنا الفعلي في العـالم اإلسـالمي وضـع يؤسـى لـه ويوسـف بعـد   الاملث

أشـد   واسـتعمالانتشار االسـتبداد، والسـجن السياسـي والحكـم الـدكتاتوري التسـلطي  

فـي مجـال حقـوق   ومن هنا فنحن ندعو إلى استصدار وثيقة جامعـة  1أنواع التعذيب.

السجنا  ودعمها بما تم التصـديق عليـه باإلجمـاع فـي القـاهرة وغيرهـا مـن الوثيقـة 

 اإلسالمية لحقوق اإلنسان والتي تصرح في مادتها العشرين بما يلي:

»وال يجوز القبض على إنسـان أو تقييـد حريتـه أو نفيـه أو عقابـه بغيـر موجـب 

النفسـي أو ألي نـوع مـن المعـامالت   شرعي، وال يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو

ــرد  ــا ال يجــوز أخضــاع أي ف ــة للكرامــة اإلنســانية. كم ة أو القاســية أو المنافي ــّ المذل

، ويشترط عدم تعُرض صحته وحياته للخطـر، ة إال برضا  للتجارب الطبية أو العلمي

 كما ال يجوز سن القوانين االستثنائية التي تخّول ذلك للسلطات التنفيذية«.

 يل النظري للجريمة والداللة على بثارها الوضعية التهو 

فـي اإلسـالم  التـي اسـتعملها    وهذا عنصر توجيهي مهم يضاف الى بقية العناصر

 سبيل ايقاف الجريمة عند حدها. وقد أشرنا اليه من قبل.

فقد ال يشعر المجرم بضخامة ما يفعـل نظـرا  لعـدم ترتـب اآلثـار المباشـرة علـى 

تبدو بعد مدة من الزمن، أو لظنه بأنهـا ممـا يتسـامح بـه .. أو   الجريمة مباشرة وإنما

غير ذلك. وهنا تأتي النصوا االسـالمية لتعطيـه الحجـم الحقيقـي لمـا ينـوي فعلـه، 

والبعد المهول له … ببيان سعة الجريمة وبثارها االجتماعية والنفسية وهو ما رأينا  

طبعـه علـى االنحـراف، فهـو من قبل مسمى باسم )الجزا  الطبيعي( أي مـا يترتـب ب

 
وقد شهد كمتب هذه السطور صورا منهم بل عمنمهم بمم يشيب لهم الرضيع ةري عهرد صردام ال لشريء اال   -  ۱

 .ألنه ألقى قصيدة إسالمية
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 معلول طبيعي تكويني له.

 بيات قربنية في هذا المجال 

 ومن  تل نفساً بغري نفس أو كساد مل األرض كك منا  تل النخخاس َجيعخخاً ومخخن أحياهخخا كك منخخا أحيخخا
 (.32)املائدة:    الناس َجيعاً 

نخخه وأعخخد  لخخه عخخذاابً ومخخن يقتخخل مؤمنخخاً متعمخخداً كمثخخزاله جهخخنم خالخخداً كيهخخا وإلضخخيف هللا عليخخه ولع
 (.93)النساء:    .عظيماً 
 ًوال تقربوا الزان إنه كان كاحشة وساء سبيال    :(.32)االسراء 
وما آتيتم من راب لريبوا مل أموال الناس كال يربو عند هللا   :(.39)الروم 
 الوا الذين أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الخخذي يتفبطخخه الشخخيطان مخخن املخخس ذلخخك مِنخخم  خخ

إمنا البيا مثل الراب وأحل هللا البيا وحرم الراب كمن جاءه موعظة مخخن ربخخه كخخانتهى كلخخه مخخا سخخلف وأمخخره 
اىل هللا ومن عخخاد ك ولئخخك أصخخااب النخخار هخخم كيهخخا خالخخدون. يباخخق هللا الخخراب ويخخر  المخخد ات وهللا ال 

الخخراب إن كنخختم مخخؤمنني كخخإن حي   يف كل كفار أثيم …   أيهخخا الخخذين آمنخخوا اتقخخوا هللا وذروا مخخا بقخخي مخخخن
)البقرررة:  .ُتظلمخخونالتفعلوا ك ذنوا حبرب من هللا ورسوله وإن تبتم كلكم رلوس أموالكم ال تظلمون و 

 (.279ر   275

 نماذج من األحاديث الشريفة 

 .(1) فإّن الطير لو زنا لتناثر ريشه(ِِّ عن أبي عبدهللا )ع(، قال: )يا بني ال تزنِّ 

قـال: )قـال النبـي صـلى هللا عليـه وبلـه: فـي الزنـا خمـس وعن أبي جعفـر )ع(،  

خصال، يذهب بما  الوجه، ويورث الفقر، وينقا العمر، ويسخط الـرحمن، ويخلـد 

 .(2)في النار نعوذ باو من النار(

 
، عوالي اللئرملي 330: ۱4 ، مستدرك الوسمئل308:  20، وسمئل الشيعة  ۱07  –  ۱06:  ۱المحمس     (۱)

 .243: ۱2اب  جرير الطبري   –، وماله ةي: جممع البيم   546: 3

: ۱2، تفسير القرطبي 44۱: ۱، كشف الخفمء 3۱9: 5، كنز العممل 309:  20، وسمئل الشيعة  542:  5الكمةي  (  2)

: 4يحضرره الفقيره ، مر  ال 44۱، مكمرم االخرالق:  32۱، وقريب منه: الخصمل :  87:  2، تفسير اب  كاير  ۱67

' 
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ق الزنـا فإنـه يمحـق الـرزق تّـ اوعن علي بن سالم قـال: قـال أبـو إبـراهيم )ع(: )

 .(1)ويبطل الدين(

قال: )إذا زنى الزاني خرج من روح اإليمان، وإن استغفر   وعن أبي جعفر )ع(،

، قال: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وبله: )ال يزني الزاني حـين يزنـي (2)عاد اليه(

وهو مؤمن، وال يشرب الشارب حين يشرب وهـو مـؤمن وال يسـرق السـارق حـين 

 .(3) يسرق وهو مؤمن(

ى الزاني فارقه روح اإليمـان. قلـت: قال أبو جعفر )ع(: )وكان أبي يقول: إذا زن

وهل يبقى فيه من اإليمان شي ، أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: ال بل فيه فإذا قام عـاد 

 .(4)إليه روح اإليمان(

وعن أبي جعفر )ع( قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وأله: )الزنا يورث الفقر 

 .(5) ويدع الديار بالقع(

موسـى )ع(: ال تـزن فأحجـب عنـك الـي  أوحى هللا  »وعن أبي جعفر )ع(، قال:  

 .(6) نور وجهي، وتغلق أبواب السما  دون دعائك(

قال النبي صلى هللا عليه وبلـه: )لـن »وعن محمد بن علي بن الحسين )ع(: قال:  

يعمل ابن بدم عمال  أعظم عنـد هللا عـز وجـل مـن رجـل قتـل نبيـا ، أو إمامـا  أو هـدم 

 .(7)«بلة لعباد ، أو أفرغ ما   في امرأة حراما  الكعبة التي جعلها هللا ق

 
 .3۱۱: 20، وسمئل الشيعة  367

 .309: 20الحر العمملي    –، وسمئل الشيعة )آل البيت( 54۱: 5الشيخ الكليني   –الكمةي  ( ۱)

، مسند الشرهمب 23: 76، وماله ةي: بحمر االنوار 3۱0: 20، وسمئل الشيعة  20:  4م  ال يحضره الفقيه  (  2)

كشرف الخفرمء  3۱3: 5، كنز العمرمل 34: 2جالل الدي  السيوطي  –، الجممع الصغير 74:  ۱اب  سالمة    –

 .44۱:  ۱العجلوني   –

، 438: ۱، الفصول المهمة ةي اصرول االئمرة 3۱0:  20، وسمئل الشيعة  22:  4م  ال يحضره الفقيه  (3)

 .54: ۱، صحيح مسلم  ۱07: 3، صحيح البخمري  ۱39: 6، مسند أحمد  ۱۱5: 2سن  الدارمي  

: 20الحرر العرمملي  –، وسرمئل الشريعة )آل البيرت( 54۱:  5الشريخ الصردوق    –فقيه  م  ال يحضره ال  (4)

309. 

 .المصدر السمبق نفسه (5)

: 3جرالل الردي  السريوطي  –، وماله ةي: الدر المنارور   ۱:۱07، المحمس   3۱3:  20وسمئل الشيعة  (  6)

 .۱29: 6۱، تمريخ مدينة دمشق  ۱2۱

، مسرتدرك 3۱8:  20، وسمئل الشيعة  46۱فتمل النيسمبوري:  ال  –، روضة الواعظي   ۱20الخصمل :    (7)

' 



 681 ................................................................................. السلطة القضائية    :الفصل الحادي عشر

قال رسول هللا صلى هللا عليه وبله: )من أمكن مـن »وعن أبي عبدهللا )ع(، قال:  

 .(1)«نفسه طائعا  يلعب به ألقى هللا عليه شهوة النسا 

وعن أبي عبدهللا )ع(، قال: قال رسول هللا )ا(: )وإن الرجل ليـؤتى فـي عقبـه 

جسر جهنم حتى يفرغ هللا من حساب الخالئق ثم يؤمر به الى جهنم   فيخلسه هللا على

 .(2) فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد أسفلها وال يخرج منها(

مـن جـامع غالمـا  جـا  يـوم )وعن أبي عبدهللا )ع(، قال: قال رسـول هللا )ا(:  

م وسـا ت القيامة جنبا  ال ينقيـه مـا  الـدنيا، وغضـب هللا عليـه ولعنـه وأعـد لـه جهـن

 (3)  مصيرا ، ثم قال: إن الذكر يضاجع الذكر فيهتز العرش لذلك(.

 وهكذا نجد الروايات الكثيرة الواردة فـي مختلـف الـذنوب والجـرائم ونكتفـي هنـا

 بما ذكرنا .

 
 .336: ۱4الوسمئل  

 .334: 20، وسمئل الشيعة  267، اواب االعممل:   ۱۱3: ۱، المحمس   549: 5الكمةي  ( ۱)

 .375: 4۱، جواهر الكالم  334: 20وسمئل الشيعة  ( 2)

 .375: 4۱الكالم  ر جواهر   329: 20ر وسمئل الشيعة   544: 5الكمةي ر شيخ الكليني  ( 3)
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 اإلشكاالت الواردة على هذا النظام ودفعها 

ــاة  ، دأب االســتعمار والتبشــير علــى العمــل علــى عــزل االســالم عــن واقــع الحي

وتكريس العلمانية. وقد نجحا في ذلـك الـى حـد بعيـد. فلـم تعـد القـوانين فـي الغالبيـة 

 العظمى للبالد المنتمية الى االسالم اسالمية وإن كانت فيها بعض المالمح.

وألجل توسيع الهوة بين المسـلمين والواقـع اإلسـالمي، وسـد طريـق العـودة فـي 

م كنظـام ال يقبـل التطبيـق، وإن أراد وجهه، حاول اعدا  اإلسالم ان يصوروا اإلسال

 أحدهم أن يكون منصفا  قال بأنه كان انجح نظام في زمانه، وهكذا!!

وقد أوردوا على مختلف انظمته اشكاالت، منها: االشكاالت التي أوردوهـا علـى 

نظام العقوبات االسالمي. وقبل أن ندخل في عرض هذ  االشكاالت نسجل ان جهود 

  . فقد بدأ الوعي يدب في األمة، وراحت بعض األجهزة تعمل على هؤال  ذهبت هبا  

 اعادة النظام الجنائي الى الحياة، مثله في ذلك مثل باقي النظم االسالمية.

 أما اإلشكاالت فتتلخا فيما يلي:

ـ إن العقوبات االسالمية ظالمة فإذا سرق شخا ربع دينار قطعـت يـد  مـثال ، 1

 ذلك.  أو إذا زنت المحصنة رجمت، وغير

 ـ كونها ال تالحظ الجانب االصالحي.2

 ـ إنها قد تعطل عضوا  عن العمل مع الجماعة.3

 وممن اتهمه بذلك المستشرق بروكلمان.  .ـ إنها عقوبات رجعية تناسب ذلك العصر4

دوا الغفلـة عـن النقـاط  ومما سبق من البحوث يتوضح أن هؤال  المستشكلين غفلوا أو تعمـّ

 التالية:

 نصر الردعـ مالحظة ع1

فإذا فقدت العقوبة عنصر الردع فقدت فاعليتها،   ،فليست العقوبة إال جزا  وردعا  

وهذا ما رأينا  في عقوبة الحـبس،   ،بل شجعت من فيهم استعداد االجرام على االقدام 

 وما هو حاصل في عقوبة الغرامة خصوصا  ألولئك الذين ال يهمهم ذلك.

تتعـاظم فـي الـدول التـي منعـت عقوبـة اإلعـدام وقد رأينا القتل والجرائم الكبرى  
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 حتى اضطرت بعضها للعودة الى نظام اإلعدام.

 ـ مالحظة حجم الجريمة وبعدها الحقيقي2

قد يبدو من الصعب قبول الرجم المرأة محصـنة زنـت، وذلـك لـدى الـبعض مـن 

السطحيين، ولكن مالحظة البعد الحقيقـي لهـذا العمـل ومـا يترتـب عليـه مـن ضـياع 

ساب وتفكك العالئق العائلية التي هي األساس األوحـد لقيـام المجتمـع المسـؤول ـ األن

كما يؤدي الى ضياع المسؤولية األخالقية والتربوية وغير ذلـك ـ مالحظـة كـل هـذا 

ــة ــر واقعي ــة أكث إذ هــي تضــرب الوجــود األســاس للمســيرة  ،يعطــي نظــرة للجريم

كاملها، وهي تخرج اإلنسـان مـن االنسانية، وتعمل على عرقلتها ومنعها من تحقيق ت

 واقعه وتحوله الى حيوان.

وهكذا قل عن قتل االنسان المحترم، إذ ليس في قتل فرد ما نتصور  مـن إزهـاق 

لروح واحدة، وانما قد يؤدي ذلك الى اعاقة تلك المسيرة االنسانية عن الوصول الـى 

ع عجلـة المسـيرة إذ كل فرد محترم الدم يعمل على دفـ  ،هدفها، وذلك بسبب أو ب خر

 الى األمام، وقتله ضربة موجهة لتلك المسيرة وأهدافها.

م  قتل نفسرمً بغيرر نفرس أو ةسرمد ةري األرض ولعله لذلك تشير اآلية الكريمة: 

 ً  . (1)ةكأنمم قتل النمس جميعمً وم  أحيمهم ةكأنمم أحيم النمس جميعم

ة وأمثالها فهما ممـا ال وال نحتاج للحديث عن جريمة البغي على اإلمام أو الحراب

يرتاب أي عاقل فـي أثرهمـا علـى النظـام االجتمـاعي وعليـه فيجـب أن نلقـي نظـرة 

عامــة علــى نــوع الجريمــة وأضــرارها علــى اإلنســان مــن زاويــة تكاملــه االنســاني 

)المادي والمعنوي( وال ننظر الى شخصية المجرم إال فـي الحـدود المعقولـة، وذلـك 

 التعزير.  ما فعله اإلسالم في جرائم 

ومن هنا فإن االسالم يأمر بقتـل الـنفس المفسـدة فـي األرض ألنهـا اعتـدت علـى 

 النظام العام، وال يراها نفسا  محترمة فيها كرامة النفس اإلنسانية.

 ـ مالحظة التأصل اإلجرامي في النفس واضرار  3

ة، السرقة قد ال تعتبر جرما  ذا بال فـي مجتمـع متهـرئ النظـام، بعيـد عـن العدالـ

 
 .36  الممئردة:( ۱)
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يقوم أساسا  على االستغالل، ولكنها تمتلك صورة أخرى فـي مجتمـع يطبـق القـوانين 

التي تكفل لكل فرد حد الغنى المرن المتغيـر مـع الظـروف، ومجتمـع تربيـه عقيدتـه 

على العلو على األهداف الرخيصة، وتوجهه نحو الفضـيلة بكـل معانيهـا، وتفـتح لـه 

. فإذا أقدم فرد على السرقة فـي مثـل هـذا مختلف مجاالت التنمية في مختلف الحقول

الجو فإنه يكشف بذلك عن عدم اعتقاد وعدم التزام متأصل بالنظام القـائم، وال يهمنـا 

حينذاك مقدار السرقة بمقدار ما يهمنا هذا الكشف عن هـذ  الضـعة النفسـية، فـإذا لـم 

وذلـك  ،عقوبةتكشف الجريمة عن هذا التأصل وإنما جا  فيها احتمال بخر فال تأتي ال

كما إذا جا ت فيها شبهة جوع أو إكرا  أو غيـر ذلـك، وكـذلك إذا تأكـد لـدى الحـاكم 

 التوبة في بعض الموارد.

 ـ الجانب االصالحي ملحوظ في المورد المناسب 4

مــن الخطــأ الفــاحش أن يــتهم نظــام العقوبــات اإلســالمي بأنــه ال يلحــظ الجانــب 

التـي بـدت فيهـا العقوبـات اإلسـالمية اإلصالحي، وذلك بغـض النظـر عـن المـوارد  

صــارمة غفلــة عــن لزومهــا فــي ذلــك المــورد أوال ، وعــن البــاب الواســع المفتــوح 

لالصالح في عقوبات التعزير وعن عقوبات الكفارات المبنية على أساس اصـالحي 

ـ تربوي ـ اجتماعي ثانيا . وذلك في مثل عقوبة اإلفطار فـي شـهر رمضـان المـرددة 

ن مسـكينا  أو صـيام شـهرين متتـابعين أو تحريـر رقبـة مؤمنـة. وإذا بين اطعـام سـتي

 الحظنا اشتراط قصد القربة عرفنا الهدف اإلصالحي في هذ  العقوبة.

وال ريب في أن عقوبة الجلد أكثر إصـالحية وأثـرا  مـن عقوبـة الحـبس التـي لـن 

 تنت  في وضعها الحالي إال الجريمة والحرمان.

 ليها في النا المتقدم.وقد رأينا كارليل يدعو إ

 ـ ال معنى لجعل العقوبة رجعية لمجرد تاريخها5

حينما نريد أن نقّوم أي شي  يجب أن نالحظ دور  فـي تحقيـق هدفـه الموضـوع 

له، لذا فمن الخطأ جدا  ان نصفه بما يهّون من قيمتـه إذا كـان ذا صـفة ال تمنعـه مـن 

يمكـن ان نقـول يومـا  إن األمانـة   ومنها قدمـه التـاريخي مـثال ، فكمـا ال  ،تحقيق هدفه

شي  رجعي يجب أن يمحى من حياة اإلنسان ال لشي  إال ألنه قديم فكذلك ال يمكننـا 

ان ندعي أن القتل بالقتل شي  رجعي قديم يجب أن يمحى، كالّ بل يجب النظـر الـى 

لما الواقع، ورؤية ما يحققه القتل بالقتل. وهكذا قل عن عقوبة الرجم أو الجلد عالجا   
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نجد  اليوم من تفش لهذ  الجريمة النكرا  التي تعكس بثارها علـى مختلـف األصـعدة 

 االجتماعية.

 مالحظة الشروط المذكورة 

فإن الكثير ممن اشكلوا على عقوبة وضعها اإلسالم لثبوت استحقاق المجرم لهذ  

العقوبة. وأوضح مثال علـى ذلـك شـروط اسـتحقاق حـد السـرقة التـي وصـلت لـدى 

شرطا  األمر الذي يصعب معـه تحققهـا جميعـا . فـإذا تحققـت كشـفت  22الى البعض  

عن تأصل العناد، وكذا األمر في مسألة ثبوت جريمة الزنـا بشـهود أربعـة يشـهدون 

بكل وضوح وتفصيل على وقوعها وهـو أمـر قـد ال يتحقـق، وإذا تحقـق كشـف عـن 

 بــذلك كــل القــوانين التجــري الكامــل للمجــرم علــى القيــام بهــذا العمــل جهــارا  خارقــا  

 االجتماعية المتعلقة بذلك.

ومن المناسب هنا التذكير بمـا قـام بـه شـعبنا المسـلم فـي ايـران مـن ثـورة علـى 

الباطل استهدفت العودة الـى االسـالم والغـا  الـنظم الوضـعية، وتـوفير الجـو السـليم 

ايـران،   األمر الذي ترك أعظم اآلثـار علـى الحيـاة االجتماعيـة فـي  ،للرشد اإلنساني

وغيّر الكثير من األوضاع وأوجد جوا  طاهرا  من شأنه القضا  على عوامل اإلجرام 

التي تتلخا في كل ما يذهب العقل ويحرك الشهوة وينمي األنانية، ويبعد عن الجـو 

اإلنســاني األصــيل جــو العقــل واإليمــان، واالخــالا واإليثــار، والعمــل فــي ســبيل 

 التعالي.

ذا الـوعي وتعـم هـذ  الـروح الخيـرة شـتى ارجـا  العـالم وإننا لنأمـل ان ينشـر هـ

 االسالمي وهللا تعالى هو الموفق للحق.

 

 وختاما :

ــئال يفرّ  ــدعو ـ ل ــا ن ــدعو المســلمين ـ أول م ــا ن ــي فإنن ــة الت ــالجوهرة الثمين  طــوا ب

اعة التي عانوا منهـا يمتلكونها ـ اإلسالم ـ وال يلجأوا الى سراب النظم الوضعية الخدّ 

… ومن ثم ندعو الجمعيات الحقوقية العالمية الـى دراسـة الـنظم اإلسـالمية   األمّرين

 من جديد وبفكر موضوعي وستجد ـ حتما  ـ فيها كل خير وهدى.
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 الثاني عشرالفصل 

 اإلذاعة والتلفزيون 
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 المادة الخامسة والسبعون بعد المئة

يجرررب ترررأمي  حريرررة النشرررر واالعرررالم طبقرررمً للمعرررميير 

 يو .االسالمية ومصملح البالد ةي االذاعة والتلفز

يررتم تعيرري  رئرريس مؤسسررة االذاعررة والتلفزيررو  ةرري 

جمهورية ايرا  االسالمية واقملترره مرر  قبررل القمئررد، ويقرروم 

مجلس مؤلف م  ممالي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة 

القضررمئية ومجلررس الشررورى االسررالمي )لكررّلٍّ شخصررم ( 

 بمالشراف على هذه المؤسسة.

م وكيفيررة ويحرردد القررمنو  نهررج المؤسسررة ونرروع ادارتهرر 

 االشراف عليهم.

 
ويبدو من هذ  المادة استقالل مؤسسة االذاعة والتلفزيـون عـن السـلطات الـثالث 

ها القائــد، ويشــرف علــى توجيههــا ن رئيسَــ وإن كانــت مقيــدة بــالقوانين العامــة. ويعــيّ 

مجلس مكون من ستة اشخاا يمثلون بالتساوي السلطات الـثالث. وهـذا االسـتقالل 

المتوازن من جهة أخرى يؤمن ما قررته هذ  المادة فـي مطلعهـا  من جهة واالرتباط

مــن وجــوب تــأمين حريــة النشــر واإلعــالم فــي هــذ  المؤسســة مــع التقيــد بالمعــايير 

 اإلسالمية ومصالح البالد.

وهو حل ذكي منطقي لمشكلة التبعية التي ابتلي بها مثل هذا اإلعالم في الدول حتـى 

ض التبعية لقـوة معينـة وال معنـى الفتـراض التحـرر الديمقراطية منها. فال يمكن فر

 من كل السلطات وجا  هذا الحل المتوازن.
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 الثالث عشرالفصل 

 مجلس األمن الوطني األعلى 
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 المادة السادسة والسبعون بعد المئة

يتم تشكيل مجلس األم  الوطني األعلررى برئمسررة رئرريس 

لغرررض تررأمي  المصررملح الوطنيررة وحراسررة  ،الجمهوريررة

بالد والسيمدة الوطنية وذلررك للقيررمم الاورة ووحدة اراضي ال

 بملمهمم التملية:

ر تعيي  السيمسمت الدةمعيررة واألمنيررة للرربالد ةرري اطررمر ۱

دهم القمئد.  السيمسمت العممة التي يحّدِّ

ر تنسيق النشمطمت السيمسية، واألمنية، واالجتممعيررة، 2

والاقمةيررة، واالقتصررمدية ذات العالقررة بررملخطط الدةمعيررة ر 

 مة.األمنية العم

ر االسررتفمدة مرر  اإلمكمنيررمت الممديررة والمعنويررة للرربالد 3

 لمواجهة التهديدات الداخلية والخمرجية.

 ويكو  اعضمء المجلس على النحو التملي:

 ر رؤسمء السلطمت الاالث.

 ر رئيس هيئة اركم  القيمدة العممة للقوات المسلحة.

 ر مسؤول شؤو  التخطيط والميزانية.

 م  قبل القمئد.ر مندوبم  يعيَّنم  
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 ر وزراء الخمرجية والداخلية واألم .

ر الرروزير ذوالعالقررة طبررق مقتضرريمت الموضرروع وأعلررى 

 مسؤول ي   ةي الجيش وحرس الاورة.

ويقوم مجلس األمرر  الرروطني االعلررى ر حسررب وظمئفرره ر 

بتعيي  المجملس الفرعية م   قبيل مجلس الرردةمع ومجلررس 

المجررملس الفرعيررة أم  البالد وتكررو  رئمسررة كررل مرر  هررذه 

لرئيس الجمهورية او أحررد اعضررمء مجلررس األمرر  الرروطني 

 االعلى بتعيي  م  رئيس الجمهورية.

ويحرردد القررمنو  حرردود صررالحيمت المجررملس الفرعيررة 

ووظمئفهم وتتم المصمدقة على تنظيممتهم مرر  قبررل المجلررس 

األعلى، وتكو  قرارات مجلس األم  الوطني األعلررى نمةررذة 

 (1) مدقة القمئد عليهم.المفعول بعد مص

 

 ( واملادة واضحة ال حتتاج اىل تعليق.1)
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 الرابع عشرالفصل 

 إعادة النظر في الدستور
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 المادة السابعة والسبعون بعد المئة

تتم اعمدة النظر ةي دسررتور جمهوريررة ايرررا  االسررالمية 
 ةي الحمالت الضرورية على النحو التملي:

يقوم القمئررد بعررد التشررمور مررع مجمررع تشررخيص مصررلحة 
ه الررى رئرريس الجمهوريررة ر بررمقتراح  النظمم ر وةق حكم موجَّ

واد التي يلزم اعمدة النظررر ةيهررم او تكميررل الدسررتور بهررم الم
والرردعوة لتشرركيل مجلررس اعررمدة النظررر ةرري الدسررتور علررى 

 النحو التملي:

 ر اعضمء مجلس صيمنة الدستور.۱

 ر رؤسمء السلطمت الاالث.2

ر االعضررمء الرردائمو  ةرري مجمررع تشررخيص مصررلحة 3
 النظمم.

 .ر خمسة اشخمص م  اعضمء مجلس خبراء القيمدة4

ِّنهم القمئد.5  ر عشرة اشخمص يعيّ

 ر االاة م  اعضمء مجلس الوزراء.6

 ر االاة اشخمص م  السلطة القضمئية.7

 ر عشرة م  نواب مجلس الشورى االسالمي.8

 ر االاة اشخمص م  الجممعيي .9

ويعيّ  القمنو  كيفية العمل واُسلوب االنتخمب وشروطه. 
تمء العمم ر بعررد وقرارات هذا المجلس يجب ا  تطرح لالستف

والمصمدقة عليهم مرر  قبررل القمئررد ر وتحصررل   ا  يتم تأييدهم
علررى مواةقررة االكاريررة المطلقررة للمشررمركي  ةرري االسررتفتمء 

 العمم.

وال تلزم رعمية ذيل الممدة التمسررعة والخمسرري  ةرري هررذا 
 االستفتمء.

مضممي  المواد المتعلقة بكو  النظمم اسالميمً وقيررمم كررل 
رات علررى أسررمس المرروازي  االسررالمية القررواني  والمقررر
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واالسررس االيممنيررة، وأهررداف جمهوريررة ايرررا  االسررالمية 
وكو  الحكم جمهوريمً، ووالية األمر، وامممة االمة، وكررذلك 
ادارة اُمررور الرربالد بمالعتمررمد علررى اآلراء العممررة، والرردي  
والمررذهب الرسررمي إليرررا ، هرري مرر  االمررور الترري ال تقبررل 

 التغيير.
 

لالهمية القصوى لموضوع اعادة النظر في الدستور وهـو أمـر ال يحـدث   ونظرا  

 وال يتكرر إال لضرورة قصوى يحتاط الدستور بما يلي:

 ـ تشاور القائد مع مجلس تشخيا المصلحة.1

ـ توجيه القائد حكمـا  لـرئيس الجمهوريـة مقترحـا  فيـه المـواد التـي تلـزم اعـادة 2

 النظر فيها او تكميل الدستور بها.

ـ تشكيل مجلس اعادة النظر هذا على النحـو المـذكور الجـامع تقريبـا  للمجـالس 3

 فصلية او ممثليها في البالد باالضافة للخبرا  الجامعيين.مال

 ـ موافقة القائد.4

 ـ الطرح لالستفتا  العام.5

 ـ استثنا  اهم مالمح الدستور من شمول هذ  المادة لها.6

الدسـتور االسـالمي بعـد عشـر سـنوات مـن  هذا وقد تمت اعـادة النظـر فـي هـذا

تطبيقه بأمر من اإلمام الخميني الراحل )قدس سر ( وجا  في البيان الذي وجهه الى 

 ما يلي: ـ  القائد الحاليـ رئيس الجمهورية بنذاك  

ا ارتــأى اكثــر المســؤولين والعــاملين وخبــرا  نظــام الجمهوريــة االســالمية مّ ـ)لــ

العينية والعملية في إدارة البالد لمدة عشـر سـنوات ـ   المقدس ـ وبعد اكتساب التجربة

إن الدستور مع كونه يتمتع بنقاط قوة جيدة جدا  وخالدة يبتلى بنقائا واشـكاالت قـل 

االلتفات اليها فـي مجـال التـدوين والموافقـة عليـه ـ نظـرا  للجـو الملتهـب فـي مطلـع 

كالت التفقدية للمجتمـع .. انتصار الثورة االسالمية، وعدم االطالع الدقيق على المش

ولحسن الحظ فقد حظيت مسألة تتميم الدستور بكونها درست فـي المحافـل المتنوعـة 
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لسنة أو سنتين وعادت مسألة ضرورة رفع نقائصه امرا  ال يمكن التغاضي عنـه فـي 

المجتمــع االســالمي الثــوري، وربمــا كــان التــأخير فــي ذلــك موجبــا  لظهــور بفــات 

الثورة وأنا ـ أيضا  ـ احساسا  مني بالتكليف الشرعي والوطني ـ وعواقب مرة للبالد و

كنت أفكر في حل المشكلة ـ منـذ مـدة إال أن الحـرب والمسـائل األخـرى منعـت مـن 

 .(تحقق ذلك

 وكانت في الواقع تجربة ناجحة رائدة.



 699 .......................................................................... الفصل الرابع عشر: اعادة النظر في الدستور  
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 أهم المصادر 

تضـى العسـكري، التوحيـد أحاديث ام المؤمنين عائشة أدوار من حياتها، السيد مر.1

 م.1994هـ،  1414،  5للنشر، ط

االحتجاج احمد بن علي الطبرسي، تعليق ومالحظات السيد محمد باقر الخوسـان، .2

 م، نشر دار النعمان للطباعة والنشر ـ النجف األشرف .  1966ـ   1386

 األحكام السلطانيةللماوردي..3

ندلسـي، تحقيـق: أحمـد االحكام في اصول االحكام، محمـد بـن علـي ابـن حـزم اال.4

 شاكر، نشر: زكريا علي يوسف، مطبعة العاصمة بالقاهرة.  

 2اإلرشــاد، الشــيخ المفيــد، مؤسســة بل البيــت علــيهم الســالم لتحقيــق التــراث، ط .5

 ، نشر دار العقيدة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان.1993ـ   1414

 وت.طبع بير –األسس الفلسفية للعلمانية: عادل ضاهر  .6

 اإلسالم عقيدة وشريعة..7

رابطـة الجامعـات   –اإلسالم وحقوق المـرأة: تحـت اشـراف د. جعفـر عبدالسـالم  .8

 االسالمية.

 اإلسالم ومستقبل الحضارة..9

 اإلسالم وأصول الحكم، علي عبد الرازق..10

 –اإلسالم يقود الحياة، السيد محمـد بـاقر الصدر،اصـدار مجمـع الثقلـين العلمـي .11

 بغداد.

م نشـر  1979بب   2ة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكـيم، ط  األصول العام.12

 مؤسسة بل البيت عليهم السالم للطباعة والنشر.
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، محمد صادق النجمـي، مؤسسـة المعـارف االسـالمية، أضوا  على الصحيحين.13

 هـ.1419،  1قم، ط

اعالم الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبو عبـد هللا محمـد بـن أبـي بكـر .14

قـيم الجوزيـة( مراجعـة وقـدم لـه وعلـق عليـه : طـه عبـد الـرؤوف سـعد، دار )ابن  

 الجيل، بيروت . 

اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر )قد (، تحقيق مكتب االعالم ـ فرع خراسان، .15

ش طبع مكتب اإلعالم اإلسالمي، نشر مؤسسة بوستان كتاب   1382ـ    1425  2ط  

 سالمي(.  قم )مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإل

 اإلنسان ذلك المجهول، ألكسيس كارل، تعريب، عادل شفيق..16

أهل البيت )عليهم السالم( في الكتاب والسـنة، محمـد الريشـهري، دار الحـديث، .17

 ش. 1375،  2قم، ط

 إيران في عصر الساسانيين، كرستين سن..18

، مؤسسـة 1983ـ    1402،  2بحار األنوار، العالمـة محمـد بـاقر المجلسـي، ط  .19

 ـ بيروت ـ لبنان.  الوفا  

، 1979ـ  1399، 2بحث حول الوالية، الشـهيد محمـد بـاقر الصـدر )قـد (، ط  .20

 نشر دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان.

بحوث فقهية، محاضرات الشـيخ حسـين الحلـي، السـيد عـز الـدين بحـر العلـوم، .21

 مؤسسة المنار، قم.

ــ.22 ـ  1414ي شــير، تــاج العــروس، محــب الــدين الواســطي الزبيــدي، تحقيــق عل

م مطبعــة دار الفكــر بيــروت، نشــر دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ـ  1994

 بيروت . 

ــل، .23 ــب محمــود، دار الجي ــورات، ترجمــة: زكــي نجي ــل دي قصــة الحضــارة، وي

 هـ.1408م،  1988بيروت،  

 تاريخ الحضارة االسالمية والعربية، غوستاف لوبون..24

ــر.25 ــين الطب ــن الحس ــد ب ــري، أحم ــاريخ الطب ــر 1983ـ  1403، 4ي، ط ت ، نش

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان.  

 تاريخ الفلسفة السياسية..26



 حول الدستور اإلسالمي اإليراني   ....................................................................................... 704

 تاريخ فلسفة الحقوق، جورج دل وكيو..27

 تاريخ اليعقوبي، أحمد اليعقوبي، نشر دار صادر ـ بيروت ـ لبنان.  .28

، مطبعـة اآلداب ـ النجـف 1390  2تحرير الوسـيلة، اإلمـام الخمينـي )قـد (، ط  .29

 الشرف، نشر دار الكتب العلمية.ا

 2تحف العقول، بن شـعبه الحرانـي، تصـحيح وتعليـق علـي أكبـر الغفـاري، ط  .30

ش، نشر مؤسسة النشـر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم   1363ـ    1404

 المشرفة.

تحقيق كتاب مقاصد الشريعة لإلمام الطاهر بن عاشور للشيخ محمد الحبيـب بـن .31

 زارة االوقاف في قطر.اصدار و  –الخوجة  

التشريع الجنائي في االسالم، عبد القادر عـودة، تعليـق: سـيد اسـماعيل الصـدر، .32

 هـ. 1402قسم الدراسات االسالمية في مؤسسة البعثة، طهران،  

 تطورات االمم المتحدة..33

تفسير ابن كثير، إسماعيل بن كثير، تقديم يوسـف بـن عبـد الـرحمن المرعشـي، .34

 ار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.م نشر د 1992ـ   1412

تفسير القربن العظيم )تفسير ابن كثير( أبـو الفـدا  إسـماعيل بـن كثيـر، القرشـي .35

م  1992الدمشقي، قدم له يوسـف عبـد الـرحمن المرعشـي، دار المعرفـة، بيـروت، 

 هـ  1412

، نشـر دار تفسير القرطبي، محمد القرطبي، تصحيح أحمد عبد العلـيم البردونـي.36

 إحيا  التراث العربي ـ بيروت لبنان.

ــق الســيد حســن .37 ــق وتعلي ــن الحســين الطوســي، تحقي ــد ب ــام، محم ــذيب األحك ته

 ش، مطبعة طورشيد، نشر دار الكتب اإلسالمية.   1364،  3الموسوي الخرسان، ط 

ثورة الحسين ظروفها االجتماعية وبثارها السياسية، محمد مهدي شـمس الـدين، .38

 م.1977هـ،   1397، 4للمطبوعات، بيروت، ط  دار التعارف

 2جواهر الكالم، الشيخ الجواهري، تحقيق وتعليـق الشـيخ عبـاس القوجـاني، ط .39

 ش، مطبعة خورشيد، نشر دار الكتب اإلسالمية ـ طهران. 1365

الحــدائق الناضــرة، يوســف البحرانــي، نشــر مؤسســة النشــر اإلســالمي التابعــة .40

 لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
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 الحريات العامة في اإلسالم، عبد الحكيم حسن..41

الحريــات العامــة فــي الدولــة اإلســالمية، راشــد الغنوشــي نشــر مركــز دراســات .42

 بيروت.  –الوحدة العربية  

 الحرية الدينية في اإلسالم..43

 حرية العقل واإليمان، محمد سروش، ط قم .44

 الحقوق اإلسالمية العالمية..45

 نشر مكتبة العبيكان.  –لح الراجحي  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، صا.46

ــارات .47 ــور: انتش ــن مهرب ــدكتور حس ــة، ال ــق الدولي ــي المواثي ــان ف ــوق اإلنس حق

 طهران. –اطالعات  

 طهران -الحقوق الدولية اإلسالمية، خليل خليليان: نشر فرهنگ اسالمي  .48

 طهران -ط مؤسسة الهدى    -الحقوق العالمية لإلنسان، العالمة الجعفري.49

فر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمر، تصحيح وتعليـق الخصال، أبو جع.50

 هـ. 1403علي أكبر الغفاري، منشورات جامعة المدرسين في قم،  

 طهران. –الخالفة واإلمامة : اصدار حسينية اإلرشاد  .51

دروس فــي علــم األصــول، الشــهيد محمــد بــاقر الصــدر، دار الكتــاب اللبنــاني، .52

 م.  1986هـ   1406، 2بيروت، ط 

 لدستور الفرنسي.ا.53

 قم.  –إصدار مجلة التوحيد    -الدولة اإلسالمية ووظائفها، الشيخ التسخيري.54

رسالة الحقوق، اإلمـام زيـن العابـدين علـي بـن الحسـين )عليـه السـالم(، شـرح .55

 هـ.1412، 5عباس علي الموسوي، دار المرتضى، بيروت، ط

ال الـدين مكـي الروضة البهمة في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد محمـد بـن جمـ.56

 . 1403العاملي، دار الهادي، قم،  

 سفينة البحار ومدينة الحكم واالثارة الشيخ عباس القمي، طبعة حجرية..57

سنن البيهقي )السنن الكبرى( أبو بكر أحمـد بـن الحسـين بـن علـي البيهقـي، دار .58

 الفكر
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السيرة النبوية، أبو عبـد هللا محمـد بـن إسـحاق بـن يسـار المطلبـي، تهـذيب أبـو .59

محمد عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحميـري، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد 

 م.   1963هـ  1383الحميد، مكتبة محمد علي صبيح وأوالد ، مصر،  

شرح األسما  الحسنى، المال هادي السبزواري، نشر منشورات مكتبة بصيرتي .60

 ـ قم ـ إيران.

اكسـتان ـ دار المعـارف طبـع :    1شرح المقاصد في علم الكالم، التفتازاني، ط  .61

 النعمانية، نشر : دار المعارف النعمانية.

 الشورى : الخالصة، الدوري..62

 الشورى بين النظرية والتطبيق ..63

، دار الفكـر، 1401صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخـاري، دار الفكـر،  .64

 بيروت.

صحيفه نور )صحيفة النور( مجموعة خطب ورسائل وبيانـات ولقـا ات االمـام .65

 الخميني، جمعها مركز تنظيم ونشر بثار االمام الخميني

 الطبقات الكبرى )طبقات ابن سعد( محمد بن سعد، دار صادر، بيروت..66

العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، تحقيـق مؤسسـة النشـر اإلسـالمي، ط .67

 ، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.1417 1

ـ  1385لشرائع، الشيخ الصدوق، تقديم السيد محمـد صـادق بحـر العلـوم، علل ا.68

 ، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها ـ النجف األشرف.1966

 م.   1982علي وبنو  )الفتنة الكبرى( طه حسين، دار المعارف، مصر .69

 العولمة والتنمية العربية، الدكتور جالل أمين.70

تصـحيح وتعليـق وتقـديم الشـيخ حسـين عيون أخبـار الرضـا، الشـيخ الصـدوق،  .71

م، طبـع مطـابع مؤسسـة األعلمـي بيـروت ـ لبنـان، نشـر  1984ـ    1404األعلمي،  

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات.  

، وضع حواشي : خليـل المنصـور، لجوينياإلمام اغياث االمم في التياث الظلم، .72

 م. 1997هـ  1417،  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

، الســيد محمــد بــاقر الصــدر )قــد ( مطبعــة اآلداب ـ النجــف الفتــاوى الواضــحة.73

 األشرف.  
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 فلسفة الحكم عند اإلمام، الدكتور نوري جعفر..74

ــد (، ط .75 ــاقر الصــدر )ق ــد ب ــة  2004ـ  1425، 3فلســفتنا، الســيد محم م، مطبع

 األمير، نشر دار الكتاب اإلسالمي.

 مي للتقريب.طبع المجمع العال –في الطريق إلى التوحيد، الشيخ التسخيري  .76

 في العقد االجتماعي..77

القضا  والشهادات، الشيخ االنصاري، تحقيق لجنة تحقيق تراث الشـيخ األعظـم .78

ــع األول  1ط  ــؤتمر 1415الشــيخ االنصــاري ربي ــم، نشــر الم ــاقري ـ ق ــة ب ، مطبع

 العالمي بمناسبة الذكرى المؤية الثانية لميالد.

العاملي، تحقيق السيد عبد الهـادي القواعد والفوائد، الشهيد األول محمد بن مكي  .79

 الحكيم، منشورات مكتبة المفيد ـ قم ـ إيران.

الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفـاري، ط .80

 ش، مطبعة حيدري، نشر دار الكتب اإلسالمية ـ طهران.  1363،  5

 صفهان.  كشف الغطا ، الشيخ جعفر كاشف الغطا ، منشورات مهدوي ـ ا.81

ــواعظي .82 ــق الشــيخ مرتضــى ال ــاقر الســبزواري، تحقي ــد ب ــام، محم ــة األحك كفاي

ــي، ط  ــة 1423، 1األراك ــة لجماع ــر اإلســالمي التابع ــة النش ــع مؤسس ــر طب ، ونش

 المدرسين بقم المشرفة.  
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