
 
 ٦٧-٥٥): ٤ (١١ق، العدد . هـ٢٠٠٤/١٤٢٥جملة العلوم االنسانية، 

٥٥ 

  
  
  
  

 ومقارنتها يزدالي يائراحل يمهدر  والدكتوني مشس الدي حممد مهدخيحكومة الشعب يف آراء الش
  ةي التكامليةقراطميبنموذج الد

  
  ٢ اردكاين اكرب كمايلیل، ع١وريحمسن كد

  
  

 ني خاصة للمؤمن  فةيظ بو عتقدواي مل   ني االول هم العلماء الذ    اريالت ن،ي املعاصر ينياي افكار العلماء الس    يف اراتي ثالثة ت  هناك
ـ  بوال عتقـدون ي ني هم الذ   الثاين اريوالت ة،يعي دور الفقهاء يف الشؤون التشر     صرونحي و بةييف اجملاالت العامة يف زمن الغ       ةي

 يف  في التكال دي ان حتد  عتقدوني حق خاص للفقهاء يف اجملالت العامة و       ي أ رفضوني ني الذ علماء الثالث هم ال   اريوالت ه،يالفق
 املعاصـر    اللبناين هي الفق نيالد  مشس ي حممد مهد  خيوان الش  . العامة ةينيامة قد فوضت للناس مبراعاة النظمة الد      اجملالت الع 

 للمالـك  املشاع ليالتوك (ةي طرح نظري الذيزدالي يائراحل يوالدكتور مهد)  نفسهای االمة عل ةيوال( طرح فكرة    يالذ
 الـشعب وقـّدما     اىل بشكل كامل    ادةيفقد منحا يف فكرهتما حق الس      . الثالث اري للت نيمها من اهم العلماء التابع    ) اخلاص

 النمـوذج   هذا املشهودة يف    يمن اهم املباد   ).ةياحلكومة املنتخبة االسالم  ( عنه   ري التعب كنمي ةيامنوذجاً من احلكومة االسالم   
 والفقهاء يف اجملـاالت العامـة       ةعي والش ني للشعب وإنكار احلقوق اخلاصة للرجال واملسلم      ةي واحلقوق ةياسي العدالة الس  يه

 مقارنتـه بـأمنوذج     كـن ميامنوذج   هوو ة،يعة القانون رت والقناعة العامة واصل استجواب الزعماء وال      يواملشاركة والرض 
  . هلدديوي املطروحة من قبل دةيقراطمي النماذج التسعة للدیاحد) ليم -روسو( ةي التكاملةيقراطميالد
  

  ةي التكامليةقراطميالد ،يزدالي يائراحل يمهد ن،ي مشس الدي مهدحممد ة،ياسي السةعي افكار الشة،يقراطميالد :ةيالكلمات الرئيس
  
  

  مقدمة -١
 اساس اصول حكومة الشعب ی علةي االنظمة املبتنان
 اكثر االنظمة املوجودة ي هاشكاهلامبختلف ) ةيقراطميالد(

  ان بدوي واحلاظر يف عصرنا ياسيرواجاً يف العامل الس
___ _________________  
  )تربيت مدرس( مساعد يف قسم الفلسفة جامعة اعداد املدرسني استاذ -١

دورة الدكتورا قسم العلوم السياسية جامعة اعداد املدرسني  طالب يف -٢
  )تربيت مدرس(

 ةيفان اغلب  .حكومة الشعب أخذت اعتباراً خاصاً يف العامل      
كومـة   صورة مـن ح    مي لتقد یاحلكومات يف العامل تسع   
 خيما راجعنا تـار    وإذا .ةيقراطميالشعب وتعترب نفسها د   

 سنالحظ ان التعـرف     عةي وعلماء الش  ةياسياملباحث الس 
   نـها ي ب مـن  و ثـة ي احلد ةي االساس مي املباحث واملفاه  یعل
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 ..حكومة الشعب يف آراء

 ٥٦

ـ القانون واملـساوات واحلر     والـشعب واجمللـس     ةي
 وحكومـة الـشعب تعـود اىل الـدورة          ةيواجلمهور

 والتطورات  ميل مثل هذه املفاه   وان دخو  .)املشروطة(
 الناجتة عن دخـول املنتجـات       ةي واالجتماع ةياسيالس
 مـن   ري سببت الكث  ةي مث انتصار الثورة االسالم    ثةياحلد
 يف  ةياسي الـس  عةي والتطورات يف افكار الـش     اتريالتغ

 من هـذه التطـورات      جةيوكانت النت  .نيالقرن العشر 
ـ  ةي اساس اراتي ثالثة ت  ليتشك  اسةي علمـاء الـس    ني ب

 مل  ني االول هم العلمـاء الـذ      اريالت .عةي الش نياملعاصر
 يف اجملاالت العامـة يف      ني خاصة للمؤمن  فةي بوظ عتقدواي

 يف الشؤون   لماء دور الفقهاء والع   صرونحي و بةيزمن الغ 
 موقفـاً   تخذوايومثل هؤالء العلماء مل       فقط، ةيعيالتشر

 بونطالي اجملتمع لكنهم    یخاصاً ازاء الدولة احلاكمة عل    
 الـشؤون   يف  بواسطة املكلفـني   عةي احكام الشر  ذبتنفي

  ).١٥٥- ١٤٩: ١٣٧٩ وريكد (ةيالشخص
 حبقـوق خاصـة     عتقـدون ي ني هم الذ   الثاين اريالت

من اهم   .هي الفق ةي وال ةي نظر يللفقهاء يف اجملاالت العامة ا    
 اري انصار هذا الت   ني ب ي اىل اختالف الرا   ي تؤد العوامل اليت 

  .بةي يف زمن الغهي الفقيل الواتياطار صالح هو
الثالـث هـم     اريوالت) ٤١-٣٣: ١٣٧٦ ور،يكد(

 حق خاص للفقهاء يف اجملـالت       ي أ رفضوني نيالعلماء الذ 
 يف اجملالت العامة قـد      في التكال دي ان حتد  عتقدونيالعامة و 

 خيوان الـش   . العامة ةينيفوضت للناس مبراعاة االنظمة الد    
  اللبنـاين  هيفقال) ١٣٧٩-١٣١٣( ني مشس الد  يحممد مهد 

ـ    ةيوال( طرح فكرة    ياملعاصر الذ  )  نفـسها  ی االمـة عل
 العامل) ١٣٧٨-١٣٠٢ (يزدالي يائراحل يوالدكتور مهد 

)  اخلاص ك املشاع للمال  ليالتوك (ةي طرح نظر  يالذ .راينيالا
فقـد منحـا يف      . الثالث اري للت نيمها من اهم العلماء التابع    

وقّدما امنوذجاً  فكرهتما حق السلطة بشكل كامل اىل الشعب        
احلكومة املنتخبـة   ( عنه   ري التعب كنمي ةيالسالممن احلكومة ا  

 هذا االمنوذج   ميوان تقد  ).١٥٩نفس املصدر،   ( ).ةياالسالم
  كامل حقوق احلكم اىل الـشعب،      ضي تفو ی عل یبتني يالذ
رمبا   الشعب والزعماء،  ني ب لي اىل التوك  ةي رابطة الوال  ليوتبد

 مع ةياحلكومة االسالم  جمال تالؤم  يف   اًي تطوراً اساس  خلقيس
ـ قراطدمي اخلاصة ببعض النماذج لالنظمـة ال      ياملباد وال  .ةي
 وحىت  يكي عصرها الكالس  ذ من ةيقراطمينظمة الد  ان اال  یننس

ـ ت مناذج عد  ء وجا دةياآلن قد خضعت لتطورات عد      دةي
 النماذج التـسعة    ي عملنا يف هذه املقالة ه     يوان مباد  .منها

ـ قراطميمناذج الد (  هلد يف كتاب   ديوياملقدمة من قبل د     ).ةي
  : ي يف هذه املقالة هةيسيوان اسئلتنا الرئ

 املنتخبة يف   ةي احلكومة االسالم  ناتي تكو ي ما ه  -١
   ؟يزدالي يائراحل والدكتور ني مشس الدخيآراء الش
 ان نقارن منوذج    كننامي ةيقراطمي النماذج الد  ي بأ -٢

  ؟ ) املنتخبةةياحلكومة االسالم(
  :نيتي التالنيتي نطرح الفرضني السؤالني هذی علبةلالجا
 ةياسي الـس  نيتي مساوات البـشر مـن النـاح       -١
واملشاركة والقبول العـام     الشعب ةيحكومو ة،يواحلقوق

 ةي احلكومة االسالم  ناتي من اهم تكو   ي ه ةيوالترعة القانون 
  . يائراحل والدكتور ني مشس الدخياملنتخبة يف آراء الش

احلكومـة  (رنة النمـوذج املقتـرح       من املمكن مقا   -٢
  ). ليم-روسو) (ةي التكاملةيقراطميالد(بنموذج )  املنتخبةةياالسالم

  

   حكومة الشعب ومناذجها تطورات -٢
 اىل  ري ان نش  ي من الضرور  ي ان ندخل املبحث االصل    قبل

 خيوان النظر اىل تار    .تطورات حكومة الشعب ومناذجها   
 ة،ياسي االفكار الـس    يف ةيقراطمي وفكرة الد  ميظهور مفاه 

 كسائر  ةيوناني عبارات   ي امنا ه  مي ان هذه املفاه   ی عل دلي
ان اول منوذج مـن انظمـة       و اسة،يمصطلحات علم الس  

 نو قبل مخسة وعشر   قي ظهرت يف االغر   عبحكومة الش 
مع ذلك فقد خضعت مثـل      ) ١٤: ١٣٧٩ دال،( .قرناً

ويف  .ثيصر احلـد  ع يف ال  دةي لتطورات عد  ميهذه املفاه 
 العناصر الداخلـة يف حكومـة       ی ان التطور يف معن    قةياحلق

 مشاركته يف الـشؤون واختـاذ       فيةي الشعب وك  يالشعب ا 
 ذلك قد   ري للمشاركة وغ  قابلة واجملاالت ال  ةياسيالقرارات الس 

 . شامل عن حكومة الـشعب     في تعر ميسببت الصعوبة لتقد  
 االنظمـة   مي بتقس قومواي حال حاول الباحثون ان      ةي ا یفعل
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 حمسن كديور، على اكرب كمايل اردكاين

 ٥٧

ـ      ةياطقرميالد  اسـاس آرائهـم     ی املوجودة بكـل دورة عل
  .  والنموذجةي النوعثي اخلاصة من حهميريومعتقداهتم ومعا

 يف هـذا    دةي عد آثار قدموا   ی الذ نيمن مجلة الباحث  
مبطالعـة حتـوالت     . قام ي هلد الذ  ديويالعامل د  اجملال هو 

 حىت عصرنا احلاظر وقـدم      قي منذ االغر  ةياسياالفكار الس 
وقـد صـرح بـان       .ةيقراطمية عن الد  تسعة مناذج عام  

 ريتفـس  استخدام مناذج يف دراسة حكومة الشعب امنا هو       
 نزعـة   رافقهـا ي  املختلفة اليت  ةياسيلسنن واالفكار الس  ل

 النماذج املطروحة من قبـل      صيمن املمكن تلخ   .ليالتقل
 مع  ١يف اجلدول رقم    ) ةيقراطميمناذج الد (هلد يف كتاب    

  . ةيسيالظروف واخلصائص الرئ
   

  نيالد  مشسيمهد   حممدخي للشةياسي اآلراء السدراسة -٣
 يف  ني معاصر ومن املتواجد    لبناين هي فق ني مشس الد  خيالش
ـ   ( ةي واالجتماع ةياسي الس نياديامل : ١٩٩٣ ،یفـرح موس
 يف خمتلـف جمـاالت الفقـه        دةيقدم آثار عد  ) ٣٤-٣٠

واذا مـا    .ةياسي االسالم واملسائل الـس    خيواالصول وتار 
 ان هذه   ی سنر ةياسي الس ني آثار مشس الد   یظرة عل  ن نايالق

 عايني  اهم املسائل واملشاكل اليت    ی جائت رداً عل   قداآلثار  
 خي الـش يومن مـساع . منها املسلمون يف العصر احلاضر  

ـ وي ونقد افكـار الدن    لي يف هذا اجملال حتل    نيمشس الد   ةي
 ماركس  نقد افكار ) ١٩٨٢ن،يالد مشس) (سميسكوالر(

 املرأة  ةياثبات اهل  ،)١٩٨٦املصدر،   نفس( سميتالبيوالكا
) ١٩٩٦ نفس املـصدر،  ( يف العصر احلاضر     سلطةال  لتويل

ـ قراطمي اسـاس الد   ی عل دةياقتراح ألنشاء دولة جد     يف  ةي
نفـس املـصدر،    (ي   بدالً من النظام القبل    اجملتمع اللبناين 

 من استخدام   ةي االسالم ةياسيومنع احلركات الس  ) ١٩٩٧
مع ذلك فـان     ).٢٠٠١ املصدر،   نفس(السالح  والعنف  

دراسـة    هو ةياسي الس ني الد مشس اتي لنظر ياحملور االصل 
نظـام احلكـم    (وانه بنشره كتاب     .ةياحلكومة االسالم 

عـام  يف  ) ١٩٥٥ نفس املـصدر،  ( )واالدارة يف االسالم  
 ني من زعمـاء املتقـدم     عدي)  م ١٩٩٥(ق  .ـ ه ١٣٧٤

 .نيملعاصر ا عةي علماء الش  ني ب ةيبدراسة احلكومة االسالم  

 وقّدم  السابق الكتاب   دي ثالثة عقود قام بتحد    وبعد حوايل 
ـ هيالفقي  املبـاد  ،ي واالسالم ياسياجملتمع الس (كتاب    ةي
وبذلك أكمل دراساته   ) ١٩٩٢املصدر،   نفس) (ةيخيوالتار

ومن وجهة نظـره فـان       ..حول ابعاد احلكم يف االسالم    
ـ    مي القران الكر  اتيتعدد آ  ـ ) ص (ی وسـنة النب  ةواالئم
ـ  ةي االحكام االسالم  عةيوطب) ع (نيالطاهر  القابلـة   ري غ

 ومي حىت   ةي االسالم عةي احكام الشر  ذللتجزئة وضرورة تنفي  
 ةي حكومة اسـالم   تشكيل لزوم   ی عل عهاي مج تدل امة،يالق
-١٦٦: ١٩٩٢ و٣٥-٢٧: ١٩٩٥ املــصدر، نفــس(

 منـذ ظهـور     ةيمع ذلك فان الطوائف االسـالم     ) ١٧٧
ر اختلفت حـول الـشكل      االسالم وحىت عصرنا احلاظ   
 نيومن وجهة نظر مشس الد .ةيماملطلوب للحكومة االسال

 بتعدي ان   بحي ةي املطلوب للحكومة االسالم   ميفان التصم 
 ال  يك) ةمبادئ الفقه والكالم الطوائفي   (قدر االمكان عن    

ويف هـذا    . الدولة ةياعات السابقة حول شرع   رتتتكرر ال 
 باالجتهاد  قوموايان   والسنة   عةي عل علماء الش   بجياجملال  
ـ مي القد ةي الفقه تنباطات اآلراء واالس  ديلتجد نفـس  ( .ةي

 ني مشس الـد   ىريوال  ). ٤١٩-٤١٤: ١٩٩٥املصدر،  
ـ وال (ةي نظر يدياالدلة املطروحة من قبل مؤ     ـ  الفق ةي ) هي

 يف اجملاالت العامة يف زمن      هي الفق ةي وال یمقنعة للربهنة عل  
 ی االمة عل  ةيوال (ةيفقدم نظر ). ٤١٧نفس املصدر،   ( .بةيالغ

 ةي يف الـدول االسـالم     ةيوحاول ازالة ازمة الشرع   ) نفسها
 احلكومـة   ةي فان شـرع   ةيوطبقاً هلذه النظر   .للعصر احلاضر 

 نياملـواطن   الـشعب او   ي تعود لرأ  بةي يف زمن الغ   ةياالسالم
نفس ( .اتياملستو خمتلفی وعل  االنتخاباتقريوحتدد عن ط

ضافة اىل ذلك فـان     باال) ١٦-١٢: ١٩٩٧ ليابر املصدر،
اصل   هو ني يف الشؤون العامة للمسلم    لقرار الختاذ ا  ارياهم مع 
 ريستكون غ   معصوم، ري حاكم غ  ي وان حكومة ا   یالشور
نفـس املـصدر،     (ی اذا مل تسدد من قبل الـشور       ةيشرع

ـ       ). ٩٢: ١٩٩٢  ةياذا ما قمنا بدراسة املكونـات االساس
 ىل قصار  انه بذ  ی سنر نيحلكومة الشعب يف آراء مشس الد     

وان اهم خطوة خطاها     .جهده ألحقاق مثل هذه املكونات    
 الشعب  ري مص ديحتد  وحق ةي اعطاء احلاكم  ييف هذا اجملال ه   
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 ..حكومة الشعب يف آراء

 ٥٨

).  نفـسها  ی االمة عل  ةيوال (ةي نظر مي مث بتقد  ي الذ ياسيالس
  لكل دولة او   مي موضوع املنطقة واالقل   نيمشس الد  وقد تقّبل 
ـ ة جد  بذلك خطـو   یوخط) ةياحلكومة الوطن (مفهوم    دةي

وهذا ) ٨٤نفس املصدر،   ( .ةيالوطن ادةيلقبول موضوع الس  
 الختاذ القرار يف املسائل     اتي الشعب كافة الصالح   فوضيما  

 جهده لبث   ی قصار نيوبذل مشس الد  . واملشاكل اخلاصة به  
 وذلك إلزالة املوانع    هةي يف النصوص الفق   دياالجتهاد والتجد 
ـ  والقانون ةيقوق واحل ةياسي العدالة الس  قياملوجودة يف طر     يف ةي

نفس ( الرجل واملرأة    ني ومن مجلة ذلك عدم املساواة ب      جملتمعا
نفس ( ني املسلمري وغنيواملسلم) ٣٦-١١: ١٩٩٦املصدر،  
وصار ذلك اساساً ملراعـاة     ) ٥٠٤-٤٩٠: ١٩٩٥ املصدر،

 املـساواة   ي يف العـصر احلاضـر ا      ةيقراطمياهم اصول الد  
ومن وجهة نظر مشس     .تمع افراد اجمل  ني ب ةي والقانون ةياسيالس
 للمـشاركة   اري اهم مع  ةي فان االنتخابات احلرة والشعب    نيالد

باالضافة اىل ذلك فان    . ةيوقبول الشعب يف احلكومة االسالم    
 نفـس ( . وقبوهلم ني املواطن ی حكومة منوطة برض   ي ا ةيشرع

ومن وجهة نظره فـان     ) ١٢-١١: ١٩٩٧ لرياب املصدر،

 للـشعب   ةياسي الس اتيق واحلر  االسالم انواع احلقو    يف كهنا
ـ  نفـسه ال     ی االنسان عل  ةي اصل وال  یالنه بناءاً عل    ي أل قحي
: ١٩٩٩نفس املصدر،   ( . انسان آخر  اتي حر صرحيانسان ان   
ـ  ةيوقد صرح بان حكومة الدكتاتور    ). ٢٢٧  حكومـة   ي ه

) ٩٧: ١٩٩٢املـصدر،  نفس( .الطاغوت وحكومة مرفوضة  
ـ  تاي بان انواع احلر   ذكرنايومع ذلك فانه     ـ  ةي االساس  ري وغ

ـ ني حمـصورة باالنظمـة الد     ي يف اجملتمع االسالم   ةياسيالس  ةي
 يف  ةي ان نتوقع ان احلر    كنمي ال   قةيويف احلق  .ةيواالحكام اخللق 
  اليت تتخـذها اجملتمعـات     ةي نفس احلر  ي ه ياجملتمع االسالم 

ـ العموم فان مقارنة نظر   ی  وعل .ةيربالي والل ةيالتحرر  مشـس   ةي
 حول احلكومـة    عةيالش من فقهاء    نيصر املعا اتي بنظر نيالد

  حنو ةري قد خطت خطوات كب    تهي ان نظر  ی تدل عل  ةياالسالم
 بـسائر   ني مشس الـد   ةيوإذا ما قارّنا نظر   . حكومة الشعب 

 ان ی سنرةيالشعب - ةي االهلةي اساس الشرعی علةي املبناتيالنظر
 للشعب  ةياسي من احلقوق الس   دي قد الحظت العد   ةيهذه النظر 
 نـاتج عـن     يذ حق تنفي  ي ا هيقوات ومل متنح الفق   وجّزأت ال 

  ). ١٢٦-١١٩: ١٣٧٦ وريكد. (فقهه
  

  النماذج التسعة حلكومة الشعب املطروحة من ديويد هلد ۱ جدول
  

 النموذج  ياالصل التوجيه بعض اخلصائص االصلية بعض الظروف العامة

سل
سل
م

 

   الدول الصغری- املدينة-
   اقتصاد االستعباد-
  عدد املواطنني احملدوية يف-

 مشاركة الشعب بصورة مباشرة يف -
  التقنني والقضاء

 االستفادة من االنتخابات املبشارة -
  .والقرعة والتغيري لقبول املناصب

  قبول املناصب قصرية االجل-

متتع املواطنون بالعدالة السياسية 
واحلكومة واالنقياد حبرية وعلی 

 التوايل

 ةالدميقراطية الكالسيكي
  )يقاالغر(

  
۱ 

   جمتمع مدين مستقل ذاتياً-
   ملكية خاصة لوسائل االنتاج -
   اقتصاد اسواق باملنافسة-
  رئاسة االب يف االسرة-

   اصل التوكيل- حكومة الشعب-
 اصل - انتخابات منظمة بتصويت خفي-

 استجواب الزعماء  

يطالب املواطنون حبماية الزعماء 
ومحايتهم للثقة بان الزعماء وراء 

 هممصاحل

دميقراطية احلماية جرمی 
النصف ( جيمزميل -بنتام

 )۱۹االول من القرن 

۲ 

 جمتمع مدين مستقل وعدم تدخل -
 اقتصاد -احلكومة قدر االمكان

ملكية -االسواق علی اساس املنافسة
 حرية -خاصة لوسائل االنتاج

سياسية للنساء وتقسيم اعمال املرتل 
حكومات وطنية -بشكل تقليدي
 ية موسعةوعالقات دول

  حكومة الشعب وحق التصويت العام
 ضمان ارتقاء احلق الفردي -ى القوكيكتف

  وخاصة حرية الفكر والبيان
 -جتزئة الربملان عن بريوقراطية احلكومة

 مشاركة املواطنني يف خمتلف اجزاء احلكومة

املشاركة يف احلياة السياسية 
الحلماية املصاحل الفردية فحسب 

لتزمني بل الجياد مواطنني م
 ومتطورين

  دميقراطية تكاملية
  - جان جاك روسو-
   جان استوارت ميل-
 )۱۹النصف الثاين قرن (
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 حمسن كديور، على اكرب كمايل اردكاين

 ٥٩

 فشل البور - احتاد العمال-
-اهناء امتياز الطبقات-جوازية

 حذف -إلغاء امللكية اخلاصة
  االسواق واملبادالت

 إهناء تقسيم العمل -واملال
 االجتماعي

-ميون تنظيم االعمال بواسطة الكو-
خضوع املوظفني احلكوميني لالنتخابات 

 تدوير الشؤون العامة بشكل -الدورية
 . تشكيل جيش االمة-مجاعي

هناية االستعمار والعدالة السياسية 
الزمان للحرية _ واالقتصادية

العدالة مبعنی ان . والتكامل الكلي
 .كل شخص ياخذ حسب طاقته

دميقراطية مباشرة وهناية 
ماركس -السياسة
النصف الثاين (لسواجن

 )۱۹قرن 

  
٤ 

 تصميم مقطع -جمتمع صناعي
  للمقابلة

 وجود -االجتماعية والسياسية
ثقافة سياسية تطيق اختالف 

ية ص اجياد طبقة اختصا-العقائد
 منافسات -فنية ومدراء حمنكني

بني احلكومات للوصول اىل 
 .السلطة يف النظام الدويل

-حكومة برملانية وسلطة تنفيذية قوية
افسات بني االحزاب واملشرحني من

 حكومة السياسة احلزبية علی -السياسيني
   مركزية القيادة السياسية-الربملان

  مستقلة ومتعلمةة بريوقراطي-

اسلوب خاص النتخاب العلماء 
  السياسيني

احملنكني والقادرين علی ادارة 
  نياالمور والتقني

دميقراطية العلماء 
-ماكس وبر-باملنافسة

 اواسط -رجوزف شومبت
 ) ۲۰القرن 

 
  
  
 

  
٥ 

جمتمعات عديدة يف اجملتمع تشترك 
 توازن بني -يف السلطة وتتبادهلا

املواطنني النشطني وغري النشطني 
 -للمحافظة علی االتزان السياسي

توزيع السلطة االقتصادية 
  واالجتماعية

. مشاركة غري متوازنة يف السياسة-

حقوق املواطنني ومنها التصويت 
 نظام -احد وحرية البيانبصورت و

السيطرة علی القوات الثالثة 
 نظام انتخابات -والبريوقراطية االدارية

 انظمة -تنافسي بني حزبني علی االقل
 قانونية ذات ثقافة سياسية منوعة 

حمافظة احلكومة بواسطة اقليات 
 - وضمان احلرية السياسية

موانع مقابل منو التشكالت 
 . الدولة غري مسؤولة-القوية

االنقياد اىل الكثرة 
 ترومن -رابرت دال

النصف الثاين قرن (
۲۰( 

  
٦ 

كة يف اطار نقيادة سياسية حم
 ادنی درجة -االصول الليربالية
 حمدودية دور -لقواعد الربوقراطية

 -اجملموعات املتكافئة يف االرباح
.تقليل التهديد للتروع اىل االغلبية

دولة مشروطة مع جتزئة القوات بشكل 
 ادنی درجة من - حاكمية القانون-قدقي

تدخل احلكومة يف اجملتمع املدين واحلياة 
 اعلی درجة مليدان العمل جملتمع -اخلاصة

 االسواق احلرة

اصل االغلبية للمحافظة علی 
االفراد مقابل احلكومة املستبدة 

فانه اسلوب مؤثر ومطلوب 
 حكومة -للمحافظة علی احلرية

ل االغلبية جيب ان حتدد من قب
حكومة القانون لتقوم بالعمل 

 . بشكل متعادل

 -دميقراطية حقوقية
 النصف - نوزيك-هايك

  ۲۰الثاين قرن 

  
۷ 

حتسني املصادر الضعيفة للعديد 
من اجملموعات االجتماعية عن 

طريق التوزيع الثانوي للمصادر 
 تقليل القدرة الربوقراطية -املادية

غرياملسؤولة يف احلياة العامة 
وجود نظام معلومايت  -واخلاصة
 اعادة النظر بشأن -مفتوح

مراقبة االطفال حيث تتاح فرصة 
 .املشاركة للمراة

مشاركة املواطنني بشكل مباشر يف تنظيم 
املؤسسات االصلية للمجتمع ومنها حمالت 

 جتديد نظام -العمل واالجتماعات احمللية
حزيب حيث يكون املسؤول احلزيب مسؤوالً 

 احزاب املشاركة يف  نشاط-امام االعضاء
 .اطار برملان اوكونغرس

احلقوق املتساوية لتكامل النفس 
تتوفر يف جمتمع مشترك فقط، 

اجملتمع الذي يريب شعور الفائدة 
السياسية ويعزز االنتباه اىل املواضع 

اجلماعية ويساعد علی اجياد 
 .مواطنني اذكياء

-دميقراطية املشاركة
-مكفرسون-بوالنزاس

لثاين النصف ا(بيتمن 
 )للقرن العشرين

  
۸ 

 -توصل اىل املعلومات حبرية
حتديد اولويات لالستثمارات 

العامة اىل اقل حد ممكن بواسطة 
 تقليل مراكز القدرة -احلكومة

غري املسؤولة يف احلياة العامة 
 احملافظة علی اطار -واخلاصة

إلستقبال خربات ذات شكل 
 مسؤولية مجاعية يف -منظم

 .الشؤون الدنيوية

تقديس اصل االستقالل الذاتی يف الدستور 
 بناء برملاين اوكونغرس -واعالن احلقوق

 تنويع االسر واملصادر -علی اساس جملسني
املعلوماتية واملؤسسات الثقافية واجلميعات 

 - نظام حزيب تنافسي- وغريهاةاالستهالكي
انواع الوكاالت اخلاصة للحث علی االبداع 

 والتنويع

شخاص يف جيب ان يتساوی اال
حتديد ظروف حياهتم، اي 

تتساوی حقوقهم يف حتديد االطار 
الذي يتيح هلم الفرص، ما مل 
يستخدموا هذا االطار لنفي 

 .حقوق اآلخرين

استقالل ذايت مباشر 
ديويد هلد العقود 

 ۲۰االخرية للقرن 
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 ..حكومة الشعب يف آراء

 ٦٠

  ةياسيالس ،يزدالي يائراحل يدراسة افكار الدكتور مهد -٤
 جنحـوا يف    ني الـذ  ني العلماء املعاصر   من يائراحل الدكتور

 ةيالغرب  والفلسفة ةي الفلسفة االسالم   يف جمايل  التسلط النسيب 
 نظـرة   نايواذا ما الق  ) ٢٢-١١صص   ،١٣٨٠ يالجورد(
) عـة يبعد الطب  فلسفة ما   او يالعلم الكل ( مؤلفاته ومنها    یعل
هـرم  (و) ةيقيمبادئ الفلسفة التطب  ) (يحبوث العقل النظر  (و

 يرضو) (فلسفة االخالق ) ( للعقل ةيوث عمل حب(و) الكون
 تـدور حـول     تهاي ان غالب  یسنر) ١٦٧-١٥٧: ١٣٧٩

  . ومقارنتهاةي والفلسفة الغربةيمباحث الفلسفة االسالم

) احلكمـة واحلكومـة   ( كتاب   یيف هذا اجملال نر   و
ـ  للـدكتور    دياملؤلف الوح  هو) ١٩٩٥ ،یحائر(  يائراحل
 ان نظـرة    یلك نر وبذ. ةياسي حول الفلسفة الس   دوري يالذ

 ة نظرة فلسفيي هةياسي وافكاره الساسةي للسيائرالدكتور احل
 واصول  ة الفقه اتي من االفكار والنظر   ريمع انه استخدم الكث   

ـ   نايواذا ما الق   .عةيفقه الش  احلكمـة  ( كتـاب    ی نظرة عل
 عةي وافكار بد  اتي قدم نظر  یسنشاهد ان حائر  ) واحلكومة

ومـن   .عةي وخاصة الش  ني للمسلم ةياسييف جمال الفلسفة الس   
 ارياخت  موضوع احلكومة هو   لهي عند حتل  يمجلة افكار احلائر  

نفـس  ( للحكومة اليت استخرجت من احلكمة       عيصفة البد 
 اًيعي طب ئاًي اعتبار احلكومة ش   یوذلك مبعن ) ٦٢-٥٤املصدر،
نفـس   (ةي يف قائمة االحكام االهل    فهايعدم تصن و اً،يبيوجتر

 يف  يقام به احلـائر    هم ما مع ذلك فان ا   ) ٦٥-٦٣املصدر،
ـ التوك (ي ا ةي االبتكار ةيطرح النظر  كتابه هو   املـشاع   لي

 ةي للحكومة االسالم  ةييف جمال منشأ الشرع   )  اخلاص كللمال
 قـوم ي ةيوطبقاً هلذه النظر  ) ١٨٦-١٧٥: ١٣٧٦ وريكد(

  حكومة باالسـتناد للقـانون االنـساين       سيسأالشعب بت 
ـ عيالطب ئتـهم ي املشاعة لب  تهمي مللك يواالسالم ـ  (ةي  یائراحل
 للحكومة  ةيوبذلك فان منشأ الشرع   ) ١٠٨-١٠٦: ١٩٩٥
 كل حكومة منوط    ةي وان استمرار شرع   اًي شعب كوني س ةياالهل
 الضمان حلكومـة    یوذلك مبعن  . يف اجملتمع  هايطن موا یبرض

ومن وجهة نظر  . بانفسهمياسي السهمري مصديالشعب وحتد
ـ   فان عالقة الشعب بالزعماء تكون       ياحلائر  ككعالقة املال

 الشعب  ني العالقة ب  يري تغ عيني وممثله وهذا ما     لهياملشاع ووك 
 العواقـب  ن مدي اىل الوكالة وان له العد    ةيوالزعماء من الوال  

شـرط    الشعب عن الزعماء هـو     یاخلاصة ومنها ان رض   
 عتقـد يومل  ). ١٢١نفـس املـصدر،   ( .الستمرار احلكومة 

اء يف جمال الـشؤون      للفقه ةياسي الس ةي الوال ةي بنظر ياحلائر
 عـن   اًياسي س زوايتمي بان الفقهاء ال     قولي و ةياسيالعامة والس 

 ذلـك  يتعديبل  ) ٢١٤-١٧٧ نفس املصدر، (سائر الناس   
 اىل فصل النبوة واالمامة عن امر اخلالفة واحلكومة         ذهبيو

وخالفة االمـام   ) ص( االكرم  حكومة النيب  ةيوان منشأ شرع  
-١٣٥ نفس املصدر، . ( الشعب وقبوله  ی رض يه) ع (يعل

 مع سائر علمـاء     ي احلائر ةيواذا ما قمنا مبقارنة نظر    ) ١٤٥
 ةي شـرع  ال حول احلكومة وخاصةً يف جم     ني املعاصر عةيالش

  حنـو ةري خطوة كـب   ی قد خط  ي ان احلائر  یسنر احلكومة،
وال  . يف هذا اجملال   ني مشس الد  یحكومة الشعب كما خط   

ء يف الـشؤون     للفقهـا  ازاتي امت ةي ا يتوجد يف آراء احلائر   
 وان كافة الشؤون اخلاصة باحلكومة تتعلق بالشعب        ةياسيالس

وعنـد فحـصنا     ).١٨٦-١٨٣: ١٣٧٦ وريكد( .لوحده
 ی نر ی حلكومة الشعب يف آراء احلائر     ةي االساس وناتللمك

 ري ترب اولحي بصراحة عن بعض املكونات لكنه       تحدثيانه مل   
نـسان   واحلقـوق لال   ةياسي والعدالة الس  ةياسي الس اتياحلر
 همري مـص  دي الشعب ومشاركة االشخاص يف حتد     ادةيوس
ومن وجهة .  املشاعةةي امللكةي هلم بالنظر اىل نظرنيالتقن وحق

 يف االسـالم متجـذرة      ةياسي الس اتي فان احلر  ينظر احلائر 
 كأصل خالفـة    ي اصول علم االنسان االسالم    ی عل ةيومبتن

ـ واما مباحث احلر   .االنسان يف االرض   يف  ةياسي الـس  اتي
 القـانون  اساس   ی فاهنا تربر عل   ةي احلال ةيقراطمياجملتمعات الد 

ـ بذلك فان احلر  و ة،يوالعقود االجتماع   يف  ةياسي الـس  اتي
ـ . ( ومقاومة ةياالسالم تكون ذات   -١٦١: ١٩٩٥ ،یائراحل

 لالنـسان   ةي واحلقوق ةياسي العدالة الس  ي احلائر علليو) ١٦٣
اس مسلطون  الن (ي ا ي واالسالم  اساس القانون االنساين   یعل
ه  ونـسائ  اله للشعب من رج   ةيالن حق امللك  )  امواهلم یعل

 ةي بصورة مـساو   كرمي ان   بجي ني املسلم ري وغ نيواملسلم
 مـشاركة   ي احلـائر  عتربيو) ١١٤-١٠٨ نفس املصدر، (

 من احلقـوق    ني والتقن ياسي الس همري مص دياالفراد يف حتد  
املؤكدة لكل مواطن يف البالد وان الـشارع قـد فـوض            

ـ املسائل اخلاصة بـشؤوهنم العامـة وح      يف   نيناملواط  اهتمي
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 حمسن كديور، على اكرب كمايل اردكاين

 ٦١

 بادارة شؤون جمتمعهم وفقاً ملـصاحلهم       قومواي ل ةيالجتماعا
  ).١٣٤-١١٩ نفس املصدر،( .ةيوظروفهم االجتماع

  
   املنتخبةةي ومبادئ احلكومة االسالماصول -٥
 ي واحلـائر  ني آراء وافكار مشـس الـد      ی التعرف عل  بعد
 افكارمها  ني ب ةيالختالفات اجلزئ بغض النظر عن ا   و ة،ياسيالس

 ان جنـزء االصـول      بإمكاننا ل،يوبدون التطرق اىل التفاص   
  :يلي املنتخبة كما ةيومبادئ منوذج احلكومة االسالم

ـ  اهل ةيشـرع  ة،ي احلكومة االسالم  ةيشرع -١  -ةي
 احلكومة ال تكون كاملة من      ةي ذلك ان شرع   عينيو ة،يشعب

  .تهميتصو دون آراء الشعب او
 ةياسي شـؤوهنم الـس    ري اىل الشعب تـدب    فوض -٢

 وفقاً ملصاحلهم   ةي واصالح الشؤون االجتماع   ليوبإمكاهنم تعد 
   .ةي واملكانةيددوهنا يف خمتلف الظروف الزمنحياليت 

 الثابتـة يف    ةي مراعاة االحكـام الـشرع     ب جي -٣
ـ  ةريويف االحكام املتغ    املنتخبة، ةياحلكومة االسالم   بجي

  .نيمصاحل املواطن بالعمل مبراعاة اميالق
 جـب  في  شؤون اجملتمع امـر عقـالين       ادارة -٤

   . يف هذا اجملالةياالستفادة من التجارب البشر
 ي ا ى بالشور ددحي ةيان شكل احلكومة االسالم    -٥

   حتـدد باالسـتفتاء العـام       ةياسيان مقدرات الشعب الس   
ـ و). عند عـدم االتفـاق    يةواصوات االغلب ( ـ تمي   يني تع
  . الشعب احلكومة من قبلسيرئ

 وعدم  نهاي قوان ةي اسالم ی احلكومة مبعن  ةياسالم -٦
   .ةيتعارضها مع اصول االسالم االساس

 ومهمتهم استخراج   ةياسي س ةي للفقهاء وال  سيل -٧
 والدعوة  يني والقضاء واالرشاد الد   ةياالحكام الثابتة الشرع  

   .رياىل اخل
 انـواع   ة،يتوجد يف احلكومة املنتخبة االسالم     -٨
ـ  للـشعب ح   ةياسي الـس  ري وغ ةياسيالس اتياحلر  ال  ثي

 .ةيتتعارض مع االحكام الثابتة الشرع
ـ  مج یتساوي ةييف احلكومة املنتخبة االسالم    -٩  عي

 الرجـال عـن النـساء       تلفخياالفراد امام القانون وال     
  . عن السنةعةي والشني املسلمري عن غنيواملسلم

 الـشعب   ادةيس  او ةي الوطن ادةي قبول الس  تم ي -١٠
    . بصورة تامةياسي السهمريمص یعل

 يف البلـدان    ني مشاركة املواطن  يمن الضرور  -١١
 نواهبم واعالن رضاهم عن     ينيلتع  يف االنتخابات  ةياالسالم

   .ةياحلكومة االسالم
 يف احلكومـة املنتخبـة      نياهم مصدر للتقـن    -١٢
 نيان العلمـاء املـسلم    و ،يالشرع االسالم   هو ةياالسالم

 ةيالـشرع   االحكـام  قياد لتطب  اصل االجته  ستخدموني
    .يةومي واملسائل النيبالقوان
بأمكاننا ان نصنف اوصاف   نظراً لتلك االصول العامة،   و
  .٢يف اجلدول رقم )  املنتخبةةياحلكومة االسالم(منوذج 

  

  )احلكومة االسالمية املنتخبة(اوصاف منوذج  ۲جدول 

 الدورة التقريبية العقود االخرية للقرن العشرين

من الـضروري مراعـاة     . حلكومة والسيادة مفوضة بشكل تام اىل الشعب نفسه       ا

 .االصول الثابتة للشريعة االسالمية بأي حال من االحوال
 االصل التوجيهي

   سيادة الشعب مع حق التصويت العام اصل االستجواب للزعماء-

   انتخاب منظم وتصويت غري علين، املساواة امام القانون،ى جتزئة القو-

 عدم وجود حقوق خاصة للفقهاء واملسلمني والشيعة والرجال-

  اخلصائص االصلية

 

   جمتمع مدين حبالة القوة والتوسيع-

   نظام حكومة وطنية- اقتصاد اسواق حرة وحدود خاصة-

  . جهود لتحرر املراة السياسي بصورة تامة- ملكية خاصة لوسائل االنتاج-

  عدم اختبار انظمة الدميقراطية الليربالية عدم وجود احزاب قائمة ومستقلة وعامة-

 الظروف العامة
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 ..حكومة الشعب يف آراء

 ٦٢

مقارنة الظروف العامة لنماذج هلد واجملتمعات  -٦
  ةياالسالم

 املنتخبة سـنقارن    ةي منوذج احلكومة االسالم   ی التعرف عل  بعد
بال شك فـان النمـاذج       . مناذج هلد  یهذا النموذج بأحد  

 املنتخبة ةيومة االسالم احلكج مقارنتها بنموذكنمي اليت دةيالوح
 بـالظروف العامـة     اًي اليت ال تتعارض ظروفها العامة كل      يه

 امكـان   عدم ی البحوث تدل عل   الن ة،يللمجتمعات االسالم 
 ي مامل حتقق الظروف العامـة بـأ       ةيوجود اخلصائص االصل  

 ذلـك ونظـراً للنقـاط       ةيوبغ .ةيقراطميمنوذج من مناذج الد   
لعامة لبعض النمـاذج الـيت       يف الظروف ا   ةياملشتركة االساس 

 -١:  ان نقسم النماذج اىل اربعة اجـزاء       كنناميطرحها هلد   
 العامة هبذا   الظروفال توجد   : ةيكي الكالس ةيقراطميمنوذج الد 

 جمتمع من جمتمعات العصر احلاضر من مجلـة         يالنموذج يف ا  
 یاقتصاد مؤسس عل  و ة،ريذلك وجود حكومة يف املدن الصغ     

  شؤون اجملتمـع،   ادارةاركة املباشرة يف    اساس االستعباد واملش  
ـ قراطمي منـاذج الد   -٢.  ان نغض النظر عن ذلك     مكننافي  ةي
 نيال تتعارض الظروف العامة هلذ    ): ي تكامل -يدييتا (ةيرباليالل

ـ    ةي املستقل وامللك   كاجملتمع املدين  نيالنموذج  ی اخلاصـة عل
الظروف العامة للمجتمعـات    مع    ذلك، ريوسائل االنتاج وغ  

ــال ــةيويف احلق. ةيماالس ــ ان العدق ــن تلــ دي    ك م
 

مل توجـد     او ةي احلال ةيالظروف توجد يف اجملتمعات االسالم    
:  املباشرة ةيقراطمي منوذج الد  -٣.  حتققها خارج الفكر   ةيامكان

 ماركس  اتي هذا النموذج طبقاً لنظر    تكوني هلد   فيطبقاً لتعر 
اهـا   طبقة العمـال مبعن    هاواجنلس يف اجملتمعات اليت تتكون في     

 االسـتعباد تتحـق     ةي وهنا ةيبعد فشل البورجواز  و ،یاملاركس
.  افراد الـشعب   عي جلم ةي واالقتصاد ةياسي للعدالة الس  ةياالرض
 ی شك ان الظروف العامة هلذا النموذج مل توجـد يف ا           وند

 فةي ضـع  ادهاجي ا ةي وان امكان  ةيجمتمع من اجملتمعات االسالم   
طبقاً للدراسات الـيت    :  املعاصرة ةيقراطمي مناذج الد  -٤. ةيللغا

قام هبا هلد فان اهم الظروف العامة هلذا النمـوذج والـيت مل             
 وجود  يه ة،ي احلال ةيالم منها يف اجملتمعات االس    ريتوجد الكث 

 املتعاطفـة   ةياسي الشاملة والثقافة الـس    ةي والتنم يجمتمع صناع 
 املفتوح واالهم من ذلك جتارب وخـربات        والنظام املعلومايت 

 النماذج املطروحة مـن     نيفمن ب  .ةيربالي الل ةيقراطميداالنظمة ال 
ـ قراطمي الد ينالحظ ان الظروف العامة لنموذج     قبل هلد،   ةي

 مع ظروف اجملتمعـات     تتالئم ة،ي التكامل يةقراطميالدو ةيدييالتا
 ني النموذج ني هذ نيومن ب ) ٣جدول رقم   ( .ةي احلال ةياالسالم

 نيع آراء العلماء املسلم   م تالئمي ةي التكامل ةيقراطميفان منوذج الد  
  ).  ١١٤: ١٣٦٩ هلد، (ةي ومثالةي جوانب اخالقیالشتماله عل

  

  .ةي احلالةي ومقارنتها بظروف اجملتمعات االسالمةيقراطميالظروف العامة لنماذج هلد الد ٣ جدول

التالؤم بظروف اجملتمعات 
 االسالمية احلالية العامة

  النموذج  الظروف العامة

 اوقات حرة للمواطنني لوجود     -مة يف املدن الصغرية    حكو - ال يوجد 
 مشاركة مباشـرة    - قلة التكاثر السكاين   -اقتصاد االستعباد 
  شؤون اجملتمعدارةللمواطنني يف ا

ــة  دميقراطيـ
 كالسيكية

 - ملكية خاصة لوسائل االنتاج    - جمتمع مدين مستقل ذاتياً    - )يف غالبيتها(يوجد 
مات وطنية رئاسة االب    اقتصاد اسواق باملنافسة نظام حكو    

 جهود للتحرر السياسي للمراة باحملافظة علـی        -يف االسرة 
 تقسيم االعمال املترلية التقليدية

ــة  دميقراطيـ
 ليربالية  

  ال يوجد 
 

ـاز     - فشل البورجوازيـة   -الوحدة بني طبقات العمال     اهنـاء امتي
 . حذف االسواق واملبادالت واملال- إلغاء امللكية اخلاصة-الطبقات

ميقراطـــة د
 مباشرة  

 مناذج  ئد العقا ثقافة سياسية تطيق اختالف-جمتمع صناعي )يف غالبيتها(ال يوجد 

 تقليل القواعد البريوقراطية    -توزيع السلطة االجتماعية واالقتصادية     
 وجود نظام معلومايت مفتوح والتوصـل اىل        -اىل اقل حد ممكن   
  . دنيوية مسؤولية مجاعية يف الشؤون ال-املعلومات حبرية

ــة   الدميقراطي
  املعاصرة 
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 حمسن كديور، على اكرب كمايل اردكاين

 ٦٣

 ةي التكاملةيقراطمي منوذج الدني بةيقيمقارنة تطب -٧
  ة املنتخبةيومنوذج احلكومة االسالم

 ی عل رتكزي املقارنة   بي يف اسال  ي االساس زي ان الترك  ثيح
 اميللق عدة ظواهر،   او ني ظاهرت ني نقاط االشتراك ب   ليحتص

 سنقدم نقاط   ني املذكور ني النموذج ني ب ةيقيباملقارنة التطب 
  : التشابه يف اجزائها

كما صـرح   :  يف جمال الظهور   ك نقاط االشترا  -١
 فقد ة،ي التكامل ةيقراطميهلد حول اسباب ظهور منوذج الد     
 من القرن التاسع عشر     ظهرت اىل حد ما يف النصف الثاين      

 جاهدوا منـذ    ني الذ ينيمثرة آراء وجهاد العلماء التحرر    
ـ تحرالقرن السابع عشر ل     الـشعب واقامـة العدالـة       ري

 ويف هذه الدورة كانت نتائج االحداث اهلامة         .ةياسيالس
 يسي الرئ السبب ة،ي والثورة الفرنس  يكيكاالستقالل االمر 

 البـشر ووجـوب     ني ب ةياسيالول مرة لقبول العدالة الس    
 ووجوب اقامة انتخابات    تهمياستجواب الزعماء إزاء رع   

 كويف تل  .كومة الشعب  وانشاء منظمات حمافظة حل    ةيدور
الدورة والول مرة تكّونت جمموعات نـشطة للمناضـلة        

جة يوالنت . حقوق النساء والعمال   یواجلهاد للمحافظة عل  
منـوذج حلكومـة     ل او لي تشك ي ه ي املساع كالعامة لتل 

 كوان تل ) ١١٩-١١٧نفس املصدر، ( .ةيرباليالشعب الل 
وب  وبوساطة شع  ةيالظروف تكونت إثر التطورات الداخل    

 . مساعدة ةيتلك اجملتمعات ومل توجد هناك عوامل خارج      
وخبصوص ظهور اول مناذج حكومة الشعب يف اجملتمعات        

 بجي)  املنتخبة ةياحلكومة االسالم ( منوذج   ا ومنه ةياالسالم
ـ  ني املـسلم  القول انه بعد تعرف العلماء واملثقفني       ی عل

  منذ اواخر القرن التاسع عـشر،      ثيتطورات العامل احلد  
 يف هذه   ةي اىل اجملتمعات االسالم   ثةيول املنجزات احلد  ودخ

الدورة وظهور احلركات والثورات املختلفة مـن قبـل         
ـ   وبالتايل  يف تلك الدول،   ينياالصالح  اول  سي خربة تاس

ـ  يف ا  ثـة ي حد ةياسي ذات انظمة س   ةيحكومة اسالم   ران،ي
 ةياسي العدالة الس  تي وألول مرة ثورات جادة لتثب     ظهرت

 تـهم يتمع ولزوم استجواب الزعماء امام رع      افراد اجمل  نيب
 منظمات حمافظة   ادجي حرة وا  ةيولزوم اقامة انتخابات دور   

: ١٣٨١،یرجائ. (ةي االسالم جملتمعات الشعب يف ا   ادةيلس
ويف هذا اجملال   ) ٨١-٥٥: ١٣٨٠ ،كسي وس ١٠٤-٦٧

وخالفاً الوضاع القرن التاسع عشر فان هنـاك عوامـل          
املنظمات الـيت تـدعم      كاجملتمعات و  ةيمساعدة خارج 

انـواع املنظمـات    و ات،يحقوق االنسان وحقوق االقل   
ـ قراطميد والـدول ال   ةي احلكوم ري غ ةيواملؤسسات الدول   ةي

 يف اجملتمعات   يةقراطمي الد ادجي ا ی حتث عل  عهايمجو ة،يالغرب
 ان نغض النظر عن     كنناميباالضافة اىل ذلك ال     . ةياالسالم
 االتصاالت باالقمـار     الناجتة عن تطور جماالت    اتريالتاث

 والـصحف   ونيوالتلفز وي قنوات الراد  ادةي وز ةياالصطناع
 ذلـك والـيت     ريغ و یخر ووسائل االعالم اال   وتريوالكمب

.  العوملة وثورة املعلومات واالتـصاالت     انيتنتج عن جر  
 جمموعات تدافع عـن     ةي يف اجملتمعات االسالم   اًي حال یفنر

وبـذلك   .الحقوق االنسان وحقوق املرأة وحقوق العم     
 من  ري ان جند الكث   كنناميمع العلم بوجود اختالفات جادة      

ـ قراطميالتشاهبات يف جمال ظهـور اول منـاذج الد          يف  ةي
  .ةي واالسالمةياجملتمعات الغرب

كما ذكرنا  :  النقاط املشتركة يف الظروف العامة     -٢
 ان اهم الظروف العامة     صرحي فان هلد    ١يف اجلدول رقم    

 مستقل   جمتمع مدين  ادجيا  هو ةي التكامل ةيقراطميلنموذج الد 
واقتصاد االسواق   وعدم تدخل الدولة اىل اقل حد ممكن،      

 نتاج اخلاصة لوسائل اال   ةيوامللك  اساس املنافسة،  ی عل یبتني
 اعمـال   ی مع احملافظة عل   ةياسي الس ةيوحترر املرأة من الناح   

 ةي وعالقات دول  ةينظام احلكومات الوطن  و ة،يدياملرتل التقل 
 من هذه الظروف قد توفرت      ديبالشك فان العد  . عةموس

 قـة يويف احلق  .ةي من اجملتمعات االسالم   ةرييف قطاعات كب  
مت   لتلك الدول،  ياسيبعد مرور عقود من االستقالل الس     

 يف تلك اجملتمعـات ومت      ةياستقرار انظمة للحكومة الوطن   
 یومن جهة اخـر    . اىل حد ما   ةياسي حدودها الس  تيتثب

 فقد توفرت الول مرة،    موعات خمتلفة، بعد ما نشطت جم   
ـ  نوع من انواع اجملتمعات املدن     ادجي الالزمة ال  ةياالرض  ةي
 يف  رأة اجلهود لتحرر امل   يومثرة تلك النشاطات ه    .املستقلة

 دون تدخل الدولة يف جماالت      لولةياحلو ةياسياجملاالت الس 
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 ..حكومة الشعب يف آراء

 ٦٤

فمـع اننـا ال      . اخلاصة واالكتفاء يف اجملتمع املدين     اةياحل
 ةري الناجتة عـن مـس     زاتي ان نغض النظر عن التم     نناكمي

 لكننـا   يـة قراطمي والد ةي الوطن ادةي مفهوم الس  یالعوملة عل 
 اًري تتشابه كث  مة العا ةينقول ان ظروف اجملتمعات االسالم    

  . ةي التكاملةيقراطميبالظروف العامة لنموذج الد
كمـا  : ةي النقاط املشتركة يف اخلصائص االصل     -٣

 لنمـوذج   ةيسي ان اهم اخلصائص الرئ    صرحيقلنا فان هلد    
 تي الشعب مع حق التصو    ادةيس  هو ةي التكامل ةيقراطميالد

 وخاصة  ةي وضمان ارتقاء احلقوق الفرد    ىئة القو زالعام وجت 
ـ قراطميوجتزئة الربملـان عـن الد       والفكر، اني الب ةيحر  ةي
 يف خمتلف قطاعات    ني واملشاركة املوسعة للمواطن   ةيوماحلك

ك ان مقارنة هذه اخلصائص باخلـصائص       بالش. احلكومة
تدل   املنتخبة، ةي املقدمة لنموذج احلكومة االسالم    ةياالساس

 ان مشس   قةيويف احلق  .دةي ان هناك نقاط مشتركة عد     یعل
 يف جمـال    دةي جد اتي لنظر همامي بعد تقد  ي واحلائر نيالد
 حق  تي قد خطوا خطوات هامة يف تثب      ةي االسالم ومةاحلك
وهذا مـا     وانتخاب النواب،  تيتصو ال قي عن طر  ادةيالس

 املوجودة يف جمال    اتينراه بوضوح عند مقارنة سائر النظر     
 كامل  ضيباالضافة اىل ذلك فان تفو     .ةياحلكومة االسالم 

 ،ي واحلائر ني طرحه مشس الد   ي للشعب والذ  ادةيحق الس 
ـ  سائر اخلـصائص الرئ    ادجي العامة ال  ةيض االر وفري  ةيسي

ـ ق الفرد كتجزئة القوات وضمان احلقو     واملـشاركة   ةي
 القـول ان     بجيو . يف الشؤون العامة   نياملوسعة للمواطن 

 مؤهلة لقبـول بعـض      تيس ل ةي احلال ةياجملتمعات االسالم 
 ومنـها   ةي التكامل ةيقراطمي لنموذج الد  ةياخلصائص االصل 

ومع ذلك فان مثل    .ةي احلكوم ةيقراطميجتزئة الربملان عن الد   
 ی مع الفروق االخر   اسيلق با رهاي ترب كنميهذه الفروق ال    
  . للنماذج املقترحة من قبل هلدةيواخلصائص االصل

ان آخـر   : ني النقاط املشتركة يف آراء املؤسس     -٤
 واحلكومة  ةي التكامل ةيقراطمي الد ي منوذج نيحمور مشترك ب  

 وجـود بعـض اآلراء واالفكـار        ي املنتخبة ه  ةياالسالم
قاّرنـا  واذا ما    .ني النموذج ني هذ ي مؤسس یاملشتركة لد 
 بآراء جـان جـاك   ي واحلائرنيآراء مشس الد   باختصار،

-١٨٠٦ (ليوجان استوارت م  ) ١٧٧٨-١٧١٢( روسو
 الرغم من االختالفات الناجتة عن      ی انه عل  یسنر) ١٨٧٢

ـ  طالبوني عهمي فان مج   واملكاين االختالف الزمين   مي بتحك
 ةي احلر تي وتثب الشعوب على مصريها بأنفسها    ادةيحق س 

 قدرة الدولة   دي لالنسان وحتد  ةي واحلقوق ةياسيوالعدالة الس 
 حقـوق   اءي وإح ةيذالتنفي  والسلطات نيولؤوانتخاب املس 

ـ  ودعم حقوق االقل   ةياسياملرأة الس   وإزالـة املوانـع     اتي
ويف  . الفـراد اجملتمـع    ي التقدم اخللق  قياملوجودة يف طر  

 ادةي كامل حق الـس    ضي تفو یأكد عل   ان روسو  قةياحلق
العقد (  الدولة هو  ةياس ومبدأ شرع  للشعب وصرح بان اس   

ومن وجهة نظـره    ) ٧٤: ١٣٧٩ روسو،). (ياالجتماع
ـ  واحلقوق ةياسي العدالة الـس   ستوجبيفان هذا العقد      ةي

 وتوجد يف آراء روسـو    ) ١٢٤: نفس املصدر . (لالنسان
 ي والـشهود  ري اهبامات ناجتة عن اسلوب التعـب      ةياسيالس

ده جـان   وجاء من بع  ) ٦٥٩: ١٣٧٣ بلوم،( .اخلاص به 
 وأزال  ةيقراطمي والد ةي يف جمال احلر   اتهي بنظر لياستوارت م 

) ةياطروحة عن احلر   (رهيوبعد حتر  . من املالبسات  ديالعد
ـ   نفذهاي وحدود القدرة اليت     عةي طب ينياراد تع   ی اجملتمع عل
 اسـتخدام   الفخي ليوكان م ) ٢٥: ١٣٦٣ ليم( .االفراد

نسان من حقة    وان حرمان اال   ةي االستبداد ةياسيالقدرة الس 
 الـشرف   اسـاس  هـدد ي بنفسه   هري مص دي لتحد يعيالطب

 فـان   ليومن وجهة نظر م    .ةي والعدالة االجتماع  االنساين
 وافضل حكومـة    دةي احلكومة الوح  ياحلكومة املنتخبة ه  

 ومن اهم   ،)٧٨: ١٣٦٩ ل،يم. (االنسان  طلبات اليت تليب 
ـ     اوصاف هذه احلكومة،    یمشاركة الشعب واشرافه عل

ـ وم  حال فان تقـدم روسـو  ةي ا یوعل. مور اال عيمج  لي
 ني قد أثّـر يف آراء هـذ       ي واحلائر ني لشمس الد  نسبةبال
 نـراه بوضـوح يف كتـاب        ماذلك  و ،ني املسلم نيالعامل

 عـدة   يوقد اشار احلائر  . يللحائر) واحلكومة احلكمة(
مباشـرةً   يف كتابه ونقل عن روسـو      مرات آلثار روسو  

ـ ) (يجتمـاع العقد اال (مخسة اجزاء يف كتابه       ،يائراحل
باالضافة اىل ذلـك   ) ١٢٣-٩١-٨٧-٨٦-٨٥: ١٩٩٥

 بنقد  ام ق ةي املشاعة الشخص  ةي امللك ةي نظر یفانه للربهنة عل  
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 حمسن كديور، على اكرب كمايل اردكاين

 ٦٥

نفـس  (  وخاصة من وجهة نظر روسـو      يالعقد االجتماع 
 يان احلائر   يف هذا اجملال هو    همنايوما  ) ٩٥-٨٧ املصدر،

املسألة من   ه يف زمن ال تكون في     ي بنقد العقد االجتماع   قومي
ـ قراطمي يف اجملتمعات الد   ةي االصل اسةيمشاكل علماء الس    ة،ي

ويف  . لـه  نيواملعاصـر   من روسو  ي احلائر قربيهذا ما   و
 كما فعل علماء القرن الثـامن عـشر         ي احلائر ديري قةياحلق

 هري مـص  يني الشعب وتع  ادةي حق س  ربهنيوالتاسع عشر ان    
 يف االفكار   عتربي ان املوضوع هذا     نييف ح  . بنفسه ياسيالس
ويف هذا اجملال اذا ما طالعنـا       .يهي كأمر بد  ثةي احلد ةياسيالس

 مل  ي بالعكس من احلائر   انه ی سنر ةياسي الس نيآثار مشس الد  
 يف  يني يف ذكر امساء وآثار العلماء والفالسفة الغـرب        رغبي

 االصـول   عرفي انه   یمع ان نصوص مباحثه تدل عل      آثاره،
 جمال متاثل بعض آراء مشس      ويف .ثةي احلد ةياسيواملبادئ الس 

 كنمـوذج   ري ان نـش   كننامي لي وآثار جان استوارت م    نيالد
 . وحقوق املرأة  اتي املشتركة يف جمال احلقوق واالقل     همايملساع

 ،یغـر  (اتي حقوق االقل  تي لتثب يواىل جانب جهاده العمل   
)  املـرأة  ةيرقّ( كتاب   رهي بتحر ليفان م ) ١٣٣-٩٩: ١٣٧٩

 ةياسي حقوق املرأة الـس اءيه إلحقد بذل جهد ) ١٣٧٧ ل،يم(
 ة اىل جانب إلتفاته ملراعـا     نيوان مشس الد   .يف عصره بالذات  

 ةياهل( كتاب   أليف بت قام ،ي يف اجملتمع االسالم   اتيحقوق االقل 
وبـذل جهـده    ) ١٩٩٦ ن،يمشس الد ) ( السلطة املرأة لتوىل 

  .ةي يف اجملتمعات االسالمةياسي حقوق املرأة الستيلتثب
   

  استنتاج -٨
 ة،ياسي الـس  ي واحلـائر  ني دراسة آراء وافكار مشس الد     بعد
 املشاع  ليالتوك(و)  نفسها ی االمة عل  ةيوال (يتيخاصة نظر و

 ينيعي الش ني العامل ني ان هذ  ی نر نيتياالبتكار) للمالك اخلاص 
 مع  ةيتالؤم احلكومة االسالم   قد خطوا خطوات جبارة حنو    

 ان  كننـا مي اليت    النتائج اهمومن  . ةيقراطميمبادئ االنظمة الد  
 كامل حـق    ضي تفو ي ه ةياسي آرائهما الس  من نستخلصها

ـ  واحلقوق ةياسي اىل الشعب والعدالة الس    ادةيالس  الفـراد   ةي
 عةي والـش  نيالشعب ونفي احلقوق اخلاصة للرجال واملسلم     

واملشاركة والقبول العام، واصل     والفقهاء يف اجملاالت العامة،   

 ان كنناميو. ةيعة القانونرت والىاستجواب الزعماء وجتزئة القو
وان ).  املنتخبـة  ةياحلكومة االسالم  (نلخص ذلك يف منوذج   

 ان هناك   یمقارنة هذا النموذج بنماذج هلد التسعة تدل عل       
) لي م -روسو (ةي التكامل ةيقراطمي منوذج الد  نيفروق جادة ب  

 مشاهبتها يف جمال    لكن  املنتخبة، ةيومنوذج احلكومة االسالم  
 وافكـار   ةي العامة واخلـصائص االصـل     الظهور والظروف 

 انـه   نييف ح  . للمقارنة ني قابل ني جعلت النموذج  نياملؤسس
 ةي منوذج احلكومة االسـالم    ني هناك نقاط مشتركة ب    ستيل

 هلد،قبل  املطروحة من ةيقراطمي للدیاملنتخبة والنماذج االخر
 العامة واخلـصائص    وفبل ان االختالفات اجلادة يف الظر     

  . معاًنسجمانيا ال  جتعلهمةياالصل
   

  املصادر -٩
ـ لي بلوم، و  -١ ـ نظر . يت امي ـ ي نظـام س ى هـا هي  ىاس
  .١٣٧٣ آران، هران،ط ن،ي امحد تدترمجه ،)بالفارسية(
  وحكومـت  حكمـت  ،يمهـد  ،يزديال يائر احل -٢
    . م١٩٩٥ ،یشاد انتشارات لندن، ،)بالفارسية(
 مشـس   ي حممد مهـد   ىكتابشناس( حممد، ،يني حس -٣
  اول، سال ،ى اسالم ىفصلنامه كتاهبا  ،)رسيةبالفا ()نيالد

  .١٣٧٩ زيياب مشاره اول،
ـ  ،)بالفارسية (يدرباره دمكراس  رابرت،  دال، -٤  هترمج

  .١٣٦٩ ران،كروشن هران،ط عباس خمرب،
 معاصر در جهـان     یاسي س شهياند ،كفرهن ،يی رجا -٥

 كيمركز مطالعات اسـتراتژ    هتران، ،)بالفارسية (عرب
  .١٣٨١ انه،يخاورم

 فلسفه از عقـل نـاب تـا         آفاق مسعود، ،ی رضو -٦
ـ فت و ك( ،)بالفارسية (حكمت احكام  بـا دكتـر     وك

  .١٣٧٩ فرزان روز، هران، ط،)یزدي یحائر
 ودر  منت ،)بالفارسية(ی  قرارداد اجتماع  ژان ژاك،   روسو، -٧
  . ١٣٧٩ اه،كآ هران، طان،ي كالنتریترمجه مرتض  منت،نهيزم
ــ س-٨ ــوتيت سك،ي ــالم ،ی دیم ــ ودمكاس  یراس
 ،یور وحـسن حمـدث    ب هبرام ی شبانعل ترمجه ،)بالفارسية(
  .١٣٨٠ ،ی ننشر هران،ط
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 ..حكومة الشعب يف آراء

 ٦٦

ـ العلمان ،ی مهد حممد ن،ي مشس الد  -٩ ـ حتل( ةي  ونقـد   لي
 وهل تصلح ملـشاكل     ةيحي يف مواجهة املس   اًخي وتار يةللعمان
ـ  الثان الطبعـة  جمد، وت،ريب ،)لبنان ـ ال (.١٩٨٢ ةي  ةترمج
 مهه جانبه از مفهوم یبررس( ني دیحكومت منها :يةفارسال

 )تيحي با اسالم ومسيیاروي در روتي علمانشيدايب خيوتار
  .)١٣٦٣  جا،یب هران، ط،یالنيك سترمجه حسن مش

مطارحات يف الفكـر    ،  يمشس الدين، حممد مهد     -١٠
 ة،ي الثان الطبعة دارالتعارف، وت،ريب ،يني والفكر الد  ياملاد

  . م١٩٨٦/ـ ه١٤١٦
 ياسي، يف االجتماع الـس    الدين، حممد مهدي   مشس -١١

 ةسسؤامل وت،ري ب ،يخي وتار ي فقه لي تأص حماولة ،ياالسالم
 ةترمجال (. م ١٩٩٢/ ق ١٤١٢  للدراسات والنشر،  ةيالدول
 ،يخي وتار ي فقه مباين ،ي اسالم ياسي س ةجامع: يةفارسال

 اهكدانـش  هران، ط ،يازري اهللا زاده ش   تي آ ی مرتض ةترمج
   .)١٣٨٠ هتران،
نظام احلكـم واالدارة يف      مهدي،   مشس الدين، حممد   -١٢

الطبعة   للدراسات والنشر،  ةي الدول املوسسه وت،رياالسالم، ب 
نظـام  : يةفارسال ةترمجال(.  م ١٩٩٥/ـ ه ١٤١٥ الرابعة،

 يت آ ی مرتض يه در اسالم، ترمجه وحتش    تيريوحكومت ومد 
  ).١٣٧٥  هتران،اهكدانش هتران، ،يازرياهللا زاده ش

ـ اهلمشس الدين، حممد مهدي،      -١٣  ی املـرأة لتـولّ    ةي
  للدراسـات والنـشر،    ةي الدول ةسسؤامل وت،ريب السلطة،
  . م١٩٩٦/ـ ه١٤١٦
 ضـرورات   ني ب عيالتطبمشس الدين، حممد مهدي،      -١٤

ـ   االمة، اراتياالنظمة وخ  ـ  الدول ةاملوسـس  وت،ريب  ةي
  . م١٩٩٧/ـ ه١٤١٧ الطبعة الثالثه، للدراسات والنشر،

ـام    يةمساحة آ ردود  (مشس الدين، حممد مهدي،      -١٥  اهللا االم
  .)مي اسئله االستاذ فؤاد ابراهی علني مشس الدي حممد مهدخيالش
 به سؤاالت اسـتاد     ين مشس الد  خي مكتوب ش  یاسخهاب(

 از نظـر    ی در مورد ابعاد حكومت اسـالم      ميفؤاد ابراه 
 خيدر تار )  والدولة هيالفق(  درج در كتاب   ی كه برا  عهيش
 تيود در سا  موج)  نوشته شده است   ١٩٩٧ لي آور ١٣
   : جملس اعالي شيعيان لبناننترنيتيا

www.ShitteCouncilgove.1b . 
ـ االجتهاد والتجد مشس الدين، حممد مهدي،      -١٦  يف  دي

ـ  الدول ةاملوسس وت،ريب ،يالفقه االسالم   للدراسـات   ةي
  . م١٩٩٩/ـ ه١٤١٩ ،یوالنشر، الطبعة االول

ـ  در مساله وال   یتأمل( حمسن، ور،ي كد -١٧ ـ  فق تي  )هي
 حكومـت   ی در جمموعه مقاالت دغدغه ها     )فارسيةبال(
  .١٣٧٩ ،ی ننشر هران،ط ،ینيد

ـ     ی ها هينظركديور، حمسن،    -١٨  عهي دولت در فقه ش
  .١٣٧٦ ،ی ننشر هران،ط ،)بالفارسية(

 ،)بالفارسية (لي استوارت م  یاسي فلسفه س  جان، ،یرك -١٩
  .١٣٧٩  نو،طرح هران، ط،یميهي داريترمجه خشا

 ی حائر ی خاطرات دكتر مهد   ،بيحب ،یالجورد -٢٠
  .١٣٨٠  نادر،كتاب هران، ط،)بالفارسية (یزدي

 نيب ن،ي مشس الد  ي حممد مهد  خي فرح، الش  ،ی موس -٢١
ـ   املـذاهب،  ديوهج االسالم وجل    ،يداراهلـاد  وت،ريب

  .  م١٩٩٢/ ق١٤١٢
 ی اسـتوارت، رسـاله دربـاره آزاد       جان ل،ي م -٢٢

 یعلم ان،هرط ،ی االسالم خي جواد ش  ترمجه ،)بالفارسية(
  .١٣٦٣ ،یكوفرهن
ی  در حكومت انتخاب   یتأمالتميل، جان استوارت،     -٢٣

  .١٣٦٩ ،ی ننشر هران، ط،ني رامی علترمجه ،)بالفارسية(
ترمجـه    كردن زنان،  زكيكنميل، جان استوارت،     -٢٤

  .١٣٧٧ بانو، هتران، ،یكيخسرور
 ،)بالفارسـية  (ی دمكراس ی مدل ها  د،يويد  هلد، -٢٥
  .١٣٦٩ روشنگران، هران،ط ، عباس خمربترمجه

26-Esposito, John, The Islamic Threat, myth or 
Reality? Second Ed. Oxford university press. 
27- Harridon Ross, Democracy, Newyork, 
Routledge, 1993. 
28- Held, David, Models of Democracy, 
Second Ed.Polity and Stanford university 
press, 1996. 
29- Parry,Geriant , “Types of Democracy” in 
The EncyClopedia of Democracy, London, 
Routledge, 1995. 
30- Plamenats, John, Man and Society, 
Newyork, Longman, 1968 .  
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 ٦٧

  
  
  

با مدل الدين و دكتر مهدي حائري يزدي و مقايسه آن   شيخ محمد مهدي شمسيردم ساالري در آرام
  دمكراسي تكاملي

  
  2لي اكبر كمالي اردكاني، ع1محسن كديور

  
در انديشه سياسي انديشمندان معاصر شيعه سه جريان ديده مي شود، اول انديشمنداني كه به طور كلي در زمان غيبت در حوزه 

دوم . ه محدود مي سازندعمومي قائل به وظيفه خاصي براي مؤمنان نيستند و دخالت فقها در اين حوزه را به امور حسبي
انديشمنداني كه قائل به نظريه واليت فقيه هستند و سوم انديشمنداني كه ضمن نفي حق ويژه براي فقها در حوزه عمومي، 

شيخ محمد مهدي شمس الدين . معتقدند با رعايت ضوابط كلي دين، تعيين تكليف حوزه عمومي به خود مردم واگذار شده است
وكالت مالكان شخصي (و دكتر مهدي حائري يزدي با نظريه ابتكاري ) واليت امت بر خود(ا نظريه ابتكاري فقيه معاصر لبناني ب

اين دو انديشمند در آراء خود با واگذاري كامل حق حاكميت به مردم، مدلي از .  هستندماز مهمترين متفكران دسته سو) مشاع
اين مدل كه برابري سياسي و حقوقي انسانها، نفي . ناميد) انتخابي اسالميدولت (دولت اسالمي ارائه كرده اند كه مي توان آن را 

حق ويژه براي مردان، مسلمانان، شيعيان و فقهاء در حوزه عمومي، مشاركت و رضايت عمومي، اصل پاسخگويي حكومتگران و 
يعني يكي از مدل هاي نه گاه )  ميل–روسو (قانونگرايي از مهمترين مباني آن است، قابل مقايسه با مدل دمكراسي تكاملي 

  .باشد دمكراسي ارائه شده توسط ديويد هلد مي
  

  . مردم ساالري، انديشه سياسي شيعه، محمد مهدي شمس الدين، مهدي حائري يزدي، دمكراسي تكاملي:واژگان كليدي

                                                 
   استاديار گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس.1
  مدرس دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت .2
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