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هـــذا الـكــتــاب
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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تنبيه الأُ َّمة وتنزيه امل َّلة
ت�أليف
ال�شيخ حممد ح�سني النائيني

تعريب

حتقيق

عبد املح�سن �آل جنف

عبد الكرمي �آل جنف

ُط ِبع لأول مرة عام 1327هـ1909 /م

مقدمة املرتجم

علي الأ�ستاذ عبد الكرمي �آل جنف ترجمة كتاب
قبل �أكرث من �سنتني اقرتح ّ
«تنبيه الأُ ّمة وتنزيه امللّة» مل�ؤلفه �سماحة �آية اهلل املريزا النائيني  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره -
نعده وبحق �أول معاجلة ت�أ�سي�سية ورائدة يف الفقه ال�سيا�سي
والذي ميكن �أن ّ
الإ�سالمي يف مطلع القرن الرابع ع�شر الهجري ،وملا كان الكتاب قد ترجمت
بع�ض ف�صوله قبل حوايل �أكرث من �ستني �سنة من ِقبل الأَديب �صالح اجلعفري
ون�شر يف جملة العرفان اللبنانية كان ر�أينا بادئ الأمر هو �إكمال الف�صول املتبقية
منه ،ولكن بعد مراجعتي لرتجمة الأديب اجلعفري وجدتها ترجمة م�شوهة فيها
الكثري من الأخطاء التي متت الإ�شارة �إىل بع�ضها يف مقدمة التحقيق ،وقد حاولت
جاه ًدا �أن �أُ ِّقوم الرتجمة املوجودة باعتبارها مبادرة مبكرة وريادية جاءت قبل �أكرث
ال�س ْبق((( ،ولكن كرثة الأخطاء
من �ستني �سنة و�أن �أحتفظ للجعفري ب َق َ�صب َّ
وفداحتها حملتني على �أن �أعيد ترجمة الكتاب من جديد وبالكامل.
ال�س ْبق:بالتفوق( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب،
((( ب َق َ�صب َّ
و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
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وعلى هذا الأ�سا�س بد�أت مهمة الرتجمة فكانت مهمة �شاقة وع�سرية
للغاية؛ وذلك ملا يتميز به الكتاب من لغة �صعبة ومعقدة ومادة علمية قوية،
فم�ؤلف الكتاب �أُ�صويل((( من الطراز الأول و�صاحب مدر�سة �أ�صولية الزالت
للآن تلقي بظاللها على البحث الأ�صويل القائم يف اجلامعات الدينية ،وهذا ما
كان له بالغ الأثر يف تعقيد لغة الكتاب ،كما � َّإن الفرتة الزمنية التي ينت�سب �إليها
الكتاب هي الفرتة القاجارية التي كانت من �أحلك الفرتات التي مرت بها �إيران
أ�شدها تخل ًفا وانحطاطًا يف جميع املجاالت ال�سيما يف املجال الأدبي خا�صة.
و� َّ
وقد حر�صت على �أن تكون الرتجمة وافية بتعريف القارئ العربي بهذا
الرتاث الذي ال ميكن لأي باحث �أو م�ؤرخ من�صف يريد �أن يبحث بدايات
النه�ضة ال�سيا�سية الإ�سالمية يف مطلع القرن الرابع ع�شر الهجري �أن يتجاوزه،
أ�سا�سا
ولئن كانت هناك ثمة �صعوبات تواجهك  -عزيزي القارئ  -فهذا يرجع � ً
�إىل �أننا حاولنا احلفاظ على طابع الرتاث للكتاب.
وال يفوتني هنا �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر �إىل �شقيقي الأكرب الأ�ستاذ
عبد الكرمي �آل جنف الذي كان له الف�ضل الكبري يف ت�شجيعي على موا�صلة
امل�شروع ،ومن ثم حتقيقه ب�شكل دقيق وكتابة مدخلٍ ّقيم �أ�ضاف �إىل الكتاب
ال�سفر اجلليل �إىل النور بحلّته العربية.
�أهمية م�ضاعفة ،وبالتايل �إخراج هذا ِّ
المترجم
((( �أ�صويل :هو املتكلم وفق �أ�صول الدين �أو الفقه �أو العلم فيك�شف قوانينها ويبني قواعدها وير�سخ �أ�صولها ويلتزم
مبقت�ضاها دون حتريف �أو تغيري( .م).

مقدمة التحقيق

$
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خري خلقه �أجمعني ،حممد
و�آله الطيبني الطاهرين.
عدة �أعوام ،وجهود م�ضنية على �صعيد التحقيق
بعد اهتمام ا�ستمر ّ
والرتجمة �أ�ضع بني يديك  -عزيزي القارئ  -كتابًا ذا مكانة خا�صة يف الفقه
ال�سيا�سي والرتاث الإ�سالمي ،طاملا بحث عنه املعنيون بالتطور ال�سيا�سي للمجتمع
الإ�سالمي ال�شيعي خالل القرن الأخري ،ذلك هو كتاب «تنبيه الأمة وتنزيه امللة»
ومعلما بار ًزا فيها ،وقاعدة
الذي يعد بيانًا من بيانات النه�ضة الإ�سالمية احلديثةً ،
متينة النطالق حركة التطور يف املجتمع الإ�سالمي.
ولئن خفيت على البع�ض مكانة الكتاب و�أهميته ،فتلك مفارقة ت�ضفي
ون�شرا ،وهي مفارقة
عليه �أهمية �إ�ضافية ،وتوحي مبزيد من العناية به حتقي ًقا وترجمة ً
تتمركز يف الكتاب ثم تت�سع لعناوين فكرية وتاريخية ذات عالقة �صميمية به،
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فاحلركة الد�ستورية الإيرانية التي وجد الكتاب من �أجلها كتنظري فقهي ي�سعى
لإثبات م�شروعيتها ،هي الأخرى مل حتظ باهتمام القارئ العربي ،ومل يطّ لع على
تفا�صيلها و�سريها العام رغم �أهميتها اخلا�صة وموقعها املركزي يف تطور الفكر
وال�سيا�سة يف حياة امل�سلمني املعا�صرة.
والفقه ال�سيا�سي الذي يتحرك الكتاب يف دائرته ،عنوان �آخر ا�شتمل عليه
جدا يف �سائر الأبواب مل ِ
يعط
خ�صبا ًّ
طابع املفارقة ،فالبحث الفقهي الذي كان ً
احلقل ال�سيا�سي الأهمية التي ي�ستحقها.
وهذه الظاهرة بعناوينها الثالثة ِّ
ت�شكل ظاهرة ذات دالالت ت�أريخية وفكرية
مهمة ت�ستحق البحث والتحليل ،وقد دعتنا �إىل عدم االكتفاء برتجمة الكتاب
وحتقيقه ،ف�أ�ضفنا �إليه متهي ًدا تناولنا فيه احلياة العلمية وال�سيا�سية لل�شيخ النائيني،
ونبذة عن الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ونبذة عن احلركة الد�ستورية الإيرانية،
وفكرة خمت�صرة عن �أوجه ال�شبه واالختالف بني ال�شيخ النائيني وال�سيد
عبد الرحمن الكواكبي.
� ّإن �أهمية الكتاب تتجلى يف عدة خ�صو�صيات حظي بها وهي:
(((1خ�صو�صية الرتاث
أهمية يف حياة الأُمم ،وكلما كانت الأُ ّمة مهتمة برتاثها �أكرث،
ف�إن للرتاث � ّ
كانت خ�صبة وحيوية و�أ�صيلة �أكرث ،وكتاب «تنبيه الأمة وتنزيه امللة» واحد من
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عيون الرتاث الإ�سالمي الأ�صيل الذي يك�شف عن خ�صوبة الفكر الإ�سالمي
ومدى قابليته على معاجلة ق�ضايا الع�صور واملجتمعات ،ويثبت � ّأن التحرر والتجديد
والن�ضال من �أجل التغيري والإ�صالح ،عناوين غري طارئة يف حياة امل�سلمني ،بل
هي عناوين �أ�صيلة لها جذور يف تاريخ امل�سلمني وتراثهم الفكري.
(((2خ�صو�صية الفقه ال�سيا�سي
يعد �أ ّول ت�أليف يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي احلديث،
ف� َّإن هذا الكتاب ّ
وال �أق�صد بذلك � ّأن ال�سلف من فقهاء الإمامية  -ق ُِّد�ست �أ�سرارهم  -مل يعاجلوا
بحد ذاته معاجلة لواقع اجتماعي،
مفردات �سيا�سية يف بحوثهم الفقهية ،ف� ّإن الفقه ّ
وحتى اجلوانب العبادية الفردية والروحية منه تدخل يف هذا الإطار بنحو �أو ب�آخر،
والروحية لل�صالة تبلغ ذروتها يف �صالة اجلماعة ثم يف امل�سجد
العبادية
فالقيمة
ّ
ّ
اجلامع .ودين كهذا ال ميكن �أن يفرز فق ًها بعي ًدا عن ال�سيا�سة ،والبد و�أن تنبثق
ال�سيا�سة من خالله بنحو �أو ب�آخر.
خا�صا بالفقه ال�سيا�سي الإمامي احلديث مل يظهر
ولكن �أق�صد � َّأن ت�ألي ًفا ًّ
قبل كتاب تنبيه الأُ ّمة ،فمنذ والدة الفقه الإمامي يف القرن الهجري الثالث مل
يظهر يف الت�صنيف الفقهي الإمامي كتاب خا�ص مبعاجلة ق�ضية النظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي يف ع�صر الغيبة .واملوجود يف الرتاث الإمامي معاجلات فقهية مل�سائل
�سيا�سية متعددة جرى طرحها يف �سياق م�سائل �أُخرى ،فلم تطرح ب�شكل م�ستقل،
ومل تدر�س يف �سياق التنظري للنظام ال�سيا�سي يف ع�صر الغيبة ،كما هو الأَمر يف
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بحث والية الفقيه املطروح يف «عوائد الأيام» للموىل الرناقي و«جواهر الكالم»
لل�شيخ حممد ح�سن النجفي و«املكا�سب» لل�شيخ الأن�صاري و«العناوين» للمري
فتاح املراغي «وبلغة الفقيه» لل�سيد حممد بحر العلوم ،وكذلك م�سائل حرمة
الوالية من قبل اجلائر� ،أو م�س�ألة جواز� ،أو عدم جواز �أخذ جوائز ال�سلطان وغري
ذلك من امل�سائل التي بحثت �ضمن عنوان املكا�سب املحرمة .وقد نعرث على
ت�صنيف هنا �أو هناك يتناول ن�شاطًا من �أن�شطة الدولة يف ع�صر الغيبة ،كالر�سائل
اخلراجية امل�صنفة من قبل عدد من الأعالم كاملحقق الكركي وغريه ،لكن هذا
جانبا من الن�شاط االقت�صادي للدولة ،ومل يناق�ش
النوع من الت�صنيف ناق�ش ً
�سيا�سيا .و�سنحاول ت�سليط ال�ضوء على هذه الظاهرة �ضمن النبذة املخت�صرة
ً
جانبا ًّ
عن الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي .ويهمنا الآن بيان املوقع الريادي لكتاب «تنبيه
الأ ّمة وتنزيه امللّة» على �صعيد هذا الفقه ،فرغم اخت�صاره و�صغر حجمه �إ ّال �أ َّنه
يعد املبادرة الأوىل من نوعها يف الفقه الإمامي ،وعندما �سيطالع القارئ الكتاب
�سيجد فيه �إ�شارات متكررة من قبل امل�ؤلف  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره � -إىل جوانب تكميلية
�أخرى يعد ب�إجناز ت�أليفات خا�صة بها مما يدل على � ّأن �سماحته كان ب�صدد م�شروع
فكري �أو�سع من هذا الكتاب.
(((3خ�صو�صية الت�أريخ
ومن جهة �أخرى ُي ّعد الكتاب وثيقة ت�أريخية ت�صلح لال�ست�شهاد بها على
قائما يف � ّأيام �صدوره ،وب�إمكان امل�ؤرخ �أن يعتمد
واقع الفكر وال�سيا�سة الذي كان ً

21

مقدمة

21

على الكتاب وما انطوى عليه من بحوث ومناق�شات �سجالية((( مع الطرف الآخر
الراف�ض للحركة الد�ستورية يف عملية تدوين ت�أريخ الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي،
أي�ضا على
وخما�ض التطور الع�سري الذي كان يخو�ضه �آنذاك ،كما انطوى الكتاب � ً
م�ؤ�شرات �ضمنية عديدة تبني واقع احلكم اال�ستبدادي يف �إيران والقوى املكونة
له والذهنية التي كانت ت�سوده.
(((4اخل�صو�صية ال�سيا�سية
أريخيا وي�سندها
ف� ّإن الكتاب مينح النه�ضة الإ�سالمية املعا�صرة عم ًقا ت� ًّ
حق الكتاب وم�ؤ ّلفه �أن يد ّون ا�سماهما يف الطليعة من رموزها
بت�أريخ م�شرق ،ومن ّ
وم�صادرها يف الوعي والتحرك ال�سيا�سي .وهو وثيقة ت�أريخية كافية تدلل على � ّأن
احلرية �شعار حمله علماء الدين قبل �أن يتعلم املتغربون �شعار الدميقراطية.
ويف �ضوء ذلك كلّه تت�ضح مدى الأهمية التي يحظى بها الكتاب ،ومدى
جنبا �إىل جنب ال�سيد
احلاجة �إىل حتقيقه وترجمته ون�شره والإ�شارة �إليه يف مواطنها ً
عبد الرحمن الكواكبي وكتابه «طبائع اال�ستبداد» الأخ ال�شقيق لكتاب تنبيه الأمة.
وقد وجدنا من الأهمية مبكان �أن نتحدث عن ق�صة الكتاب وما جرت
حوله من �أحداث ،والأ�سباب التي دعت ال�شيخ النائيني �إىل جمعه و�إتالف
ن�سخه ،وق�صة ترجمته �إىل اللغة العربية وم�ؤاخذاتنا على هذه الرتجمة.
((( ِس َجالية :مستمرة ومتناوبة( .م).
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حتقيقات ثالثة ب�ش�أن الكتاب

ذكر ال�شيخ �آغا بزرك الطهراين يف الذريعة ما ن�صه ...« :تنبيه الأمة وتنزيه
ا ِمللَّة يف لزوم م�شروطية (د�ستورية) الدولة املنتجة لتقليل الظلم على �أفراد الأمة
وترقية املجتمع� ،أل َّفه العالمة احلجة ال�شيخ مريزا حممد ح�سني النائيني ت 1355
بالفار�سية يف �أوائل احلركة الد�ستورية وطبع يف  1327وقد ّقرظه �آية اهلل اخلرا�ساين
واملازندراين وغريهما من الأجالّء»(((.
ومن ال�ضروري التوقف عند هذا الن�ص للبحث يف ثالث جهات:
(((1ت�أريخ �صدور الكتاب
ففي معجم امل�ؤلفني العراقيني �أورد امل�ؤلف م�ؤلفات ال�شيخ النائيني وذكر
أريخا ل�صدوره ،وترك فراغًا ما بني قو�سني للداللة
تنبيه الأ ّمة يف �أولها ومل يذكر ت� ً
على عدم وجود تاريخ ل�صدور الكتاب بينما ذكر تواريخ �صدور الكتب الأخرى(((.
وذكر الباحث عبد احلليم الرهيمي � ّأن الكتاب �صدر لأول مرة بالفار�سية
يف النجف دون ت�أريخ ،وافرت�ض �صدوره ما بني عامي  ،1909-1907وذكر � ّإن
اجلدل حول هذه امل�س�ألة على �أ�شده((( .بينما ذكر ال�شيخ الطهراين يف الن�ص
أكده يف ترجمته
ال�سابق � ّإن الكتاب �صدر عام 1327هـ وهو يوافق عام 1909م و� ّ
(((	الطهراين� ،آغا بزرك ،الذريعة ،ج� ،4ص.440
((( عواد ،كوركي�س ،معجم امل�ؤلفني العراقيني ،ج� ،3ص.154
(((	الرهيمي ،عبد احلليم ،تاريخ احلركة الإ�سالمية يف العراق� ،ص.155
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حلياة ال�شيخ النائيني يف نقباء الب�شر((( ،وهو ما اختاره عبد الهادي احلائري((( ،وهو
املت َعينَّ ل ّأن ال�شيخ النائيني � َّأرخ النتها ِئ ِه من الكتاب بربيع الأول 1327هـ .وكذا
� ّأرخ ال�شيخان اخلرا�ساين واملازندراين تقريظهما((( للكتاب بهذا الت�أريخ ،ومع حقيقة
كهذه كيف ميكننا القول ب� ّأن �صدور الكتاب وقع ما بني عامي 1909 - 1907م؟
خا�صة و� ّأن امل�ؤلف ذكر يف كتابه املريزا ح�سني اخلليلي وو�صفه باملرحوم ،وهذا
يعني � ّأن الكتاب �صدر بعد وفاته التي كانت يف �سنة 1326هـ (1908م) ،ومل
�أعرث على ما يدل على وجود جدل حول تاريخ �صدور الكتاب ،كما � ّأن �صدور
الكتاب يف املرة الأوىل مل يكن يف النجف و�إمنا كان يف بغداد(((.
(((2ا�سم الكتاب
�أورد ال�شيخ الطهراين ا�سم الكتاب كما هو مذكور يف الن�ص ال�سابق
«تنبيه  ...املجتمع» ويف �أعيان ال�شيعة �أورده ال�سيد العاملي هكذا« :تنبيه الأ ّمة
وتنزيه امللّة يف لزوم م�شروطية د�ستورية الدولة لتقليل الظلم على �أفراد الأُ ّمة
وترقية املجتمع»((( ،والظاهر �أ ّنه �أخذه من الذريعة دون التفات منه �إىل � ّأن كلمة
«د�ستورية» هي ترجمة لكلمة «م�شروطية» الفار�سية ،ولذا جعلها �صاحب الذريعة
بني قو�سني.
(((	الطهراين� ،آغا بزرك ،نقباء الب�شر ،ج� ،2ص.594
(((	احلائري ،عبد الهادي ،ت�شيع وم�شروطيت� ،ص.217
((( تقريظهما :و�صفهما حما�سن الكتاب ومزاياه( .م).
((( بام�شا ،خانبا ،فهر�ست كتابهاي جابي فار�سي ،ج� ،1ص 1329وي�ؤيده عبد الهادي احلائري يف امل�صدر ال�سابق.
(((	العاملي ،حم�سن الأمني� ،أعيان ال�شيعة ،ج� ،6ص.54
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لكن الت�سمية امل�شهورة للكتاب والواردة على �صدر طبعة طهران لعام
1328هـ (1910م) واملد َّونة يف تقريظي ال�شيخني اخلرا�ساين واملازندراين
وامل�شروحة من قبل امل�ؤلف نف�سه يف املقدمة واملذكورة يف امل�صادر الأخرى((( هي
«تنبيه الأُ َّمة وتنزيه امللّة» فقط .ومن املحتمل �أن تكون الزيادة املذكورة يف الذريعة
عبارة عن �شرح من ال�شيخ الطهراين وعناية خا�صة منه.
(((3تقريظ الكتاب
ذكر ال�شيخ الطهراين يف الذريعة ،وكذلك يف نقباء الب�شر � ّأن ال�شيخ
اخلرا�ساين واملازندراين «وغريهما» قد قرظوا الكتاب ،ويبدو � ّأن ال�شيخ عبا�س علي
عميد زجناين قد اعتمد على كلمة «غريهما» فذكر �أن الذين قرظوا الكتاب ثالثة،
وال �أدري من �أين تو�صل �إىل �أن الثالث هو املريزا ح�سني خليل؟((( واملوجود يف
�صدر الكتاب تقريظان ال ثالث لهما� ،أولهما لل�شيخ اخلرا�ساين وثانيهما لل�شيخ
ن�ص �صاحب الأعيان عليهما فقط وذكرهما �صاحب كتاب
املازندراين ،وقد ّ
«فهر�ست كتابهاي جابي فار�سي» ومل يذكر غريهما .و�سيجد القارئ يف ال�صفحة
ألف كتابه بعد وفاة املريزا ح�سني
الأخرية من الكتاب � ّأن ال�شيخ النائيني قد � ّ
منامية عن ر�أي الإمام
خليل ،و�أن النائيني قد �س�أل املريزا ح�سني خليل يف ر�ؤيا ّ
احلجة بالر�سالة التي كان النائيني �آنذاك ال زال م�شغ ً
وال بكتابتها.
((( ومنها نقباء الب�شر ومعجم امل�ؤلفني العراقيني وفهر�ست كتابهاي جابي فار�سي :ج� ،1ص.1429
((( زجناين ،عبا�س علي ،فقه �سيا�سي ،ج� ،4ص 301بالفار�سية.
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ملاذا �أمر ال�شيخ النائيني بجمع ُن َ�سخ الكتاب و�إتالفها؟

ات�ضح مما �سبق � ّأن الكتاب قد �صدر يف عام 1909م ،عندما كانت احلركة
الدعم
الد�ستورية جتتاز الف�صل الأخري من م�سريتها ،وكانت بحاجة �إىل مزيد من ّ
والتبني والتوجيه واحلماية من التدخالت الأجنبية ،لكن فرتة طويلة مل ّمتر حتى
انحرفت عن م�سريها املر�سوم لها و ُتو َّيف رموزها الثالثة يف النجف املريزا ح�سني
خليل وال�شيخ اخلرا�ساين وال�شيخ املازندراين ،وذلك ما بني عامي - 1908
 ،1912ومتت ت�صفية رموزها الثالثة يف طهران ،ال�سيد عبد اهلل البهبهاين وال�سيد
حممد الطباطبائي وال�شيخ ف�ضل اهلل النوري ،بني �إعدام واغتيال ونفي ،وبد�أ
الأمر وك�أنه انت�صار خل�صوم الد�ستور وخذالن لدعاته املتبقني وعلى ر�أ�سهم �آية
اهلل النائيني� ،أو  -بتعبري �أدقّ � -أُريد للأمر �أن ي�أخذ هذه ال�صورة التي قد يقال
ب�أنها قد حتققت فعالً ،لكن امل�ؤ�شرات العميقة تدلل على عك�س ذلك� ،صحيح � ّأن
انحراف احلركة الد�ستورية وغياب زعمائها عنها قد �أحرج دعاتها يف الفرتة التالية
وت�سبب يف م�ضايقات �شديدة لهم.
ولكننا يجب �أن ّمنيز بني �أمرين ،بني �أ�صل الفكرة الد�ستورية ال�شوروية
يف احلكم وبني احلركة ال�سيا�سية التي تبنتها وعملت من �أجلها ،ف� ّإن الإخفاق
والف�شل قد �أ�صاب احلركة الد�ستورية وهو ال يعني بال�ضرورة ف�شل الفكرة
ال�شوروية ،وال يعني �أ ّنها تتحمل م�س�ؤولية ف�شل احلركة ،بل � ّأن احلركة
الد�ستورية
ّ
ّ
نف�سها ال تتحمل م�س�ؤولية هذا امل�صري الذي انتهت �إليه والذي جاء نتيجة �أ�سباب
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خارجة عن �إرادتها ،كتغلغل اخلطوط العميلة والأجنبية فيها .وكون احلركة متثل
التجربة ال�سيا�سية الأُوىل من نوعها يف العامل الإ�سالمي .ولذا ف� ّإن تخلي دعاة
هذه احلركة �أن�صارها عنها فيما بعد ال يعني �أ ّنهم قد تخلوا عن �أ�صل الفكرة ،بل
على العك�س من ذلك نلم�س يف الأحداث الالحقة م�ؤ�شرات قوية تدل على
مت�سك ه�ؤالء بفكرتهم و�سعيهم لتطبيقها �إىل حد ما يف �ساحة �أخرى هي ال�ساحة
العراقية التي التهبت منذ عام 1914م ثم تطورت الأحداث فيها حتى ظهرت
فكرة الدعوة �إىل ت�أ�سي�س حكومة د�ستورية عراقية ير�أ�سها ملك عربي مقيد مبجل�س
نيابي ،وذلك يف عام � 1918إبان ق�ضية اال�ستفتاء على م�صري العراق ،وتوا�صلت
الفكرة يف ال�ساحة حتى انبثقت ثورة عام  1920على �أ�سا�س منها ،وكان زعماء
احلركة الإ�سالمية العراقية يف هذه الفرتة من �أن�صار ودعاة احلركة الد�ستورية
الإيرانية يف النجف� ،أمثال ال�سيد هبة الدين ال�شهر�ستاين وال�سيد �أبو احل�سن
الأ�صفهاين واملريزا حممد تقي ال�شريازي و�شيخ ال�شريعة الأ�صفهاين.
ووا�ضح � ّأن فكرة احلركة الإ�سالمية العراقية تلك م�ستوحاة من الفكرة
نظرا للفارق االجتماعي
الد�ستورية
ّ
ّ
وال�شوروية و�إن كانت �أقل تركي ًزا منها ً
وال�سيا�سي واملذهبي بني ال�ساحتني العراقية والإيرانية ،والنقطة امل�شرتكة بني
الفكرتني هي تقييد احلكم امللكي بالإرادة ال�شعبية ،الأمر الذي يدل على � ّأن
امل�شروع ال�سيا�سي للحركة الد�ستورية الإيرانية مل يت�أثر بامل�صري الذي �آلت �إليه
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هذه احلركة ،و�أ ّنه وا�صل �أدواره حتى ظهر بعد �سنوات قالئل يف ال�ساحة العراقية
عرب �صورة جديدة كان ال�شيخ النائيني �أحد امل�شاركني فيها.
فال�شيخ النائيني الغائب عن الأحداث �آنذاك واملُ ْث َخن((( بجراحات احلركة
ت�صدر ال�ساحة وبرز كرمز �أ�سا�سي فيها ،وذلك حينما تزعم -
الد�ستورية� ،سرعان ما ّ
مبعية ال�سيد �أبي احل�سن الأ�صفهاين وال�شيخ مهدي اخلال�صي  -احلركة اال�ستقاللية
ّ
العراقية يف الأعوام الالحقة لثورة الع�شرين ،وقد اقرتن بروزه ال�سيا�سي اجلديد
بتقلده املرجعية ،وظهوره بعد وفاة �شيخ ال�شريعة الأ�صفهاين ك�أحد املراجع الكبار
يف النجف الأ�شرف ،وقد كان دوره يف قيادة احلركة اال�ستقاللية العراقية ي�ؤكد
تخليه عنه ،ل ّأن احلركة اال�ستقاللية كانت
وفاءه مل�شروع احلركة الد�ستورية وعدم ّ
�شوروي م�ستقل عن الإرادة اال�ستعمارية .و�سي�أتي
ملكي
ّ
تهدف �إىل �إقرار حكم ّ
يف درا�ستنا حلياة ال�شيخ النائيني � ّأن الفقرة ال�سيا�سية الأخرية يف حياته  -ق ُِّد�س
ِ�س ُّره  -كانت تتمثل باملوافقة على اعتالء ر�ضا �شاه العر�ش امللكي يف �إيران بد ًال
عن �أحمد �شاه �شريطة ال�سري على د�ستور عام  1906وخ�ضوع �سيا�سة الدولة
لإ�شراف �ستة من الفقهاء العدول .وقد �صدر هذا املوقف منه يف عام 1925
عندما كان مرج ًعا بار ًزا ي�شار �إليه بالبنان ،ورائ ًدا ملدر�سة �أُ�صولية عمالقة ت�ستقطب
�أف�ضل تالمذة النجف ،وهو موقف يدلل بو�ضوح على � ّأن ال�شيخ النائيني مل يكن
يجد يف م�شروع احلركة الد�ستورية ما يجرح مرجعيته وي�ضعف �ش�أنها.
((( املُ ْث َخن :امل�شبع( .م).
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(((

�إ ّال � َّأن هذه النتيجة التي تو�صلنا �إليها تت�صادم مع نقوالت ت�أريخية
متعددة ت�ؤكد على � ّأن ال�شيخ النائيني قد �أمر يف �أوان مرجعيته بجمع ُن�سخ كتابه
و�إتالفها ب�سبب �إح�سا�سه بخطر الكتاب على مرجعيته.
فقد كتب ال�شيخ حممد حرز الدين يقول« :ملا ا�شتهر  -النائيني  -يف
التقليد واملرجعية �أمر بجمع هذا الكتاب»((( و� ّإن �أحد الوجهاء املقلدين لل�شيخ
النائيني �س�أله � -أي �س�أل النائيني  -عن احلركة الد�ستورية وكتابه فيها ف�أظهر
ال�شيخ �أمامه اال�ستغفار((( .وذكر الأديب علي اخلاقاينّ � ،أن ال�شيخ النائيني و َل َدى
تقلده املرجعية �صار يرى يف وجود كتابه بيد خ�صومه حجر عرثة يف طريقه �إىل
دينيا((( .وي�ؤيده
زعيما
املرجعية حيث ِّ
�سيا�سيا ولي�س ً
ي�صوره اخل�صوم ً
زعيما ًّ
ًّ
الأديب جعفر اخلليلي مبا ذكره من � ّأن ال�شيخ النائيني «حينما بد�أ يخطو للمرجعية
والزعامة الدينية وجد يف ر�سالته جماالت �سي�ستغلها خ�صومه ملهاجمته ب�سبب
الآراء التي ت�ضمنتها ،وقد بذل جهو ًدا دون عزمي  -والكالم للخليلي  -على
ن�شرها يف الفجر ال�صادق ،منها تو�سيط ال�شيخ عبد احل�سني احللي ل�سحبها م ّني
وحملي على العدول عن ن�شرها»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

ُن ُقوالت ت�أريخية :روايات تاريخية( .م).
حرز الدين ،حممد ،معارف الرجال ،ج� ،1ص.286
حرز الدين ،حممد ،معارف الرجال ،ج� ،1ص.286
اخلاقاين ،علي� ،شعراء الغري ،ج� ،4ص.301
جملة املو�سم ،العدد اخلام�س� ،ص ،42نق ًال عن جملة العرفان ،املجلد � ،43ص.1042
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واملعروف � َّأن مرجعية ال�شيخ النائيني ظهرت بعد وفاة �شيخ ال�شريعة يف
ً
متم�سكا بالفكرة الد�ستورية
�أواخر عام 1920م ،وقد وجدنا ال�شيخ النائيني
حتى عام 1925م ،عندما كانت مرجعيته قوية بارزة ،و�إذا �صحت تلك النقوالت
الت�أريخية فالبد �أن يكون حادث جمع ن�سخ الكتاب و�إتالفها قد وقع بعد ذلك.
�أ ّما تف�سري هذا املوقف من ال�شيخ ،فيمكننا �أن ندر�سه �ضمن �أربعة
احتماالت هي:
(((1الإقالع عن ال�سيا�سة والتخلّ�ص من �آثارها ،كما �أ�شار �إىل ذلك الأديب
علي اخلاقاين.
(((2التخلي عن الفكرة الد�ستورية.
(((3الترب�ؤ من احلركة الد�ستورية.
((ّ �(4إن الكتاب �أ�صبح ميثل ق�ضية منتهية مل يعد لها مو�ضوع يف احلياة
ال�سيا�سية .وقد ي� ّؤيد االحتمال الأول مبا عرف عن ال�شيخ النائيني عن
انتهاء حياته ال�سيا�سية يف عام 1925م ،ولكنه مع ذلك ال يكفي لتف�سري
فكثريا ما يح�صل للقادة
�إ�صرار ال�شيخ على جمع ن�سخ الكتاب و�إتالفهً ،
العزوف((( يف �أواخر حياتهم عن ال�سيا�سة دون �أن ي�ؤدي هذا املوقف �إىل
�إتالف الكتب وامل�ؤلفات ال�سيا�سية ،و�إذا كانت الق�ضية هي ق�ضية املرجعية
ف�إن املرجع الديني الآخر الذي كان يوازي ال�شيخ النائيني يف مكانته� ،أال
((( ال ُع ُزوف :االن�صراف( .م).
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وهو ال�سيد احل�سن الأ�صفهاين كان ً
�شريكا لل�شيخ النائيني يف الكثري من
الأدوار واملواقف ،فلماذا يخ�شى ال�شيخ النائيني ممار�ساته ال�سيا�سية ال�سابقة
وال يخ�شى ال�سيد الأ�صفهاين ممار�ساته ال�سيا�سية ال�سابقة؟ و�إذا كانت
ال�سيا�سة تقعد باملجتهد عن نيل املرجعية فكيف حاز ال�سيد الأ�صفهاين
على املرجعية العامة للطائفة وهو ال�شريك لل�شيخ النائيني يف �أكرث الأدوار
والأن�شطة؟
� ّإن م�س�ألة تنايف ال�سيا�سة مع املرجعية ِّيكذبها ت�أريخ املرجعية املعا�صر .ف� ّإن
�أكرث مراجع املائة �سنة املا�ضية لهم �إ�سهامات �سيا�سية بن�سب متفاوتة ،وقلي ًال ما
ح�صل اال�شتهار والذيوع ملرجعية منقطعة عن ال�سيا�سة متام االنقطاع.
ً
متم�سكا
أي�ضا ملا م�ضى من � ّأن ال�شيخ النائيني كان
واالحتمال الثاين بعيد � ً
بالفكرة الد�ستورية حتى عام 1925م فما الذي ح�صل حتى يترب�أ منها ويراها
عب ًئا على مرجعيته؟
حم�صورا باالحتمالني الثالث والرابع .ف� ّإن االنحراف الذي
فيبقى الأمر
ً
طر�أ على احلركة الد�ستورية عندما بلغت الف�صل الأخري من م�سريتها �أحرج دعاة
هذه احلركة و�أن�صارها ،وجعل �أمرهم مر ّد ًدا بني �إعالن الرباءة منها والدعوة �إىل
أي�ضا  -يف
ت�صحيحها ،ويبدو من موقف ال�شيخ النائيني  -وال�سيد الأ�صفهاين � ً
عام  1925حينما � َّأي َد ا�ستالم ر�ضا �شاه عر�ش �إيران بد ًال عن �أحمد �شاه �شريطة
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االلتزام بد�ستور عام 1906م وخ�ضوع الدولة لإ�شراف �ستة من املجتهدين،
� َّأن �سماحته كان ال يزال يعتقد ب�إمكانية الت�صحيح ،ولكن ر�ضا �شاه ومبجرد
� ْأن ا�ستوىل على العر�ش قلب للمرجعية ظهر ا ِمل َج ّن((( وحتلل عن تعهداته لهما
منوذجا وقدوة له .وانطف�أ بذلك الأمل الأخري لل�شيخ النائيني يف
وجعل �أتاتورك ً
الإ�صالح والت�صحيح ،وفقدت امل�س�ألة الد�ستورية مو�ضوعها على ال�ساحة الإيرانية
التي �أ�صبحت وج ًها لوجه مع م�س�ألة العلمانية والتغريب وحماربة العلماء ،وبدت
احلركة الد�ستورية وك�أنها هي امل�س�ؤولة عن انهيار احلكم القاجاري الذي كان
يرعى بع�ض املظاهر الإ�سالمية ويخ�شى �سطوة العلماء ،وامل�س�ؤولة عن ظهور احلكم
البهلوي املجاهر بالعلمانية والعداء للعلماء ،ولعل هذا هو معنى ا�ستغفار ال�شيخ
النائيني من ت�أييده ال�سابق للحركة الد�ستورية.
وهو ال�سبب املعقول للقيام بجمع ُن�سخ الكتاب و�إتالفها فامل�س�ألة ال عالقة
لها باملرجعية وال بال�سيا�سة وال بالفكرة الد�ستورية و�إمنا باحلركة الد�ستورية التي
تقهقر �أمرها من االنت�صار واالنحراف �إىل ال�سقوط وانتهاء احلكم القاجاري.
�سببا �آخر هو � ّأن ال�شيخ النائيني �أل ََّف كتابه ل�ضرورة زمنية
وقد ن�ضيف �إليه ً
اقت�ضت منه الإ�سراع ب�إجنازه يف وقت قليل ،وال�شيء الذي تو�صلنا �إليه من خالل
مهتما بتثبيت الأفكار ودح�ض
عملنا التحقيقي يف الكتاب � ّأن ال�شيخ النائيني كان ً
حجج اخل�صوم �أكرث من � ّأي �شيء �آخر .ولذلك وقع الكتاب يف بع�ض املفارقات
و«مجِن» :تر�س( .م).
((( قلب للمرجعية ظهر َ
املج ّن :انقلب �ضده وعاداه بعد مودةَ .
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كعدم الدقة يف �إيراد بع�ض ال�شواهد القر�آنية والأدبية ،ونقل بع�ض الن�صو�ص
حجية لها مثل طبائع اال�ستبداد للكواكبي ،بالنحو الذي
النبوية عن م�صادر ال ّ
�ست�أتي الإ�شارة �إليه يف املحل املنا�سب من التحقيق .و�أبرز �أمثلة ذلك �آية ﮋﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ[الأعراف ]179 /التي �أوردها امل�ؤلف ب�صورة �أخرى هي
(لهم قلوب ال يعقلون بها) وهي عبارة ال وجود لها يف القر�آن الكرمي ،وخط�أ مل
ُي�صحح يف كل طبعات الكتاب ،حتى تلك التي ُن�شرت يف جملة املو�سم بتحقيق
�أ ّويل من قبل رئي�س حتريرها حممد �سعيد الطريحي.
ومن املحتمل �أن يكون ال�شيخ النائيني قد التفت �إىل هذه املفارقات التي
ال تتنا�سب مع املكانة العلمية املرموقة التي احتلها يف �أوان مرجعيته ،مما �شجعه
�أكرث على جمع ن�سخ الكتاب و�إتالفها.
ق�صة الرتجمة العربية وم�ؤاخذاتنا عليها

بعد �أن قام ال�شيخ ب�إتالف ن�سخ الكتاب ،بقيت هناك ُن�سخ منه عرث عليها
بع�ض دعاة التغيري والإ�صالح ،ووجدوا فيها و�سيلة جيدة لبث الوعي التجديدي
يف الأُ ّمة ،وظهرت حماولتان لرتجمتها ون�شرها .الأوىل للأديب جعفر اخلليلي،
وقد �أف�شلها ال�شيخ النائيني كما ّمر ،والثانية للأديب اجلعفري الذي عرث  -بعد
تفتي�ش وا�سع  -على ن�سخة من الكتاب يف مكتبة احل�سينية ال�شو�شرتية يف النجف
فقام برتجمة �أكرث ف�صول الكتاب ون�شر عمله يف جملة العرفان ،ف�أثار بذلك �ضجة
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وتعر�ض املرتجم لعدة حماوالت و�ضغوط بهدف �صرفه عن اال�ستمرار
ً
و�صخباّ ،
يف ذلك ،لكنه مل ي�ستجب لتلك ال�ضغوط ووا�صل ن�شر الكتاب يف املجلة يف
�أعدادها ال�صادرة بني عامي 1931 - 1930م بعنوان اال�ستبدادية والدميقراطية.
ّ
وال�شك �أ ّنه قام بعمل جليل وخدمة م�شكورة ،ولكن ذلك يجب �أن ال
مينعنا من الإ�شارة �إىل جهات �ضعف عديدة اكتنفت ترجمته للكتاب و�إىل حدود
خملّة ومن تلك اجلهات:
(((1ترجمة م�صطلح «امل�شروطة» يف كل موارد ا�ستعماله يف الكتاب �إىل م�صطلح
«الدميقراطية» .مع � ّإن امل�شروطة م�صطلح فار�سي يراد به احلركة الد�ستورية
وهي �شيء �أجنبي متا ًما عن الدميقراطية ،وقد �أحدثت هذه الرتجمة اخلاطئة
�صخبا يف بع�ض الأو�ساط الإ�سالمية ،حيث ا ّدعى بع�ضهم �أن
والغريبة ً
ا�ستعمال ال�شيخ النائيني مل�صطلح الدميقراطية �أمر يد ّلل على وجود موقف
�سجل دعاة الأ�صالة الإ�سالمية
�إ�سالمي منفتح و�إيجابي �إزاءها ،فيما ّ
م�ؤاخذة فكرية عليه معتربين ا�ستخدامه لهذا امل�صطلح نا�ش ًئا عن الوقوع يف
�أ�سر اال�صطالح الغربي والعجز عن التخل�ص منه.
بينما ال يجد القارئ لكتاب ال�شيخ النائيني مفردة الدميقراطية فيه وال ّمرة
م�صرا عليها
واحدة ،ومن�ش�أ املغالطة هو الرتجمة اخلاطئة التي يبدو �أن املرتجم كان ًّ
بحيث مل ين�شر ف�صول الكتاب حتت ا�سمه الطبيعي «تنبيه الأمة» و�إمنا ن�شرها حتت
عنوان �آخر هو «اال�ستبدادية والدميقراطية».
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(((1مل ي�ستطع املرتجم �أن يتخل�ص من بع�ض املفردات الفار�سية ف�أبقاها يف
الرتجمة العربية كما هي ،مثل «زيور» وهي تعني ا ُحللي التي ترتديها
الن�ساء و «امل�ستغالت» وتعني العقارات والأمالك.
(((2ويف بع�ض املوارد يبدو �أن املرتجم مل يح�سن فهم العبارة فرتجمها على
خالف معناها .ففي توطئة الكتاب �أورد املرتجم هذه العبارة على ل�سان
نادرا وجود حكومة �سلطانها هو ك�أنو �شريوان ...
امل�ؤلف «و�أن �أمكن ً
وحا�شيته �أمثال �أبي ذر  »...وعندما يراجع القارئ الكتاب ال يجد فيه ا�سم
�أبي ذر الغفاري ،و�إمنا يجد ا�سم «بو ذر جمهر» احلكيم الإيراين املعروف
الذي اتخذه امللك الإيراين املعا�صر له حا�شية له ،وقد �أورده امل�ؤلف يف
�سياق ذم حوا�شي امللوك ،والإ�شارة �إىل كرثة اجلهل والتملّق فيها و� ّأن
وجود �أمثال ذلك احلكيم الإيراين �أمر نادر ال يقا�س عليه ،وال �أدري كيف
تو ّهم املرتجم با�سم �أبي ذر الغفاري الذي مل يكن حا�شية لأي من خلفاء
ع�صره؟
(((3ويف نهاية الف�صل الرابع هاجم امل�ؤلف املعار�ضني للد�ستور وو�صفهم ب�أنهم
قاموا ب�أعمال قبيحة مل يجر�ؤ عليها حتى �أهل احليل من دهاة العرب،
بل من دهاة العامل �أجمع ،فعبرّ املرتجم عن هذا املعنى ب�أنهم قاموا مبا
يقف عنده «�أهل احليل لي�س من عرب القرى فقط بل من كل العامل»
فا�شتبهت عليه كلمة «دهاة» العربية التي ا�ستخدمها امل�ؤلف يف كتابه،
فا�ستبعد املرتجم �أن يكون غر�ض امل�ؤلف منها املعنى العربي امل�أخوذ من
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وف�سرها
املتلب�س به داهية واجلمع ُدهاة ّ -
الدهاء وال�شخ�ص ّ
ب�ضم الدال ّ -
بد ًال عن ذلك بالقرى حيث ت�سمى القرية باللغة الفار�سية «ده» ويف اجلمع
يقال «دهات».
(((4ويف بع�ض املوارد جند املرتجم يحذف من كالم امل�ؤلف �شي ًئا ،وي�ضيف �إليه
�سائرا هو � ّإن
�شي ًئا مل يقله ،ففي توطئة الكتاب �أورد امل�ؤلف مث ًال � ًّ
إيرانيا ً
«حجب �ضوء ال�شم�س �أمر غري ممكن ،وكذلك �سد نهر النيل بامل�سحاة �أمر
متعذر» فلم يورد املرتجم هذه العبارة وا�ستعا�ض عنها((( ببيت �شعري هو
قول املتنبي:
		
��ن َغ ِّ��ي�� ِه ِ
وخ َ
��ن ال َي ْف َه ُم
��اب َم ْ
الب ِل َّيـة َع ْـذ ُل َم ْن ال َي ْر َعوِي َع ْ
��ط ُ
َو ِمن َ

وهو مما ال وجود له يف �أ�صل الكتاب.
(((5يف الف�صل اخلام�س حتدث امل�ؤلف عن وظائف �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
و�شرحها يف نقاط ،وقد �أورد املرتجم هذه النقاط ب�صورة مرتبكة خمتلة.
هذه هي املالحظات وامل�ؤاخذات التي د ّونها الأ�ستاذ الفا�ضل عبد احل�سن
�آل جنف على الرتجمة العربية للكتاب ،وكانت ال�سبب يف دعوتي له برتجمة
الكتاب ترجمة جديدة دقيقة تتطابق مع الأ�صل متا ًما .وتعبرّ عن �أغرا�ض امل�ؤلف
(((	ا�س َت َعا�ض عنهاْ :ا�س َت ْب َدل بها( .م).
ْ
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م�شكورا ،وجزاه اهلل عن زحماته
 ق ُِّد�س ِ�س ُّره  -بنحو �أف�ضل و�أدق ،وقد �أجنز ذلكً
�أف�ضل اجلزاء.
طبعات الكتاب والن�سخة املعتمدة يف التحقيق والرتجمة

لقد طبع الكتاب ثالثة مرات  -قبل طبعتنا هذه  -وهي:
(((1طبعة بغداد عام 1327هـ وتقع يف � 95صفحة رقعي.
أي�ضا ،وحتتوي كل
(((2طبعة طهران عام  1327هـ وتقع يف � 95صفحة رقعي � ً
�سطرا .وقد طبعت على احلجر والنا�سخ هو حممد
�صفحة منها على ً 22
علي بن حممد ح�سن الكلبايكاين ،ويف حا�شية ال�صفحة الأخرية وجدت
عبارة فار�سية مبا معناه« :وفقت �أنا وال�سيد ناظم ال�شريعة النائيني ملقابلة هذه
الن�سخة ال�شريفة هلل در قائلها ،و�أنا ب�سعادة تامة ،اللهم وفقنا و�صالح �إخواين
امل�ؤمنني لفهم َم َرا ِميه((( والعمل مبا يف ر�سالته ،الداعي الفاين حممد ح�سني
ال�شريازي» وهذا يعني � ّأن هذه الطبعة مطابقة للطبعة ال�سابقة.
(( (3طبعة طهران عام � 1334شم�سي ،املوافق لعام 1374هـ .ق ،امل�صادف
لعام 1954م ،وتقع يف � 142صفحة وعليها �شروح وتعليقات من قبل
املرحوم �آية اهلل ال�سيد حممود الطالقاين .واملنت يف هذه الطبعة مطابق
للطبعة ال�سابقة.
((( َم َراميه :مق�صده( .م).
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وهذا يعني � ّأن الطبعات الثالثة متطابقة وال يتفاوت الكتاب فيها من طبعة
�إىل �أخرى ،ولكن مع ذلك جهدت يف البحث عن ن�سخة خطية نعتمدها يف
التحقيق والرتجمة �أو ن�سخة من الطبعة الأوىل ،ولكن دون جدوى ،ومل �أعرث يف
فهار�س الكتاب اخلطية ملكتبات طهران وم�شهد وقم الرئي�سية على ا�سم الكتاب
با�ستثناء فهر�ست مكتبة وزيري يف يزد برقم  1202ن�سخ حممد علي كميتان يف
�سنة � 1332شم�س .وهذا التاريخ مت�أخر عن تاريخ وفاة امل�ؤلف ب�ست ع�شرة �سنة،
وهذا ما ُيفقد تلك الن�سخة القيمة العلمية املطلوبة.
ومن اجلدير باملالحظة � ّأن رئي�س حترير جملة املو�سم �أ�شار يف العدد اخلام�س
ولدى ن�شره الكتاب برتجمة �صالح اجلعفري �إىل �أنه اعتمد على هذه الرتجمة
«مع النظر للن�سخ الأ�صلية املخطوطة التالية »...وذكر منها ن�سخة مكتبة الوزيري
أهمية علمية لها .ثم ذكر ن�سخة �أخرى م�صورة عن
يف يزد وهي غري �أ�صلية وال � ّ
الن�سخة املخطوطة يف خزانة الدكتور عبد اهلل الفيا�ض يف بغداد حمفوظة مبكتبة
املجمع العلمي العراقي رقم  /7مو�ضوعات �شتى بخط الن�سخ حتتوي على 95
�سطرا.
�صفحة ويف كل �صفحة ً 22
وقد وجدت � َّأن هذه املوا�صفات موجودة يف طبعة طهران لعام 1328هـ مما
يوجب الثقة بها �أكرث .ولذا فقد دار العمل ترجمة وحتقي ًقا على ن�سخة من هذه
الطبعة ،وباهلل التوفيق وعليه التكالن.

َ
املدخ ُل
�آية اهلل ال�شيخ حممد ح�سني النائيني
دراسة يف حياته العلمية والسياسية

والدته ون�ش�أته
ولد ال�شيد حممد ح�سني النائيني يف �سنة 1273هـ (1857م)((( يف
مدينة نائني التابعة �إىل �أ�صفهان .ويف �أُ�سرة دينية معروفة ،حيث كان والده ال�شيخ
عبد الرحيم  -وكذلك �آبا�ؤه من قبله  -يتمتع بلقب �شيخ الإ�سالم يف �أ�صفهان،
دينيا ،حيث كان ال�سلطان
وهو يعادل لقب املفتي يف البالد العربية ،وميثل ً
من�صبا ًّ
القاجاري يقوم بتعيني علماء يف املدن الرئي�سية يف هذا املن�صب ويخلع على كل
ٍ
�شيخا
واحد منهم لقب �شيخ الإ�سالم .وبعد والده �أ�صبح �أخوه الأ�صغر منه ً
للإ�سالم يف �أ�صفهان� ،أ ّما ال�شيخ حممد ح�سني النائيني فقد �أ�صبح فيما بعد
�شيخ الإ�سالم يف البالد ال�شيعية كافة دون �أن يحتاج يف ذلك �إىل فرمان �سلطاين.
ن�ش�أ يف نائني وتعلم عند �أ�ساتذتها املقدمات واملبادئ الأولية ،ثم هاجر �إىل
�أ�صفهان لإكمال درا�سته هناك ،وذلك يف �سنة 1293هـ �أو 1295هـ (- 1876
(((	العاملي ،ال�سيد حم�سن الأمني� ،أعيان ال�شيعة ،ج� ،6ص ،54فيما ذكر ال�شيخ �آغا بزرك الطهراين يف نقباء
الب�شر ،ج� ،2ص� 593أن والدة ال�شيخ النائيني كانت يف �سنة 1277هـ (1860م).
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1878م) فدر�س عند ال�شيخ حممد باقر جنل ال�شيخ حممد تقي �صاحب حا�شية
املعامل ،وال�شيخ حممد ح�سن املعروف بالهزار جريبـي و�أبي املعايل الكلبا�سي
ويتحدث ال�شيخ
وال�شيخ جهانكري الق�شقائي ال�شهري بت�ضلعه باحلكمة والكالمّ .
النائيني عن تلك الفرتة الدرا�سية من حياته فيذكر �أ ّنه مل يرتك در�س ال�شيخ
حممد باقر طيلة الفرتة التي ق�ضاها يف �أ�صفهان� ،أ ّنه كان يدر�س عنده كتاب جناة
أي�ضا �أنه يف تلك الفرتة كانت
العباد لل�شيخ حممد ح�سن �صاحب اجلواهر .ويذكر � ً
تربطه عالقة �صميمة مع ال�سيد جمال الدين الأ�سد �آبادي املعروف بالأفغاين(((.
وبعد �أن ا�ستوعب ال�شيخ النائيني املعطيات العلمية ملدينة �أ�صفهان مل
فوجه نظره �إىل العراق ،وكانت املرجعية
يعد يجد فيها �شي ًئا ي�شفي غليله العلميّ ،
يومئذ للمجدد ال�سيد حممد ح�سن ال�شريازي ،فق�صد ال�شيخ النائيني �سامراء
وو�صلها يف �سنة 1303هـ (1884م) وبد�أ يح�ضر درو�س ال�سيد �إ�سماعيل ال�صدر
وال�سيد حممد الأ�صفهاين.
وبعد فرتة ح�ضر درو�س ال�سيد حممد ح�سن ال�شريازي .و� َأخذَ يثري نكات
ال�سيد ال�شريازي �إليه ،ف�س�أله عن م�صدر هذه النكات
علمية دقيقة لفتت نظر ّ
ّ
ف�أجابه ال�شيخ النائيني ب� ّأن �أُ�ستاذه يف �أ�صفهان در�سه كتاب «جناة العباد» يف الفقه
وكان ُي ِ
�شكل �أثناء الدر�س على حا�شية ال�سيد ال�شريازي عليه ،ثم يجيب عن هذه
((( جملة حوزة ،العدد � ،30ص ،41-40من مقابلة مع �آية اهلل ال�سيد حممد الهمداين نق ًال عن �أبيه الذي كان
�أحد تالمذة ال�شيخ النائيني.
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خا�صا يف
الإ�شكاالت .وهذا هو م�صدر تلك النكات ،فرتكت هذه احلادثة وق ًعا ًّ
قلب ال�سيد املجدد ال�شريازي وجعلت له مكانة خا�صة لديه .بحيث �أ�شار �إىل �أحد
العلماء املقربني لديه وهو ال�سيد حممد الأ�صفهاين ب�أن يهتم بال�شيخ النائيني
ويقوي عالقته به(((.
ِّ
وا�صل ال�شيخ النائيني ح�ضور در�س املجدد ال�سيد حممد ح�سن ال�شريازي
خا�صا له.
وحمررا ًّ
كاتبا ً
حتى وفاته يف عام 1312هـ (1895م) .و�صار يف �أواخر �أيامه ً
كما وا�صل احل�ضور يف در�س ال�سيد حممد الأ�صفهاين .والزم بحث
ال�سيد �إ�سماعيل ال�صدر �إىل عام 1314هـ (1897م) وهاجر معه �إىل كربالء يف
تلك ال�سنة .وبقي معه عدة �سنني فيها ثم هاجر �إىل النجف الأ�شرف املقر الأخري
لهُ .م ْن ِه ًيا بذلك دورة التح�صيل ومبتدئًا دورة العطاء العلمي.
وهناك كان ا�سم ال�شيخ حممد كاظم اخلرا�ساين يت�ألق يف �سماء احلوزة
واملرجعية الدينية ،خا�صة بعد وفاة ال�سيد املجدد ال�شريازي .وكانت مكانته
ونوعيا من الطالب .ويف ظل هذا الظرف
العلمية الرفيعة جتذب �إليه عد ًدا ً
كبريا ًّ
العلمي مل ي�ش�أ ال�شيخ النائيني ال�شروع بالتدري�س ،مف�ض ًال يف هذه الفرتة التعاون
العلمي وال�سيا�سي مع ال�شيخ اخلرا�ساين ،حيث كان ال�شيخ اخلرا�ساين يعقد يف

(((	امل�صدر نف�سه.
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خا�صا يح�ضره كبار العلماء للمداولة يف امل�سائل العلمية املع�ضلة،
جمل�سا ًّ
داره ً
فكان ال�شيخ النائيني وج ًها بار ًزا يف هذا املجل�س.
و�سنجده الن�صري الأكرب لل�شيخ اخلرا�ساين يف الق�ضية الد�ستورية التي
قادها لإ�صالح احلياة ال�سيا�سية يف �إيران.
مكانته العلمية ومرجعيته

يتميز ال�شيخ حممد ح�سني النائيني عن �أقرانه وعلماء ع�صره مبكانته
العلمية اخلا�صة بينهم .فلم يكن حلقة كباقي احللقات التي يقت�صر دورها على
ربط املا�ضي باحلا�ضر ونقل نتاج املا�ضني �إىل املعا�صرين ،و�إمنا كان حلقة م�شعة،
ومتوهجا يف الدرا�سة احلوزوية التخ�ص�صية منذ  60عا ًما
الزال �شعاعها متوا�ص ًال
ً
وحتى الآن ،وال زالت �آرا�ؤه ونظرياته تتداولها الأو�ساط العلمية وتهيمن بقوة
على الفكر الأ�صويل يف مرحلته املعا�صرة ،ويعبرّ عنها با�سم «مدر�سة النائيني»
�سلبا �أو �إيجابًا
بحيث ُيعد التطرق لر�أي ال�شيخ النائيني يف م�س�ألة ما ومعاجلته ً
�ضرورة علمية .ومل يكن املحقق ال�شيخ �آغا بزرك الطهراين مبال ًغا حينما قال
مده�شا
فيه� ...« :أ ّما هو يف الأُ�صول ف�أمر عظيم ،لأنه �أحاط بكلياته ودقَّقه تدقي ًقا ً
غريبا .وقد ّرن الف�ضاء ب�أقواله ونظرياته العميقة .كما انطبعت �أفكار
و�أتقنه �إتقانًا ً
�أكرث املعا�صرين بطابع خا�ص من �آرائه ،حتى ُع ّد جمد ًدا يف هذا العلم كما ُع َّدت
نظرياته مماثلة لنظريات �شيخنا اخلرا�ساين «�صاحب الكفاية» وكان لبحثه ميزة
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خا�صة ِّلدقة م�سلكه وغمو�ض حتقيقاته فال يح�ضره �إ ّال ذوو الكفاءة من �أهل النظر،
وال جمال فيه للنا�شئة واملتو�سطني لق�صورهم عن اال�ستفادة منه»(((.
(((

وقد انعك�س هذا الواقع على م�ستوى تالمذته الذين َت َ�س َّن ُموا
املرجعية والريادة العلمية مدة تربو على ن�صف قرن� .أمثال ال�سيد جمال الدين
الكلبايكاين ،وال�سيد حممود ال�شاهرودي ،وال�سيد حم�سن احلكيم ،وال�سيد
�أبو  القا�سم اخلوئي ،والعالمة الطباطبائي ،وال�شيخ ح�سني احللي ،وال�شيخ حممد
تقي الآملي ،وغريهم.
العلمية فله تعليقة على العروة الوثقى �إ�ضافة �إىل كتابه ال�شهري «تنبيه
�أ ّما �آثاره ّ
الأُ َّمة وتنزيه امللة» وهناك تقريرات وخمطوطات �أ�شهرها «فوائد الأ�صول» بقلم ال�شيخ
حممد علي الكاظمي اخلرا�ساين ،و« ُمنية الطالب يف �شرح املكا�سب» بقلم ال�شيخ
مو�سى النجفي .و«�أجود التقريرات» بقلم �آية اهلل ال�سيد �أبي القا�سم اخلوئي.
دينيا يف
وعلى �صعيد املرجعية الدينية برز ا�سم ال�شيخ النائيني مرج ًعا ًّ
الفتوى والتقليد ،بعد وفاة �شيخ ال�شريعة الأ�صفهاين .وذلك �إىل جنب ال�سيد
�أبي احل�سن الأ�صفهاين الذي كان �أ�شهر من زميله عند العامة ،فيما كان النائيني
�أ�شهر منه عند اخلا�صة(((.
(((	الطهراين� ،آغا بزرك ،نقباء الب�شر ،ج� ،2ص.595
((( َت�س َّن ُموا :اعتلوا( .م).
(((	العاملي ،ال�سيد حم�سن الأمني� ،أعيان ال�شيعة ،ج� ،6ص.54
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ال�شيخ النائيني والثورة الد�ستورية يف �إيران

وجدنا فيما �سبق � ّأن ال�شيخ النائيني كانت تربطه عالقة �صميمة بال�سيد
جمال الدين الأ�سد �آبادي املعروف بالأفغاين منذ �أيام درا�سته يف �أ�صفهان عندما
كان يف الع�شرينات من عمره .وي�ؤكد ال�شيخ النائيني نف�سه � ّأن هذه العالقة
توا�صلت فيما بعد .ففي �أيام اندالع ثورة ال ِّتنباك 1309هـ (1891م) قدم ال�سيد
جمال الدين �إىل العراق وو�صل �سامراء «وق�صدين �إىل غرفتي فالتقيته وطلب
خا�صا بال�سيد املجدد ال�شريازي ملدة ن�صف �ساعة ،فامتثلت
لقاء ًّ
مني �أن �أُر ِّتب له ً
طلبه لكن اللقاء مل يتم»(((.
وا�ضحا تك�شف ب�شكل
وهذه العالقة التي يبدو التجاوب فيها بني الرجلني ً
�أ ّويل عن تطلع قدمي وعميق �إىل ال�سيا�سة والإ�صالح ال�سيا�سي يف �شخ�صية ال�شيخ
النائيني ،وهو ما �سيتعزز �أكرث من خالل عالقة التلمذة  -وما انطوت عليه من
خ�صو�صيات  -مع ال�سيد املجدد ال�شريازي ،وعالقة التعاون ال�سيا�سي والعلمي
مع ال�شيخ حممد كاظم اخلرا�ساين .فمما ال �شك فيه � ّأن العالقة التي ربطت
بينه وبني �أقطاب((( الإ�صالح ه�ؤالء مل تنطلق من فراغ ،ومل ّمتر دون �أثر ترتكه
يف حياة ال�شيخ النائيني ،ومن هنا جند � ّأن التطلع نحو ال�سيا�سة والإ�صالح الذي
بد�أه ال�شيخ النائيني منذ الع�شرينات من عمره ،قد بلغ ذروته عندما �أ�صبح يف
((( جملة حوزة ،العدد  ،30م�صدر �سابق.
((( �أَ ْقطَ اب� :أ�سياد( .م).
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اخلم�سينات من عمره ،وذلك من خالل امل�شاركة الفعالة يف احلركة الد�ستورية
الإيرانية.
فقد كان �أحد �أع�ضاء هيئة العلماء التي �شُ ِّكلت لتوجيه احلركة وقيادتها
حتت �إ�شراف ال�شيخ اخلرا�ساين(((.
و ُيع َت َقد � َّأن ا�سم (مريزا حممد) الوارد يف بع�ض امل�صادر والوثائق ب�أ ّنه كان
�سكرتريا لل�شيخ اخلرا�ساين هو نف�سه ال�شيخ املريزا حممد ح�سني النائيني ،فقد
ً
ذكر �أحد تالمذته وهو �آية اهلل ال�شيخ مريزا ها�شم الآملي � ّأن ال�شيخ النائيني
هو الذي كان يتوىل كتابة الربقيات والبيانات التي كانت ت�صدر با�سم ال�شيخ
اخلرا�ساين(((.
وقد وا�صل ال�شيخ النائيني دوره الرئي�س يف احلركة حتى �أيامه الأخرية،
حيث ذكر الأخ الأ�صغر لل�شيخ النائينيَّ � ،أن �أخاه كان يف جملة العازمني على
�صد الهجوم الرو�سي على
الرحيل مع ال�شيخ اخلرا�ساين �إىل �إيران من �أجل ّ
إيرانية نحو االجتاه
�شمال �إيران وتوجيه احلركة الد�ستورية من داخل ال�ساحة ال ّ
أخريا((( .ذلك الرحيل الذي مل يتم ب�سبب الوفاة
املطلوب الذي انحرفت عنه � ً
املفاجئة لل�شيخ اخلرا�ساين ويبقى اجلهد الأكرب والدور الأعظم الذي بذله ال�شيخ
(((	اخلاقاين ،علي� ،شعراء الغري ،ج� ،10ص.88
(((	احلائري ،عبد الهادي «ت�شيع وم�شروطيت»� ،ص 156بالفار�سية.
(((	احلائري ،عبد الهادي ،م�صدر �سابق� ،ص.160
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النائيني يف هذا االجتاه يتمثل يف ت�أليف كتاب «تنبيه الأمة وتنزيه امللة» الذي
ُي َع ُّد زبور((( احلركة الد�ستورية ،حيث قام ال�شيخ النائيني من خالله بدور املنظّ ر
الفكري ووا�ضع الأُ�س�س الفقهية لها.
مع اجلهاد يف �إيران والعراق

يف اليوم ال�سابع من �شهر حمرم احلرام عام 1330هـ (كانون الثاين
1912م) و�صلت برقيات �إىل النجف الأ�شرف تتحدث عن جرائم ب�شعة ارتكبها
الرو�س يف املناطق التي احتلوها يف �شمال �إيران ،فقرر علماء الدين التوجه للجهاد
بعد توقف املحاولة الأوىل لهم التي كانت قبل هذا الت�أريخ بثالثة �أ�سابيع �إثر الوفاة
أي�ضا ،وان ُت ِخ َبت هيئة من
املرة � ً
املفاجئة لل�شيخ اخلرا�ساين ،وا�ستعدوا لل�سفر هذه ّ
العلماء للإ�شراف على حركة اجلهاد برئا�سة ال�شيخ عبد اهلل املازندراين ،كما تقرر
االجتماع يف الكاظمية التخاذ القرار النهائي هناك .وكان ال�شيخ حممد ح�سني
النائيني �أحد العلماء امل�شاركني يف هذا التحرك اجلهادي((( ،وبعد اجتماعهم
يف الكاظمية قرر العلماء ترك املبادرة الع�سكرية يف مثل هذه امل�س�ألة بيد الدولة
الإيرانية وا ِّتباع ر�أيها يف م�س�ألة الذهاب �إىل اجلبهات ،وملا ا�ستطلعوا ر�أيها تبني لهم
عدم احلاجة �إىل ذلك.
((( َز ُبور :كتاب( .م).
((( �شرب ،ال�سيد ح�سن ،تاريخ العراق ال�سيا�سي املعا�صر ،ج� ،2ص.125
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وعندما �أعلن اجلهاد �ضد االحتالل الإجنليزي يف العراق عام 1333هـ
(1914م) .كان ال�شيخ حممد ح�سني النائيني من جملة العلماء امل�شاركني فيه،
ويروي �آية اهلل ال�سيد �شهاب الدين املرع�شي �أ ّنه يتذكر جي ًدا دور ال�شيخ النائيني
امل�ؤثر يف اجلهاد واجلبهات(((.
قيادة احلركة اال�ستقاللية يف العراق

بعد م�شاركته يف اجلهاد �ضد االحتالل الربيطاين للعراق عام  1914مل
�سيا�سيا طيلة ال�سنوات ال�ست املمتدة
يعد لل�شيخ حممد ح�سني النائيني ن�شاطًا
ًّ
من ذلك التاريخ وحتى �آب  ،1920حيث ذ ُِك َر �أنه كان بعد هذا الت�أريخ �إىل جنب
�شيخ ال�شريعة الأ�صفهاين يف فرتة مرجعيته الق�صرية التي امتدت عدة �أ�شهر من
�أواخر عام  1920والتي كانت مليئة ب�أحداث ثورة الع�شرين .وهنا ينبغي التوقف
للإ�شارة �إىل � ّأن ثورة الع�شرين ا�ستمدت فكرها ال�سيا�سي من احلركة الد�ستورية
حد ما ،و� ّأن القائمني عليها من العلماء واملراجع كانوا من تيار هذه
الإيرانية �إىل ٍّ
احلركة ،و�أنها متحورت((( حول املطالبة مبلك مقيد بد�ستور وجمل�س نيابي� ،إ ّال �أنها
مل تطالب ب�إ�شراف املجتهدين على �أعمال املجل�س النيابي كما فعلت احلركة
الد�ستورية .ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل وجود �أبناء ال�س ّنة الذين ميثلون ن�سبة
م�ؤثرة يف العراق.
(((	احلائري ،عبد الهادي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.169
(((	تمَ َ ْح َورتَ :د َارت حول( .م).
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والنقطة التي قد تنطوي على دالالت مهمة هي � ّأن ال�شيخ النائيني بد�أ
دوره يف هذه الثورة عندما بلغت نهايتها .و�سنجده عما قليل �أحد القادة الثالثة
للحركة اال�ستقاللية العراقية ،التي انبثقت يف عام  1921وتوا�صلت حتى عام
1924م.
والتف�سري الذي يرتجح االعتقاد به � ّأن اختيار ال�شيخ النائيني للعب هذا
قائما على �أ�سا�س اختزان ووعي درو�س احلركة
الدور مل يكن ًّ
عفويا ،و�إمنا كان ً
الد�ستورية .ف� ّإن ثورة الع�شرين واجهت يف �أواخر عام  1920امل�أزق نف�سه الذي
ّ
واجهته احلركة الد�ستورية يف �أواخره ،وهو الوقوع يف الفخ الربيطاين .ومن هنا
انطلق ال�شيخ النائيني يذود عن ثورة الع�شرين يف املرحلة الأخرية فيها.
ففي � 12آذار 1921م ح�سم م�ؤمتر القاهرة الق�ضية العراقية بت�سمية الأمري
مر�شحا وحي ًدا لعر�ش العراق .وهنا وقف ال�شيخ حممد
في�صل بن ال�شريف ح�سني ً
ح�سني النائيني  -ومعه ال�سيد �أبو احل�سن الأ�صفهاين � -ضد فكرة الرت�شيح لعر�ش
املر�شح في�ص ًال �أو غريه ،ما مل ُي�ضمن ا�ستقالل العراق ويتم
العراق� ،سواء كان ّ
معتربا ا�ستقالل العراق
�إنهاء االنتداب الربيطاين له �أو ًال وقبل �أي �شيء �آخرً ،
وت�شكيل احلكومة امل�ستقلة فيه املنف�صلة عن الأجنبي واملقيدة بد�ستور وجمل�س
نيابي هدفًا مقد ًما على م�س�ألة العر�ش ،فيما وافق ال�شيخ مهدي اخلال�صي على
فكرة الرت�شيح دون ذلك ال�شرط .واختار بد ًال عنه �أن ي�شرتط على في�صل �أن
يكون منف�ص ًال عن الأجنبي مقي ًدا بد�ستور وجمل�س نيابي .فوافق في�صل على
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هذا ال�شرط ،و�أق�سم عليه �أمام ال�شيخ اخلال�صي الذي بايعه على هذا الأ�سا�س .ثم
ما لبث �أن �سحب بيعته منه بعد ما تبني له عدم التزام في�صل بال�شرط املذكور.
أخريا توافق الزعماء الثالثة على معار�ضة االنتداب واملعاهدة الربيطانية
و� ً
العراقية وتر�شيح الأمري في�صل لعر�ش العراق ،وعلى املطالبة بحكومة عراقية
م�ستقلة ومقيدة بد�ستور وجمل�س نيابي .ووا�صلوا معار�ضتهم التي انتهت بت�سفريهم
مع عدد �آخر من العلماء املحيطني بهم �إىل �إيران ،ف�أقاموا هناك عدة �أ�شهر جرت
بعدها مفاو�ضات بينهم وبني احلكومة العراقية ،انتهت مبوافقة احلكومة العراقية
على عودة العلماء �شريطة عدم التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية(((.
عودة �إىل ال�ساحة الإيرانية

يف نهاية حزيران  1923قامت احلكومة العراقية بت�سفري العلماء املعار�ضني
لالنتداب الربيطاين واملحتجني على نفي ال�شيخ حممد مهدي اخلال�صي �إىل
خارج العراق .ويف فرتة �إقامتهم يف �إيران املمتدة من ذلك الت�أريخ ،وحتى ني�سان
 1924جرت �أحداث رئي�سة يف �إيران� ،شارك فيها ه�ؤالء العلماء ب�شكل عام ،و�آية
اهلل النائيني منهم ب�شكل خا�ص بدور اعتربه بع�ض امل�ؤرخني ُ
والك ّتاب �أنه كان
وموجبا لالنتقاد.
�سلبيا
ً
ًّ
((( َب َح َث حمقق الكتاب �سري احلركة اال�ستقاللية العراقية وتطوراتها والأ�سباب التي دعت العلماء �إىل املوافقة
على ا�شرتاط احلكومة العراقية بعدم التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية �ضمن درا�سته حلياة ال�سيد �أبو احل�سن
الأ�صفهاين وحياة ال�شيخ حممد مهدي اخلال�صي ،وذلك يف كتابه «من �أعالم الفكر والقيادة واملرجعية».
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ففي تلك الفرتة كانت ال�ساحة الإيرانية يتجاذبها اجتاهان �سيا�سيان
�أ�سا�سيان هما:
(((1االجتاه الراف�ض للنفوذ الربيطاين وهو االجتاه ال�شعبي الذي يحظى بقيادة
العلماء وجتاوب �أحمد �شاه معه.
(((2االجتاه امل�ؤيد للإجنليز وال�سائر يف ركابهم ،وعلى ر�أ�سه ر�ضا خان الذي كان
وزيرا للحربية �آنذاك.
ً
وبعد فرتة من و�صول العلماء �إىل �إيران ،وحتدي ًدا يف  27ت�شرين الأ ّول
رئي�سا للوزراء حتت �ضغط وت�أثري الإجنليز .مبا جعل
 1923مت تعيني ر�ضا خان ً
�أحمد �شاه ي�شعر بالريبة وينظر بال�شك �إزاء م�ستقبله ،ف�صمم على اخلروج من
املفو�ض الربيطاين لورن �أن ي�أخذ تعه ًدا من ر�ضا
�إيران �إىل �أوربا ،وطلب من الوزير ّ
خان بت�أمني �سالمة ويل عهده .ومن �أجل �أن تخلو ال�ساحة له �سارع ر�ضا خان �إىل
تقدمي هذا التعهد.
ويف  1ت�شرين الثاين  ،1923ع�شية �سفره الأخري  -الذي انتهى به م�صريه
ال�سيا�سي � -إىل �أوروبا توجه �أحمد �شاه �إىل مدينة قم .وذلك لتوديع العلماء
الثالثة� ،آية اهلل ال�شيخ عبد الكرمي احلائري ،و�آية اهلل ال�سيد �أبو احل�سن الأ�صفهاين،
و�آية اهلل ال�شيخ حممد ح�سني النائيني.
ويف فرتة غياب �أحمد �شاه عن ال�ساحة ،بد�أ ر�ضا خان الدعوة �إىل ت�أ�سي�س
حما من وراء ذلك �إىل التخل�ص من الأ�سرة القاجارية
نظام جمهوري يف �إيران .طا ً
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وت�أ�سي�س نظام جديد يكون بزعامته ،وا�ستطاع �أن ُيعبئ ل�صالح هذه الفكرة التي
مل تكن جديدة على ال�ساحة الإيرانية بع�ض الفئات ،لكن الر�أي العام وبزعامة
حتكم الإجنليز
عمليا ّ
القيادة الإ�سالميةّ ،
مت�سك بالرف�ض لهذه الفكرة التي تعني ًّ
تقدم �صورة �أف�ضل من احلكم الوراثي.
بكل �شيء و�إن كانت من الناحية النظرية ّ
حيث اجتمع العلماء الثالثة يف قُم واتفقوا على �ضرورة �إقناع رئي�س الوزراء ب�أن
م�سوغ لطرح فكرة اجلمهورية،
خطرا على البالد وبالتايل ال ّ
�أحمد �شاه ال ميثل ً
يحد من �صالحيات ال�شاه.
خا�صة و� ّأن الد�ستور ّ
أخريا يف حتقيق هذا الهدف و�إنقاذ البالد من م�أزق خطري.
وقد جنحوا � ً
ففي ع�شية عودة �آية اهلل ال�سيد �أبو احل�سن الأ�صفهاين و�آية اهلل ال�شيخ حممد
ح�سني النائيني �إىل العراق ،وحتدي ًدا يف �آذار  1924قدم ر�ضا خان �إىل قُم لتوديع
العلماء فتباحثوا معه و�أقنعوه ب�ضرورة التخلي عن فكرة اجلمهورية ،و�أ�صدروا بيانًا
يعلنون فيه لل�شعب الإيراين تخلي ر�ضا خان عن فكرة اجلمهورية ،وانتهاء الأزمة
موجه
ال�سيا�سية يف البالد .و�أعلن ر�ضا خان ذلك � ً
أي�ضا بنف�سه يف بيان م�ستقل ّ
�إىل ال�شعب الإيراين.
وبهذا املوقف ا�ستطاع ر�ضا خان �أن يع ّزز مكانته لدى العلماء ،ويوجد
لديهم الثقة به ك�سيا�سي يحرتم الإ�سالم والعلماء ويحتكم �إىل ر�أيهم يف اللحظات
احلرجة ،و�سيقوم بتوظيف هذه النتيجة ل�صاحله يف املعركة مع �أحمد �شاه .فلئن
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ف�شلت فكرة اجلمهورية كو�سيلة لإق�صاء �أحمد �شاه من العر�ش ف� ّإن رئي�س الوزراء
ال زال ميلك الو�سائل البديلة التي حتقق له ذلك.
وعلى �صعيد القيادة الإ�سالمية ظهر اجتاهان ب�ش�أن املوقف من ر�ضا خان:
رف�ضا قاط ًعا ب�سبب عالقاته امل�شبوهة بالإجنليز،
(((1االجتاه الراف�ض لر�ضا خان ً
ومي ّثل هذا االجتاه �آية اهلل ال�شهيد ال�سيد ح�سن املدر�س.
�سيا�سيا طي ًعا للعلماء .وميثل هذا االجتاه بالدرجة
(((2االجتاه الواثق به باعتباره
ًّ
الأوىل �آية اهلل ال�شيخ النائيني وبعده �آية اهلل ال�سيد �أبو احل�سن الأ�صفهاين.
ويبدو � ّأن الأ�سا�س الذي انطلق منه هذا االجتاه يتمثل بالي�أ�س من عودة
�أحمد �شاه �إىل ال�سلطة ،وبالتايل عدم �إمكانية الرهان عليه .وقد �أبدى ر�ضا
كبريا للعلماء حتى طلب ذات ّمرة من
خان طيلة الفرتة ال�سابقة احرتا ًما ً
�آية اهلل ال�شيخ عبد الكرمي احلائري ر�سالته العملية ليقلده على �أ�سا�سها .من
هنا وثق به �آية اهلل ال�شيخ النائيني و�آية اهلل ال�سيد �أبو احل�سن الأ�صفهاين
منا�سبا لأحمد �شاه.
باعتباره بدي ًال ً
ح�سا�سية
و�إ ّال ف� ّإن جتربة ال�شيخ النائيني يف احلركة الد�ستورية �أك�سبته
ّ
�شديدة جتاه اال�ستعمار ،وقد وجدنا ذلك بو�ضوح يف زعامته للحركة اال�ستقاللية
غ�ض الطرف عن
يف العراق .فمن غري املعقول االعتقاد ب� ّأن ال�شيخ النائيني قد ّ
عمالة ر�ضا خان للإجنليز� ،أو تهاون يف مقاومتهم .ومهما تكن نتائج البحث يف

53

املدخل

53

�صحة وعدم �صحة موقفه الواثق من ر�ضا خان ومدى �إمكانية القول ب�أنه ّكرر خط�أ
دينيا ق�ضى
ال�شيخ حممد مهدي اخلال�صي يف مبايعته للملك في�صل ،ف� ّإن ً
زعيما ًّ
�شطرا من عمره يف مقاومة اال�ستعمار وتن ّقل بني عدة خنادق وجبهات �إيرانية
ً
نف�سر ذلك املوقف منه بالتهاون �أو املهادنة.
وعراقية ،ال ميكننا �أن ّ
ويبدو من بع�ض الوثائق � َّأن ال�شيخ النائيني يف الأيام الأخرية من وجوده
يف �إيران �سعى لإقناع �آية اهلل ال�سيد ح�سن املدر�س بالتخفيف من معار�ضته لر�ضا
خان((( ،لكنه �أخفق يف ذلك ،وتوا�صلت الأحداث حتى جاء عام 1925م ،حيث
�سرية �إىل العراق ،وتوجه �إىل النجف الأ�شرف ليلتقي العلماء،
قام ر�ضا خان بزيارة ّ
وليح�سم ق�ضية العر�ش يف �إيران .ويروي ال�شيخ حممد حرز الدين � ّأن موثوقًا عنده
روى له يف عام 1345هـ (1925م) ب� ّأن �آية اهلل ال�سيد �أبو احل�سن الأ�صفهاين و�آية
اهلل ال�شيخ النائيني و�آخرين اجتمعوا مع ر�ضا خان يف النجف الأ�شرف يف حرم
حا�ضرا �ضمن حا�شية
�أمري امل�ؤمنني  لي ًال قبل الفجر ب�ساعتني ،وكان الراوي ً
�أحد العلماء احلا�ضرين .وتداول العلماء معه احلديث حول �ش�ؤون �إيران ،و�أخذوا
عليه العهود واملواثيق والإميان �أن ي�سري بر�أي العلماء ،و�أن يكون هناك جمل�س
تن�ص الرواية
�شورى ي�شرف عليه خم�سة من املجتهدين ،و�شروطًا �أخرى .ومل ّ
على املطلب الذي جاء ر�ضا خان من �أجله .لكن ال�سياق يو�ضح ب� ّأن مطلبه كان
وت�سنمه العر�ش بد ًال عنها(((.
ت�أييده يف �إنهاء حكم الأ�سرة القاجارية ّ
(((	احلائري ،عبد الهادي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.191
((( حرز الدين ،ال�شيخ حممد ،معارف الرجال ،ج� ،1ص.49-48
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ويف مقابل التعهدات والأميان التي �أُخذت منه� ،أ�صدر الزعيمان الدينيان
ال�سيد �أبو احل�سن الأ�صفهاين وال�شيخ حممد ح�سني النائيني فتوى م�شرتكة،
وب�شدة كل �أ�شكال املعار�ضة حلكم ر�ضا خان((( .وينبغي التو�ضيح
حرما فيها ّ
ّ
هنا � ّإن حترمي املعار�ضة ال يعني � ّأن الزعيمني الدينيني نظرا حلكم ر�ضا خان على
�أ ّنه حكم �إ�سالمي ،و�إنمّا يعني وجود امل�صلحة فيه على فر�ض التزامه بتعهداته
املذكورة ،وحينئذ فاملعار�ضة �ستكون لتلك امل�صلحة وملوقف املرجعية الدينية.
ومن هنا ت�أخذ الفتوى َز ْخ َمها((( ال�شرعي.
فورا �إىل خلع �أحمد �شاه واجللو�س
وهكذا ا�ستتب الأمر لر�ضا خان ،وبادر ً
بد ًال عنه على عر�ش �إيران ،وت�أ�سي�س حكم الأ�سرة البهلوية الذي �أ�سقط عام
1979م على يد الإمام اخلميني  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره.
ولكنه وبعد �أن ا�ستقر به املقام على العر�ش واطم� ّأن �إىل م�صريه وم�ستقبله،
قلب للعلماء ظَ ْهر ا ِمل َج ّن واتخذ �أتاتورك قدوة له يف احلكم وال�سيا�سة.
� ّإن هذه الفتوى كانت �آخر ن�شاط �سيا�سي لل�شيخ النائيني ،وبها ختم
حياته ال�سيا�سية ،وتفرغ للدر�س والبحث و�ش�ؤون املرجعية الدينية .خمل ًّفا وراءه
ثالث جتارب �سيا�سية يف الإ�صالح واملقاومة انتهت جمي ًعا مب�صري واحد هو خروج
(((	احلائري ،عبد الهادي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،193بالفار�سية ،انظر الفتوى.
((( َز ْخ َمها :ق َُّوتها( .م).
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اال�ستعمار من الباب وعودته �إىل الدار من ال�شباك .احلركة الد�ستورية الإيرانية
احلركة اال�ستقاللية العراقية .احلكم البهلوي يف �إيران.
ق�سم الباحث الإيراين عبد الهادي احلائري حياة ال�شيخ النائيني
لقد ّ
�إىل ثالث مراحل هي :مرحلة التحرك �ضد اال�ستبداد ومرحلة قيادة احلركة
أخريا مرحلة ال�صداقة مع الأنظمة احلاكمة يف �إيران
اال�ستقاللية يف العراق .و� ً
والعراق((( م ّتخذًا من ت�أييد ال�شيخ النائيني حلكم ر�ضا خان مث ً
اال للمرحلة الثالثة
التي جند يف ت�سميتها بال�صداقة ا�ستعج ً
وا�ضحا.
اال ً
لقد كانت �أوا�سط الع�شرينات فرتة حا�سمة على �صعيد العامل الإ�سالمي
ككل ،ففي العراق قُ�ضي على احلركة اال�ستقاللية ،ويف �إيران �أُنهي احلكم
القاجاري ،ويف تركيا �أقيمت اجلمهورية ومت �إ�سقاط �آخر رموز الدولة العثمانية،
ويف اجلزيرة العربية وم�صر وال�شام متكنت �أوروبا من فر�ض هيمنتها عرب معاهدات
مذّ لة و�أنظمة هزيلة ،وهكذا مل تكن امل�س�ألة القائمة يف العامل الإ�سالمي �آنذاك
م�س�ألة عميل هنا وحاكم هناك بقدر ما هي م�س�ألة الأ ّمة التي حتتاج �إىل بناء جديد
ميك ّنها من الوقوف على قدميها �أمام الهجمة الأوروبية ال�شاملة ،وهي م�س�ألة ترتبط
باجلذور �أكرث مما ترتبط بال�سيا�سة التي �أ�صبحت �أهميتها ثانوية ،ومن هنا جاءت
موافقة املرجعية الدينية على ا�شرتاط عدم التدخل يف ال�سيا�سة عندما طلب منها
(((	احلائري ،عبد الهادي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.195-194
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ذلك مقابل العودة �إىل النجف الأ�شرف ،ف�إعادة البناء من جديد كانت �أهم من
ال�سيا�سة ومعطياتها.
�سجاياه الروحية

مت ّتع ال�شيخ حممد ح�سني النائيني بخ�صائ�ص روحية فريدة .فقد ذكر
ال�شيخ �آغا بزرك الطهراين � ّإن ال�شيخ النائيني «كان �إذا وقف لل�صالة ارتعدت
فرائ�صه وابتلّت حليته من دموع عينيه»(((.
ويذكر �آية اهلل ال�سيد احل�سيني الهمداين نق ًال عن �أبيه � ّإن �آية اهلل النائيني
كان يجل�س عند باب احلرم العلوي قبل �أن ُيفتح وقبل �أذان ال�صبح ب�ساعة،
فين�شغل بال�صالة والتهجد عند الباب حتى يفتح ويدخل وقت �صالة ال�صبح،
ويف �آخر حياته كان ينه�ض قبل ال�صالة ب�ساعتني للتهجد والعبادة ،ويف �إحدى
م�ستوليا عليه ويف حالة من الإغماء فجاءه
الليايل الأخرية من حياته كان املر�ض
ً
الطبيب وا ّتخذ بع�ض الإجراءات ،ثم قال� :إ ّنه �سيفيق بعد ربع �ساعة وتتح�سن
حالته ،وكانت ال�ساعة الثالثة بعد منت�صف الليل ،فقلت للحا�ضرين  -والكالم
لوالد ال�سيد الهمداين الذي كان تلميذًا لل�شيخ ّ � -إن ال�شيخ �إذا �أفاق ونظر �إىل
ال�ساعة ووجدها يف الثالثة �سينه�ض ل�صالة الليل وت�سوء حالته ،والبد لنا من
تنظيم ال�ساعات املوجودة و�إرجاعها �إىل الواحدة ،فلما انتبه نظر �إىل ال�سماء وقال
(((	الطهراين� ،آغا بزرك ،نقباء الب�شر ،ج� ،2ص.594
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ال�ساعة الآن هي الثالثة بعد منت�صف الليل ،فقلت له هذه ال�ساعات كلها تقر أ�
ماء ف�أتينا به
� ّإن ال�ساعة هي الواحدة ،قال �أنا �أعرف الوقت من ال�سماء .ثم طلب ً
وتو�ض�أ و�صلى(((.
ويتحدث ال�شيخ علي ال�شرقي عن �شخ�صيته فيقول:
ّ
«كان �إما ًما يف الأدب الفار�سي ،وكان لأ�سلوبه �شخ�صية �أدبية يتحداها
الك ّتاب من الفر�س ،وكان على جانب عظيم من الأدب العربي العايل ،ومل
درهما واح ًدا طيلة حياته ،وقد كانت له
يتناول من بيت املال وحقوق امل�سلمني ً
تركة من �آبائه عقارية وغري عقارية ،كانت م�صدر تغذيته و�صرفه �أيام كان يف �إيران
والنجف و�سامراء ثم النجف»(((.
وفاته

يف عام  1927دخل �آية اهلل ال�شيخ النائيني �إحدى م�ست�شفيات بغداد
للعالج فيها ،ويف عام  1933دخل امل�ست�شفى مرة ثانية ،ويف �أواخر �أيامه �أ�صيب
مبر�ض مل ميهله طوي ًال فتويف على �أثره  -رحمه اهلل  -وكان ذلك يف  26جمادى
مهيبا ،و�أُقيمت جمال�س
الأوىل1355 ،هـ (�آب 1936م) .و�شُ ِّيع جثمانه ت�شيي ًعا ً
الفاحتة على روحه الطاهرة ب�شكل وا�سع .و� ّأبنه((( العلماء وال�شعراء.
((( جملة حوزة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،50باللغة الفار�سية.
((( جملة املو�سم ،العدد اخلام�س� ،ص.49
((( �أَ َّب َنهَ :ر َثاه و�أَ ْث َنى عليه بعد موته( .م).
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� ّإن لوالدة الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي ق�صة ينبغي الإملام بها ملن يريد
الإحاطة مبكانة ال�شيخ النائيني.
قائما على
فعلى �صعيد املذاهب الأربعة كان ظهور الفقه ال�سيا�سي فيها ً
�أ�سا�س �شرعية احلكم القائم و�أ�سالفه .فاحلكم العبا�سي وكذا �سلفه الأموي حكم
�شرعي ي�ستغنى عن الإثبات من وجهة نظر هذه املذاهب التي عاجلت م�سائل
احلكم والنظام يف القرن الهجري الثاين ،ولذا فهي تتمتع برتاث غني لكنه لي�س
نقيا وال �أ�صيالً ،لأن الفقهاء عاجلوا املفردات القائمة من زاوية التربير والتما�س
ًّ
امل�سوغات ،فظهرت نظريات يف والية العهد والبيعة وما ا ُّدعى ب�إمامة التغلّب على
عمليا ذات
�أ�سا�س التربير ملمار�سات احلكمني الأموي والعبا�سي التي �أ�صبحت ًّ
(((
نظريا ب�شكل
قوة ت�شريعية بنحو ُم َ�سا ِوق ل�سنة النبي ﵀ و�إن مل ُي َّقرر ذلك ًّ
�صريح ،وكان ذلك على ح�ساب الإ�سالم والت�شريع الإ�سالمي الذي فقد نقاءه
نتيجة لأمثال هذه النظريات .فقاعدة ال�شورى التي يتم�سك بها هذا الت�شريع
((( ُم َ�ساوقُ :م َ�ساير( .م).
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يف جمال احلكم والدولة ال يكاد يبقى لها م�ضمون واقعي عندما يجري تطبيق
ين�صب ابنه
النظريات الثالثة امل�شار �إليها .فنظرية والية العهد ت�سمح للخليفة ب�أن ّ
�شرعيا �إن متت
�أو �أخاه خل ًفا له ،ونظرية البيعة لدى بع�ض الفقهاء تعترب احلكم ًّ
البيعة ولو ب�أفراد قالئل ال يتجاوزون عدد الأ�صابع ،ونظرية التغلب ترى �شرعية
احلكم القائم بالقوة ،ومع نظريات كهذه ما الذي �سيبقى من ال�شورى؟
واخللل الأ�سا�سي الذي �أ ّدى �إىل مثل هذه النتيجة هو الت�سليم امل�سبق
ب�شرعية حكام مل يكن لهم من الإ�سالم �إ ّال ا�سمه ،ولو �أنهم اكتفوا بهذا املوقف
لكان الأمر هي ًنا لكنهم ارتكبوا مفارقة ثانية هي ا ّتخاذ ال�سرية ال�سيا�سية له�ؤالء
أ�سا�سا يف اال�ستدالل واال�ستنباط كما لو كانت �سرية للنبي ﵀.
احلكام � ً
ولئن كانت املفارقة الأوىل قابلة للتوجيه ف� ّإن املفارقة الثانية ال تقبل
التوجيه .ف� ّإن الت�سليم ب�شرعية حاكم ما ال يقت�ضي جعل �سلوكه ال�سيا�سي دلي ًال
علميا يف بناء نظرية يف الفقه ال�سيا�سي((( .والدليل العلمي ال ميكن ا�ستفادته
ًّ
ينبه على حقانية مدر�سة �أهل البيت  -عليهم
�إ ّال من �سرية مع�صومة ،وهذا ما ّ
ا�ستمرارا للر�سالة ،ولذا ف�إنها تتم
ال�سالم  -التي �آمنت ب� ّأن الإمامة عهد �إلهي ي�أتي
ً
م�صدرا من
بالن�ص والتعيني و ُي�شرتط فيها الع�صمة .وتكون �سرية الإمام و�سنته
ً
أي�ضا .وكمثال على ذلك جند يف كتاب
((( ويتوا�صل هذا االجتاه عند املفكرين املحدثني من املذاهب الأربعة � ً
الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي للأ�ستاذ عبد القادر عودة ا�ستد ً
الال على �صحة تعدد الدول الإ�سالمية وعدم
وجوب احتادها بكون النظريات الإ�سالمية قد و�ضعت يف العهد العبا�سي عندما انق�سمت الدولة الإ�سالمية
�إىل ثالث دول� ،ص.464

61

نبـــذة عن الفقــه ال�سيا�ســي الإ�سالمــي

61

م�صادر الت�شريع ،و�إ ّنها من �أ�صول الدين التي ُتبحث يف علم الكالم و�ش�أن الفقه
إمامية
فيها معاجلة التفا�صيل املتغرية ،وهذا ما جعل الفقه ال�سيا�سي يف املدر�سة ال ّ
ي�ستند �إىل ر�صيد ٍ
ويت�سم بزخم روحي فعال ،بو�صف � ّأن
عال ًّ
جدا من اال�ستقامةّ ،
الإمامة من�صب �سماوي م�شغول حتى نهاية الت�أريخ ب�إمام حا�ضر �أو غائب ،و� ّأن
احلكم الزمني القائم يف زمن الغيبة �شيء من توابع الإمامة ،و�إ ّنه موقع النيابة عنها
بنحو يجعل قيم الإمامة وا�ستقامتها و�أخالقيتها وزخمها الروحي مهيمنة على
�أَ ْر ِوقَة الدولة((( و�أجواء املجتمع وحا�ضرة يف �سياقات التجربة والتطبيق.
لقد ّمر الفقه ال�سيا�سي يف مدر�سة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم  -بثالث
مراحل هي:
(((1مرحلة �سيادة ال َّت ِق َّية((( وغياب النظرية ال�سيا�سية من بدء الغيبة وحتى
القرن العا�شر الهجري.
(((2مرحلة ظهور الأُ�س�س النظرية للنظام ال�سيا�سي من القرن العا�شر وحتى
�أوا�سط القرن الثالث ع�شر الهجري.
(((3مرحلة تكامل النظرية ال�سيا�سية يف الفقه الإمامي القرن الرابع ع�شر
الهجري.
((( �أَ ْروقَة الدولة :حلقات الدولة التي ُي ْج َرى فيها النقا�ش والت�شاور.
(((	ال َّت َّقية� :إخفاء احلق وم�صانعة النا�س ،والتظاهر بغري ما ُيعتقد خوفًا من البط�ش �أو الظلم( .م).
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املرحلة الأوىل :هي املرحلة املمتدة من غيبة الإمام  يف منت�صف القرن
الثالث الهجري وحتى القرن العا�شر ،حينما بلور املحقق الكركي (ت940هـ)
فكرة نيابة الفقيه عن الإمام  كنواة يف النظرية ال�سيا�سية الإ�سالمية ،وطبقها
حينما اعرتف له ال�شاه طهما�سب بحقه يف امللك« :لأ ّنك النائب عن الإمام
عمالك �أقوم ب�أوامرك ونواهيك»((( .وطب ًقا ل�صالحياته قام املحقق
و�إنمّا �أكون من ّ
الكركي ب�إبقاء ال�شاه يف موقعه ليقوم ب�إدارة البالد حتت �إ�شراف املرجع الديني.
وقد كتب يف ر�سالته حول �صالة اجلمعة «اتفق �أ�صحابنا ر�ضوان اهلل عليهم على
� ّأن الفقيه العدل الإمامي اجلامع ل�شرائط الفتوى املعرب عنه باملجتهد يف الأحكام
ال�شرعية نائب من قبل �أئمة الهدى �صلوات اهلل و�سالمه عليهم يف حال الغيبة
يف جميع ما للنيابة فيه مدخل  .(((»...وهذا يعني � ّأن الفكرة لي�ست من �إبداعات
املحقق الكركي ،وهي مبثوثة يف املتون الفقهية ال�سابقة عليه كالتذكرة للعالمة
وال�شرائع للمحقق� ،إ ّال � ّأن ال�شيء اجلديد هو تبلور هذه الفكرة كنواة لنظرية
�سيا�سية وظهورها يف ميدان التطبيق ،وبذا تكون النظرية ال�سيا�سية يف مدر�سة
�أهل البيت قد �أطلّت على الواقع يف �إطار �صحيح �أ�صيل لأ ّنها ولدت يف �أجواء
تبعية احلاكم للفقيه ،ومل تظهر يف �أجواء تبعية الفقيه للحاكم كما ح�صل ذلك
يف املذاهب الأربعة.
(((	العاملي ،حم�سن الأمني� ،أعيان ال�شيعة ،ج� ،8ص.209
(((	الكركي ،علي بن احل�سني ،ر�سائل املحقق الكركي ،ج� ،1ص ،142من�شورات مكتبة �آية اهلل املرع�شي.
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نظرا لظروف
وقبل هذا الت�أريخ كانت ّ
التقية �سائدة بنحو يكاد يكون مطل ًقا ً
االختناق ال�سيا�سي ال�شديد الذي عاي�شه �أتباع مدر�سة �أهل البيت  -عليهم
ال�سالم � -آنذاك� ،إىل حد ّكر�س لديهم روحية الرف�ض ال�سلبي ،و�صادر منهم
روحية املبادرة على �صعيد النظرية ال�سيا�سية ،بحيث جند ال�سيد ابن طاوو�س وهو
من علماء الإمامية يف القرن ال�سابع يف�سر �إقب ً
اال بدا من احلكومة املغولية �إزاءه ب�أنه
نحو من العناية الإلهية وم�صداق لإخبارات غيبية �أخرب بها الإمام ال�صادق 
بع�ض �أ�صحابه عن عالمات الظهور و�إرها�صات �آخر الزمان(((.
ويف القرن الثالث ع�شر �أكد ال�شيخ جعفر كا�شف الغطاء (ت 1227هـ)
فكرة نيابة الفقيه عن الإمام  حينما �أذن لفتح علي �شاه القاجاري ب�إدارة
معركة حترير ال�شمال الإيراين املحتل من قبل الرو�س �آنذاك(((.
ويف هذه الفرتة بالذات ح�صل تطور نظري له �أهمية بالغة .فقد كتب
املوىل �أحمد الرناقي (ت 1245هـ) كتابًا بعنوان عوائد الأيام ا�شتملت عناوينه
الداخلية على عنوان «يف حتديد والية احلاكم» ذكر فيه «�أنيّ قد ر�أيت امل�صنفني
كثريا من الأمور �إىل احلاكم يف زمن الغيبة ويولونه فيها وال يذكرون عليه
ّ
يحولون ً
دلي ًال ور�أيت بع�ضهم يذكرون �أد ّلة غري تامة ، (((»...فعقد لأجل ذلك بح ًثا انطوى
(((	ابن طاوو�س ،ر�ضي الدين ،الإقبال� ،ص ،72-71الباب الرابع ،الف�صل اخلام�س.
(((	العاملي ،حم�سن الأمني� ،أعيان ال�شيعة ،ج� ،4ص.99
(((	الرناقي� ،أحمد ،عوائد الأيام� ،ص ،185من�شورات مكتبة ب�صريتي ،قم.
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على نق�ض و�إ ِْب َرام((( وا�ستعرا�ض للأدلة ب�ش�أن والية الفقيه ،وانتهى فيه �إىل �إثبات
الوالية العامة له ،وبالتدريج �أخذ عنوان والية الفقيه ي�ست�أثر باهتمام الفقهاء �أكرث
من عنوان النيابة ،و�أخذ الفقهاء يناق�شون هذه الأُطروحة بني م�ؤيد ومعار�ض.
وهكذا دخلت النظرية ال�سيا�سية الإمامية عامل الربهنة واال�ستدالل الفقهي،
ومل ِ
مي�ض وقت طويل حتى دخلت عامل التطبيق ومتطلباته ،وذلك من خالل
انبثاق احلركة الد�ستورية الإيرانية يف الربع الأول من القرن الرابع ع�شر الهجري،
وهكذا يكون الفقه ال�سيا�سي قد طوى مرحلته الثانية ،و�أطلّ على املرحلة الثالثة
التي ن�ش�أت على يد ال�شيخ حممد ح�سني النائيني حينما و�ضع كتابه تنبيه الأ ّمة
كتنظري فقهي لنظام حكم د�ستوري �شوروي يطبق �أحكام الإ�سالم ،ويخ�ضع
لإ�شراف �ستة من الفقهاء العدول .وهي املرحلة التي اكتملت على يد الإمام
اخلميني  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره  -حينما دعا �إىل �إقامة احلكم الإ�سالمي على �أ�سا�س والية
الفقيه وذلك يف كتابه احلكومة الإ�سالمية.
ويف مطاوي الكتاب �سيجد القارئ �إ�شارة مريرة من ال�شيخ النائيني �إىل � ّأن
الفقهاء ال�سابقني عليه مل يناق�شوا �أمور احلكم والدولة اعتقاداتهم بعدم جدوى
مثل هذه الأمور ب�أ ّنها لي�ست حم ًّال البتالئهم مما �أ ّدى �إىل تكري�س �سلطة الطواغيت
�أكرث ف�أكرث(((.
((( � ْإب َرامْ � :إح َكام( .م).
(((	انظر �ص ،130من هذا الكتاب.
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ال�شيخ النائيني م�ؤ�س�س الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي احلديث

لقد عالج فقهاء الإمامية امل�س�ألة الد�ستورية يف �ضوء عناوين العدالة
جلدة امل�س�ألة من
ونظرا ّ
وامل�ساواة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ووالية الفقيهً .
جهة والتعقيدات الدولية والداخلية التي �أحاطتها من جهة ثانية ،فقد �أ�صبحت
امل�س�ألة مثار نزاع فقهي حاد بعد ما كانت يف بدء الأمر مو�ضع اتفاق اجلميع.
فبدا الأمر خط�أً وك�أ ّنه نزاع بني �أن�صار الد�ستور و�أن�صار اال�ستبداد.
أن�صارا بني �أب�سط املتدينني ف�ض ًال عن
� ّإن اال�ستبداد ال ميكن �أن يجد له � ً
الفقهاء ملا ينطوي عليه من الظلم ،و� ّإن فكرة الد�ستور لي�ست غام�ضة وال غريبة
عن الذهنية الإ�سالمية حتى تثري عداء الإ�سالميني .ففي �أول دخول النبي ﵀
�سن جملة من القواعد يف العالقة بني امل�ؤمنني واليهود ب�صورة ت�شبه
للمدينة ّ
ال�صياغة الد�ستورية يف حقل العالقات اخلارجية ،كما � ّأن فكرة الر�سائل العملية
عدة قرون م�شابهة متا ًما لفكرة الد�ستور� .سوى
التي ظهرت يف الفقه الإمامي منذ ّ
تنظم �سلوك الفرد والد�ستور ِّ
� ّإن الر�سالة العملية ِّ
ينظم �سلوك املجتمع .ف�إذا كان
ال�سلوك الفردي ال ي�ستقيم �إ ّال بد�ستور مدون .ف� ّإن ال�سلوك االجتماعي �أوىل
باالحتياج �إىل د�ستور ي�ضمن ا�ستقامة احلكم واحلاكم ،و�سيادة القانون .كما � ّأن
ا�شرتاط العدالة واال�ستقامة وااللتزام بال�شريعة وبامل�صلحة الإ�سالمية على احلاكم
�شرعيا من �ش�أنه م�صادرة اال�ستبداد وجتفيف منابعه .كما � ّأن
لكي يكون حكمه ًّ
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دعوة القر�آن �إىل حتكيم الكتاب والعمل مبا فيه هي مبثابة الدعوة �إىل �إقامة حكم
مقيد بوثيقة قانونية معينة ونبذ احلكم الكيفي امل�ستند �إىل �أهواء احلاكم ورغباته.
وهذا هو جوهر الفكرة الد�ستورية يف احلكم.
م�ستعدة لفهم
ولكن مع ذلك ال نعدم وجود �شرائح مغلقة جامدة لي�ست
ّ
ال�شرع على �أ ّنه د�ستور حلياة اجتماعية �سعيدة ،وهي التي �أثارت مناق�شات عديدة
باهتة حول الد�ستور وتفا�صيله بالنحو الذي �أ�شار ال�شيخ النائيني  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره -
عر�ضا ومناق�ش ًة.
وخ�ص�ص له م�ساحة مهمة من كتابه ً
�إليهّ ،
ت�صدى ال�شيخ النائيني لبقايا التحجر واالنغالق ،وعمل من �أجل
لقد ّ
احلرية وامل�ساواة والعدالة معتق ًدا ب� ّأن الطريق �إىل ذلك منح�صر بتدوين الد�ستور
و�إن�شاء جمل�س لل�شورى .ولأجل �إثبات م�شروعية هذه املطالب امل�ستجدة على
ال�صعيد الفقهي قام بت�أليف ر�سالته هذه «تنبيه الأمة» حمد ًثا بذلك نقلة نوعية
يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ف� ّإن ال�شيخ النائيني و�إن كان م�سبوقًا بفكرة والية
الفقيه �إ ّال � ّأن املتحدثني عنها قبله مل يطرقوها كم�شروع للحكم والدولة و�إمنا
لإثبات �صالحيات م�شروعة للفقيه تتجاوز حدود الق�ضاء والفتوى .بينما عاجلها
ال�شيخ النائيني من زاوية احلكم والدولة ،و�أ�ضاف �إليها فكرة الد�ستور وت�أ�سي�س
جمل�س لل�شورى ،وفكرة تنايف اال�ستبداد مع �أ�صل التوحيد ومع قواعد ال�شريعة
الإ�سالمية.
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وي�ستفاد من كلمات ال�شيخ يف كتابه �أ ّنه كان ب�صدد م�شروع فكري �سيا�سي
�أو�سع ،و�سيجد القارئ يف طيات الكتاب �إ�شارات ووعو ًدا من امل�ؤ ِّلف بت�أليف
مكملة للبحوث املطروقة يف «تنبيه الأُمة» .كما يف الف�صلني الرابع
ر�سائل �أخرى ّ
واخلام�س .ويف ال�سطور الأخرية من الكتاب �أ�شار  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره � -إىل � ّأن �أ�صل
الكتاب كان ي�شتمل على ف�صلني �آخرين يف �إثبات النيابة العامة للفقهاء �إ ّال
�أنه وجدهما غريبني عن مو�ضوع الكتاب ،ولعل وجه الغرابة هو كونهما فق ًها
ا�ستدالليا يف باب والية الفقيه بينما يقوم الكتاب على �أ�سا�س املفروغية عن
ًّ
ذلك ،وي�سعى لإثبات م�شروع �سيا�سي م�ستفاد من والية الفقيه� ،أي �أ ّنه يف تنبيه
الأُ ّمة يتحدث عما وراء والية الفقيه ،ويتجاوز ما كان قبلها من اال�ستدالل عليها
و�إثبات م�شروعيتها تاركًا ذلك �إىل حمله اخلا�ص الذي يعد ب�إجنازه.
جديرا بلقب «م�ؤ�س�س الفقه
ومن �أجل ذلك كله وجدناه  -رحمه اهلل ً -
ال�سيا�سي الإ�سالمي احلديث».
وتبقى يف ذمة البحث  -بعد هذا كله  -نقاط ثالث جديرة باالهتمام هي:
(((1ما هي النتيجة الفقهية والهدف الفقهي الذي يريد ال�شيخ النائيني
الو�صول �إليه يف كتابه؟
اجلواب� ،إ ّنه يريد �إثبات عدم م�شروعية احلكم اال�ستبدادي ،واحتياج
الدولة �إىل د�ستور وجمل�س �شورى ،و�إم�ضاء الفقيه اجلامع لل�شرائط حتى تت�صف
قراراتها بال�شرعية.
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وطب ًقا لت�صور ال�شيخ النائينيّ � ،إن الدول على �أربعة �أنحاء هي:
دولة املع�صوم املفقودة يف زماننا.
دولة الفقيه اجلامع لل�شرائط وهي غري قائمة �آنذاك.
مقيدة بد�ستور وجمل�س �شورى ،ومي�ضي الفقيه �أو جمل�س
دولة َملَكية ّ
الفقهاء قراراتها.
م�ستبدة.
دولة ّ
ومع فقدان الأُوىل ،وعدم قيام الثانية ،يدور الأمر بني الثالثة والرابعة.
ومن الوا�ضح � ّأن اختيار الثالثة هو االختيار العقالين وال�شرعي ال�صحيح
كحل و�سط بني احلكومة ال�شرعية للإمام �أو نائبه العام ،وبني احلكومة امل�ستبدة.
فلي�س غر�ض ال�شيخ �إثبات م�شروعية احلكومة املَلَكية الد�ستورية �إثبا ًتا مطل ًقا.
(((2ملاذا مل ينا ِد ال�شيخ النائيني بت�أ�سي�س حكومة �إ�سالمية؟
اجلوابّ � :إن الظروف الداخلية واخلارجية مل تكن ت�سمح ب�أكرث من �صيغة
الدولة الثالثة .ولو �أ ّننا جتاوزنا م�س�ألة التناف�س الدويل ال�شديد لل�سيطرة على �إيران
خا�صة والعامل الإ�سالمي عامة ،ف�إ ّننا ال ن�ستطيع جتاوز عقبة امل�ؤ�س�سة الدينية التي
مل تكن قد بلغت امل�ستوى النظري والتنظيمي املطلوب لإ�سقاط احلكم القاجاري
و�إقامة حكم الفقيه.
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(((3ما هو ر�أي ال�شيخ بوالية الفقيه؟
اجلواب :هناك ثالثة م�صادر ميكن االعتماد عليها يف ا�ستطالع ر�أي ال�شيخ
النائيني بوالية الفقيه .وهي «تنبيه الأُمة» وكتاب «املكا�سب والبيع» تقريرات
�سماحته بقلم تلميذه ال�شيخ حممد تقي الآملي .وكتاب «منية الطّ الب يف حا�شية
املكا�سب» تقريرات �سماحته بقلم تلميذه ال�شيخ مو�سى النجفي اخلون�ساري.
والذي يطالع الكتب الثالثة قد يبدو له يف الوهلة الأُوىل تباين واختالف.
ولكن
لكن التدقيق يقود �إىل نتيجة واحدة ،وهي القول بوالية الفقيه العامةّ .
املدرك املعتمد لديه فيها هو اال�ستناد �إىل مبد�أ احل�سبة والأُمور احل�سبية ال
الن�صو�ص والأخبار ،وهذا هو الر�أي املتجلي من كتاب تنبيه الأُ ّمة(((.
ين�ص على � ّأن رواية «ابن حنظلة �أح�سن ما
ويف كتاب «املكا�سب والبيع» ّ
املدعى
ُيتم�سك به لإثبات الوالية العامة للفقيه و�أ ّما ما عداه فال يدل على هذا ّ
ت�صديه
ب�شيء»((( ،لك ّنه تردد يف التم�سك بها .فقال بعد ثالث �صفحات «فجواز ّ
تعينه عليه� ،أو لأجل كونه من �آحاد النا�س الذين يجوز
حينئذ قطعي �إما لأجل ّ
الن�ص -
مبني على ثبوت الوالية بطريق ّ
لهم الت�صدي» .ووا�ضح � ّأن ال�شق الأول ّ
مقبولة عمر بن حنظلة  -وال�شق الثاين مبني على ثبوتها بطريق احل�سبة .وهذا
(((	انظر بداية الف�صل الثاين ،واملغالطة الرابعة من الف�صل الرابع حيث جعل والية الفقيه العامة من جملة
قطعيات املذهب اجلعفري.
(((	امل�صدر املذكور� ،ص.336
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يعني القطع بثبوت الوالية طب ًقا لأحد امل�سلكني وحيث �إ ّنه مل يقطع بامل�سلك
الأ ّول فيتعينّ امل�سلك الثاين .وهو ما يت�ضح �أكرث يف امل�صدر الثالث «منية الطالب»
املدعي لإطالق
ن�ص قائالً« :وال يخفى � ّأن املقبولة � ً
أي�ضا لي�ست ظاهرة يف ّ
حيث ّ
احلاكم على القا�ضي يف غري واحد من الأخبار  ...فاملتيقن هو الرجوع �إىل الفقيه
يف الفتوى ،وف�صل احلكومة بتوابعها ومن جملتها الت�صدي للأمور احل�سبية»(((.
عد الإمام اخلميني ال�شيخ النائيني من القائلني بوالية الفقيه،
ولذا ّ
و�إن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال يف جمال احلكم والإدارة
وال�سيا�سة(((.

(((	امل�صدر املذكور ،ج� ،1ص.327
(((	الإمام اخلميني ،روح اهلل ،احلكومة الإ�سالمية� ،ص.74
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تعترب ثورة التنباك عام 1308هـ (1891م) من الأحداث الكربى التي
�أيقظت العامل الإ�سالمي ،و�ألهمته الوعي ال�سيا�سي يف ت�أريخه احلديث.
فبعد انت�صار هذه الثورة بقيادة املجدد ال�سيد حممد ح�سن ال�شريازي على
انت�صارا �ساح ًقا التفتت القيادة الإ�سالمية
نا�صر الدين �شاه وال�شركات الإجنليزية
ً
�إىل �ضرورة موا�صلة طريق التحرر والإ�صالح ،والدخول يف مرحلة جديدة تتمثل
ب�إ�صالح النظام ال�سيا�سي القاجاري احلاكم يف �إيران ،وجعله ي�ستند �إىل قاعدة
�شعبية د�ستورية حمددة ،بد ًال عن اال�ستبداد ال�سائد فيه .وكان الدافع �إىل ذلك
�أمرين :هما مكافحة الظلم احلكومي والنفوذ الأجنبي م ًعا اللذين يجدان يف
اال�ستبداد قاعدة متينة لهما.
وميكن حتديد عام  1894كبداية لظهور هذا االتجّاه ،فقد د ّون ال�سيد حممد
الطباطبائي يف مذكراته �أ ّنه جاء يف عام � 1894إىل طهران بهدف ال�شروع بحركة
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�سيا�سية من �أجل الد�ستور و�إن�شاء جمل�س �شورى يف البالد ،و�أ ّنه كان يتحدث عن
هذين الأمرين من على املنرب(((.
�صرح ذات مرة �أ ّنه
وكان نا�صر الدين �شاه يعار�ض هذه الأفكار ّ
ب�شدة ،وقد ّ
يو ّد �أن يكون حماطًا بحا�شية من الأغبياء ال يعرفون عن بروك�سل هل هي مدينة
اخل�س!(((.
�أم نوع من ّ
ويف عام 1313هـ (1896م) اغتيل نا�صر الدين �شاه من قبل �أحد �أتباع
ال�سيد جمال الدين املعروف بالأفغاين .وجل�س على العر�ش ابنه مظفر الدين
التحررية التي كانت
�شاه َخ َل ًفا له .وقد ا ّتخذ الأخري �سيا�سة معتدلة �إزاء الأفكار
ّ
ت�شتد يو ًما بعد �آخر.
وكان رئي�س وزرائه عني الدولة يعار�ض هذه ال�سيا�سة ،وي�ؤكد على موا�صلة
�سيا�سة ال�شاه ال�سابق.
ويف عام 1902م بادر علماء النجف �إىل �إر�سال ر�سالة �إىل ال�شاه ينا�شدونه
فيها �إ�صالح احلالة ال�سيا�سية يف البالد ،و�إن�شاء جمل�س متثيلي ،الأمر الذي �أثار
تفجر املوقف الداخلي �إثر حادثة ارتفاع
حفيظة رئي�س الوزراء ،ويف عام 1905م ّ
فاح�شا ،فقد طلبت احلكومة من التجار التقيد ب�سعر حكومي
�أ�سعار ال�سكر ارتفا ًعا ً
((( �شرب ،ح�سن ،تاريخ العراق ال�سيا�سي املعا�صر ،ج� ،1ص.61
(((	الوردي ،علي ،ملحات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،ج� ،3ص.103

73

نبــذة عن احلركة الد�ستورية الإيرانية

73

حددته لهم ،فرف�ض التجار التقيد به ،واعتربوه جمح ًفا((( بهم ،مما دفع احلكومة يف
املقابل �إىل ت�أديب بع�ضهم بـ «ال َف َل َقة» �أمام امللأ ،فقرر الآخرون االلتجاء �إىل مرقد
�شاه عبد العظيم باعتباره منطقة �آمنة ح�سب التقاليد الإيرانية �آنذاك .و�أخذت
�أعدادهم تتزايد با�ستمرار ،وهنا بد�أ الظهور احلا�سم لعلماء طهران الثالثة ،وهم
ال�سيد حممد الطباطبائي وال�سيد عبد اهلل البهبهاين وال�شيخ ف�ضل اهلل النوري،
وذلك حينما قرروا االلتحاق بقافلة امللتجئني ،و�إعالن مطاليب الإ�صالح
ال�سيا�سي من هناك.
وعندها وقعت الواقعة فقد نفذّ رئي�س الوزراء عدة حماوالت ع�سكرية
جناحا يذكر .فقد قرر العلماء الثالثة و�أتباعهم
ل�ضرب املتح�صنني� ،إ ّال �أنه مل يحقق ً
الهجرة �إىل قُم
أخريا �إىل النزول عند
ّ
والتح�صن من جديد هناك ،مما ا�ضطر ال�شاه � ً
مطاليبهم املتمثلة ب�شكل �أ�سا�سي يف عزل عني الدولة ،وت�أ�سي�س ما �أُطلق عليه
ا�سم «دار العدالة» ،ويق�صد به جمل�س �شورى للبالد .وكان ذلك يف جمادى
الآخرة عام 1324هـ (1906م).
ويف ال�شهر الالحق �أُجريت انتخابات لتعيني نواب املجل�س الذي اف ُتتح
بعد �شهر من االنتخابات ،كما �أُعلن الد�ستور يف ذي القعدة 1321هـ (1906م)،
وبعد ع�شرة �أيام من هذا التاريخ تويف مظفر الدين �شاه ليخلفه يف احلكم ابنه
حممد علي �شاه.
(((	مجُ ْ ح ًفا :ظاملًا( .م).
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ويف �شهر رجب 1324هـ (1906م) و�صلت �إىل النجف ر�سالة موقعة من
قبل علماء طهران الثالثة يطلبون فيها دعم احلركة .فتوىل ال�شيخ حممد كاظم
اخلرا�ساين بتوكيل ع�شرة من كبار املجتهدين للإجابة على هذه الر�سالة .فكتب
ما ّن�صه:
«� ّإن قوانني املجل�س املذكور على ال�شكل الذي ذكرمتوه هي قوانني مقد�سة
وحمرتمة ،وهي فر�ض على جميع امل�سلمني �أن يقبلوا هذه القوانني ،وين ّفذوها،
وعليه نكرر قولنا � ّأن الإقدام على مقاومة املجل�س العايل مبنزلة الإقدام على
مقاومة �أحكام الدين احلنيف .فواجب امل�سلمني �أن يقفوا دون �أي حركة �ضد
املجل�س»((( .كما �أجاب على ر�سالة بعثها �أهايل تربيز يطلبون فيها من علماء
النجف تعيني واجبهم ال�شرعي �إزاء الأحداث اجلارية ،بر�سالة جوابية ذكر
فيهاّ �« :إن هذا املجل�س ي�ساعد على حمو اال�ستبداد و�إزالة العادات الرذيلة ون�شر
القانون يف البالد ...واخلال�صة :امل�سلمون ملزمون �أن يتبعوا الأُ�صول اجلديدة يف
احلكم»(((.
لقد انطوت احلركة الد�ستورية الإيرانية على ثورات ثالث ،كانت الأُوىل
�ضد مظفر الدين �شاه .والثانية �ضد رئي�س وزرائه عني الدولة ،والثالثة �ضد خليفته
حممد علي �شاه .والثورة الثالثة هي �أخطر املراحل التي تقهقرت فيها احلركة من
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.116
(((	الأ�سدي ،ح�سن ،ثورة النجف� ،ص.70
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االنت�صار �إىل حتديات ال�شاه �إىل االنحراف واالحتواء اال�ستعماري .فقد اتخذ
ال�شاه اجلديد �سيا�سة ماكرة �إزاء احلركة الد�ستورية ،ثم حتول �إىل العداء ال�سافر،
ولأجل احليلولة دون انفجار املوقف حاول ال�شيخ اخلرا�ساين الذي �أ�صبح حمور
احلركة «و�أبًا للحرية والأحرار» ح�سب تعبري ال�سيد هبة الدين ال�شهر�ستاين(((،
حاول ن�صيحة ال�شاه عرب ر�سالة مطولة ذات نقاط ع�شر م ّثلت مبجموعتها املنهج
ال�صحيح للحاكم امل�سلم(((� .إ ّال � ّأن حممد علي �شاه كان قد متادى يف عدائه للحركة
معتم ًدا يف ذلك على املعاهدة الرو�سية الربيطانية التي جعلت طهران والق�سم
ال�شمايل من �إيران خا�ض ًعا للنفوذ الرو�سي .وكان الرو�س يجدون م�صلحتهم يف
اال�ستبداد وتعطيل الد�ستور .مما ح ّفز قيادة احلركة �إىل ا�ستنفار القوى وتنظيم
اجلهود ا�ستعدا ًدا للمعركة القادمة ،ف�أعلن يف �أوائل عام 1908م عن ت�شكيل هيئة
ع�ضوا ميثلون غالبية املجتهدين يف النجف الأ�شرف.
العلماء من ً 33
خ�ضم الأحداث �أُعلن عن حماولة الغتيال ال�شاه ،كان ال�شاه قد دبرها
ويف ِّ
ليتخذ منها ذريعة لالنتقام من احلركة الد�ستورية ،وبالفعل �أعلن ال�شاه يف حزيران
 1908الأحكام العرفية ،و�أمر اجلي�ش بق�صف املجل�س باملدفعية ،ومت �إلقاء القب�ض
على ال�سيد حممد الطباطبائي وال�سيد عبد اهلل البهبهاين .وبعد التعذيب ونفي
الأول �إىل خرا�سان والثاين �إىل كرمان�شاه .و�إزاء هذه الأحداث اخلطرية �أ�صدر �آية
اهلل اخلرا�ساين واثنان من املراجع الكبار هما املريزا ح�سني خليل وال�شيخ عبد اهلل
(((	اخلاقاين ،علي� ،شعراء الغرى :ج� ،10ص.81
(((	انظر ن�ص الر�سالة يف كتاب ت�أريخ العراق ال�سيا�سي املعا�صر ،م�صدر �سابق ،ج� ،2ص.89-86
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املازندراين فتوى م�شرتكة �أعلنوا فيها لل�شعب الإيراين امل�سلم وجوب �إ�سقاط
ال�شاه وحرمة دفع ال�ضرائب للحكومة م�ؤكدين �أن خمالفة ذلك تعترب ُخذْ النًا
وحماربة للإمام املهدي(((.
ويف ت�شرين الأول � 1908أ�صدر ال�شاه بيانه اخلطري الذي �أعلن فيه �صرف
النظر عن املجل�س ،معل ًال ذلك ب� ّأن «افتتاح املجل�س وحتقري الإ�سالم �شيء
واحد»(((.
تهديديا �شديد
وهنا ثار العلماء وكتب �آية اهلل اخلرا�ساين بخط يده بيانًا
ًّ
�ضد ال�شاه ،وما كاد ي�صل �إيران حتى مت تكثريه وتوزيعه يف املدن املختلفة،
اللهجة ّ
مما جعل نريان الثورة ت�ضطرم فيها .وقد قال ال�شيخ اخلرا�ساين يف بيانه الذي
خماطبا ال�شاه «عندما ّتدعون خمالفة امل�شروطة لل�شرع
يعترب وثيقة ت�أريخية مهمة،
ً
ال�شريف �إنمّا تتجاهلون احلقيقة الدينية الأ�سا�سية التي تق�ضي ب�أن تكون العدالة
واجبة حتى يف الأمور اجلزئية ...ونحن نقول بكل �صراحة لي�س يف امل�شروطة �أية
نقطة تخالف الدين الإ�سالمي ،بل �إ ّنها تتفق مع �أحكام الدين و�أوامر الأنبياء
بخ�صو�ص العدالة ورفع الظلم عن النا�س ،فاترك �سند ال�شيطان وان�شر بيانًا �آخر
فيه احلرية للنا�س ،و�إذا ح�صل ت�أخر منك عما نطلب ف�إننا �سوف نح�ضر جمي ًعا �إىل
((( �شرب ،ح�سن ،م�صدر �سابق� ،ص ،90انظر ن�ص الفتوى.
(((	الأ�سدي ،ح�سن ،م�صدر �سابق� ،ص.70
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أي�ضا،
�إيران ،ونعلن اجلهاد �ضدك ،فلنا يف �إيران �أتباع كثريون ،وامل�سلمون كثريون � ً
�إ ّننا �أق�سمنا على ذلك»(((.
وحت�شد
�سرت هذه الكلمات كالنار يف اله�شيم ،و�أخذت ُت�ؤجج((( امل�شاعرّ ،
اجلماهري باجتاه الثورة ،مما �أ�سفر عن انتفا�ضة عارمة يف العديد من املدن الإيرانية
الرئي�سية .ويف مواجهته لهذا املوقف احلرج عمد ال�شاه �إىل �إف�ساح املجال �أمام
القوات الرو�سية الحتالل �آذربيجان كو�سيلة لإرعاب املعار�ضة ،غري � ّأن هذا
�سببا الت�ساع املعار�ضة ،وان�ضمام
الإجراء �أعطى نتائج عك�سية حيث �أ�صبح ً
و�شعبيا
علمائيا
ًّ
العلماء املعار�ضني للحكرة الد�ستورية �إىل �صفوفها .و�أوجد ر� ًأيا ًّ
موح ًدا �ضد ال�شاه والرو�س م ًعا .وهنا �أدرك الرو�س والإجنليز خطورة املوقف فاجتمع
ال�سفريان الرو�سي والإجنليزي مع ال�شاه وطلبا منه املوافقة على �إعالن الد�ستور
وافتتاح جمل�س ال�شورى((( ،فامتثل ال�شاه لرغبتهما ،و�أعطى وع ًدا بالرجوع �إىل
الد�ستور وافتتاح املجل�س� .إ ّال � ّأن الثورة عليه كانت قد بلغت �أوجها .ففي منت�صف
عام 1909م دخل الثوار طهران وخلعوا ال�شاه الذي التج�أ �إىل املفو�ضية الرو�سية،
وعينوا جنله �أحمد �شاه خل ًفا له.

(((	الوردي ،علي ،م�صدر �سابق� ،ص.120-119
((( ُت�ؤججُ :تلْهب( .م).
((( �شرب ،ح�سن ،م�صدر �سابق� ،ص.96
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لقد انطلقت فكرة احلكم الد�ستوري ال�شوروي يف �أذهان العلماء يف
طهران والنجف على �أ�سا�س مفاهيم الإ�سالم عن ال�شورى ،والعدالة ،والأمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،و�إق�صاء التدخل الأجنبي يف �ش�ؤون امل�سلمني حتقي ًقا
ال�ستقاللهم ال�سيا�سي.
ورغم � ّأن الإجنليز كانوا منهمكني ببث فكرة م�شابهة يف تركيا� ،إ ّال �أنهم
مل ي�سمحوا يف البدء بانت�شار الفكرة الد�ستورية يف �إيران ،وعار�ضها نا�صر الدين
�شاه ب�شدة .لكن ا�ستفحال احلركة وانت�صارها الأول يف عهد مظفر الدين �شاه ّنبه
الإجنليز �إىل خطورة الو�ضع ،و�ضرورة االلتفاف على احلركة ،وحتويل م�سارها من
اخلط الإ�سالمي �إىل اخلط الغربي ،خا�صة و� ّأن احلركة �أ�صبحت برعاية املرجعية
باهرا على النفوذ الإجنليزي يف �إيران،
الدينية التي �سبق لها �أن حققت
ً
انت�صارا ً
(((
وذلك � ّإبان ثورة التنباك عام 1896م ،مما جعل احلركة تواجه خماطر ال َّتدجني
يف الداخل وظروف املواجهة ال�شر�سة يف اخلارج ،بل � ّإن اند�سا�س الإجنليز يف
جناحا من املرجعية الدينية بدافع الإحباط وفقدان الثقة
احلركة ف�صل عنها ً
بامل�ستقبل ،ولي�س اعتقا ًدا باحلكم اال�ستبدادي كما ي�شيع يف �أغلب امل�ؤلفات عند
حديثها عن ال�سيد حممد كاظم اليزدي ودوره املعار�ض للحركة الد�ستورية(((.
(((	ال َّتدجني :التكيف والألفة( .م).
((( يذكر ال�سيد حممد ح�سن القوجاين يف مذكراته �أن الد�ستوريني جا�ؤوا �إىل النجف بالد�ستور وعر�ضوه على
املريزا ح�سني خليل ف�أم�ضاه بختمه فقال بع�ضهم :لنذهب �إىل باقي املراجع كي يختموه ،فقال لهم املريزا :ال
داعي لذلك ف�إن �أختامنا تكفي كي ينفذ� .إ ّال �أنهم �أخذوه �إىل الآخوند فختمه ثم ذهبوا �إىل ال�سيد اليزدي
الذي كان قد بلغه قول املريزا ح�سني فقال :ال �ضرورة خلتمي فختم املريزا كاف� ،سياحة يف ال�شرق� :ص.243
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فقد تخلّى ال�سيد اليزدي عنها يف بدء الأمر ،ثم انحاز �إليه بع�ض علماء
أخريا التحق ال�شيخ ف�ضل اهلل النوري بركب املعار�ضني لها
النجف و�إيران ،و� ً
رغم كونه �أحد الرواد الثالثة الأوائل لها .فيما وا�صل بقية العلماء ت�أييد احلركة
حاملني على عواتقهم مهمة مواجهة الأخطار واملنزلقات م ًعا.
لقد �سارت الثورة الأوىل يف اخلط املر�سوم لها من قبل العلماء ،ويف الثورة
حت�صن
الثانية بد�أ الإجنليز ي�ستغلون الأحداث ويت�سللون �إىل احلركة كما يف حادثة ّ
الثوار بال�سفارة الربيطانية يف طهران يف عام 1906م حينما قامت زوجة ال�سفري
ّ
الربيطاين بتلقني الثوار مبادئ الدميقراطية .وتبلور اخلالف بني ال�شيخ حممد
كاظم اخلرا�ساين وال�سيد حممد كاظم اليزدي حول املوقف من احلركة.
وهنا حترك ال�شيخ ف�ضل اهلل النوري �ضد حماوالت التحريف العلماين،
وا�ستطاع بعد جهود مكثفة �إ�ضافة مادة �إىل الد�ستور تق�ضي �أن يقوم خم�سة من
فقهاء كل ع�صر بالإ�شراف على لوائح املجل�س وقراراته ،و� ّإن قرارات ه�ؤالء الفقهاء
واجبة التنفيذ ،و� ّإن هذه املادة ال تقبل التغيري حتى ظهور الإمام املهدي .(((
�أ ّما الثورة الثالثة فقد خرجت بالكامل عن اخلط املر�سوم لها ،ف�أُعدم ال�شيخ
النوري و�أُغتيل ال�سيد البهبهاين فيما بعد ،و�أعلن ال�شيخ اخلرا�ساين وال�شيخ

(((	الوردي ،علي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.112
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املازندراين عن عدم ر�ضاهما عن املجل�س وال�شخ�صيات غري الإ�سالمية فيه ،كما
َ�س َّجال عد ًدا من امل�ؤاخذات على الو�ضع اجلديد(((.
�سيا�سيا
�أ ّما دور ال�شيخ حممد ح�سني النائيني يف هذه احلركة فقد مت ّثل
ًّ
وفكريا ب�إ�صدار كتاب
بامل�شاركة يف هيئة العلماء ،ودعم مواقف ال�شيخ اخلرا�ساينًّ .
«تنبيه الأمة وتنزيه ا ِمللَّة» يف ربيع الأول 1327هـ (�آذار 1909م) وذلك � ّإبان الثورة
تقريبا من االنت�صار
الثالثة التي كانت �ضد حممد علي �شاه ،وقبل ثالثة �أ�شهر ً
عليه وخلعه عن العر�ش.

((( شرب ،حسن ،املصدر السابق ،ص.102

النائيني والكواكبي
أوجه الشبه واالختالف

لقد ُعرف ال�شيء الكثري عن ال�سيد عبد الرحمن الكواكبي وم�شروعه
و�سيا�سيا ،حتى غدا رم ًزا بار ًزا
فكريا
املقاوم لال�ستبداد ،و�صراعه مع
ّ
امل�ستبدين ًّ
ًّ
على هذا ال�صعيد �إن مل يكن الرمز الأول يف تاريخنا ال�سيا�سي املعا�صر .وهذا
حق م�سلّم له ،بل �ضرورة هامة يف حياة الأُ ّمة ،ملا لتمجيد العظماء والتعريف بهم
من دور م�شهود يف جمال �إنها�ض الأمة وتعميق نوازع الأ�صالة فيها.
واملفارقة التي تبعث فينا الأ�سى هي � ّإن رج ًال �آخر قام بدور م�شابه وخا�ض
من �أجل �إنها�ض الأُمة جلج ال�صعاب ،وعمل من �أجل مقاومة اال�ستبداد ما و�سعه
ذلك� ،إ ّال �أ ّنه مل ُيعرف مبا هو حقه يف �أو�ساط املعنيني بالنه�ضة الإ�سالمية احلديثة،
ذلك هو ال�شيخ حممد ح�سني النائيني  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره  -الذي قلّ العارفون مبكانته
وقدره حتى يف الأو�ساط احلوزوية التي الزال ال�شيخ النائيني يعولها مبدر�سته
جزئيا يف حقل النه�ضة
كليا �أو ًّ
الأُ�صولية املتميزة .فهي تعرفه يف الأُ�صول وجتهله ًّ
والإ�صالح ال�سيا�سي.
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ولعل ال�سر يف ذلك يكمن يف قيام ال�شيخ ب�إتالف كتابه بنف�سه ،وتلقي
الأو�ساط احلوزوية لهذا املوقف بتف�سري خاطئ مفاده تخلي ال�شيخ عن امل�شروع
تف�سريا
ال�سيا�سي الذي نا�ضل من �أجله .وهو التف�سري الذي ّبي َّنا خط�أه ،وانتخبنا ً
بدي ًال عنه.
ومن �أجل هذه املفارقة وجدنا �ضرورة �إجراء مقارنة بني �شخ�صية ال�سيد
عبد الرحمن الكواكبي وم�شروعه من جهة ،و�شخ�صية ال�شيخ النائيني وم�شروعه
من جهة ثانية بنحو جممل.
ال�شبه واالختالف بني الرجلني وامل�شروعني

ولد ال�سيد عبد الرحمن الكواكبي �سنة 1265هـ (1848م) ،وذلك طب ًقا
للأوراق والوثائق الر�سمية ،فيما ن�سب �إىل ابنه الدكتور �أ�سعد � ّأن �أباه ولد �سنة
جد الأُ�سرة
1271هـ (1854م) ،وهو ينحدر من �ساللة �صفي الدين الأردبيلي ّ
يتيما ف�أورثه اليتم ح�سا�سية مرهفة
ال�صفوية التي حكمت �إيران مدة مديدة .ن�ش�أ ً
�إزاء الأو�ضاع التي يعي�شها .ف�شغل نف�سه ب�أ�سباب ت�أخر امل�سلمني وعوامل ظهور
اال�ستبداد.
در�سا دقي ًقا ،وكان حميطًا بها
ومما ذكر عن حياته �أ ّنه در�س قوانني الدولة ً
يكاد يكون حافظًا لها ،لذا ّعينته الدولة يف جلنة امتحان املحامني.
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تعلّم الفار�سية والرتكية و�أ�صدر يف حلب �أول جريدة عربية با�سم ال�شهباء.
و�سرعان ما قامت الدولة بتعطيلها ،ف�أ�صدر �صحيفة االعتدال التي �أ�صابها بعد
مدة قليلة ما �أ�صاب ال�شهباء.
وكانت حلب مثابة الزائرين من ف�ضالء ال�شرق والغرب ،فيها فئة من
القوميني الإيطاليني � ّإبان ثورتهم ،وفئة من الفرن�سيني � ّإبان ثورتهم الد�ستورية .ومن
ه�ؤالء عرف ما عرف الكواكبي عن فتوريو الفيريي الإيطايل �صاحب �أ�شهر كتاب
عن اال�ستبداد كان قد ظهر عام 1777م و�شاع �أيمّا �شيوع بني الثوار الإيطاليني،
وال يبعد �أن يكون قد انتظم معهم يف حمفل من حمافل الكربوناري ،التي �ألفها
ورحبوا فيها بان�ضمام ف�ضالء الأُمم
ثوار �إيطاليا ملناف�سة املا�سون الإجنليز والفرن�سينيّ ،
الأخرى لن�شر مبادئهم وت�أييد دعوتهم �إىل احلرية والوحدة القومية واال�ستقالل.
هاجر �إىل م�صر �سنة 1898م((( ،وذكرت تواريخ �أُخرى لهذه الهجرة .وتويف
يف م�صر �سنة � 1902إثر ُ�س ٍّم َد َّ�سه �إليه �أحد عمالء احلكم العثماين يف القاهرة(((.
وامل�شروع ال�سيا�سي البديل عن الو�ضع اال�ستبدادي القائم يتمثل عند
عربيا تنح�صر وظيفته باجلانب الروحي يعاونه
الكواكبي يف �أن يكون اخلليفة ًّ
((( املعلومات املذكورة �آن ًفا م�ستفادة من كتاب عبد الرحمن الكواكبي لعبا�س حممود العقاد� ،ص ،130-55ط
بريوت.
((( عمارة ،حممد ،الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي� ،ص.31
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تخيله يف
جمل�س �شورى تتمثل فيه جميع ال�شعوب الإ�سالمية على النحو الذي ّ
كتابه �أُ ّم القرى.
وهكذا فقد كان م�شروع الكواكبي ي ّت�سم بال�شمولية والتكامل .يت�سم
بال�شمولية لأنه ينظر �إىل الأ ّمة الإ�سالمية كافة ،وال ينح�صر اهتمامه ب�سوريا.
ويت�سم بالتكامل لأ ّنه ي�شتمل على اجلانبني م ًعا مقاومة الو�ضع القائم ،وطرح
البديل .وقد تك ّفل كتاب «طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد» باجلانب الأول،
فيما تكفل كتابه «�أُم القرى» باجلانب الثاين.
كثريا لأ ّنه ميثل العن�صر امل�شرتك بني ال�سيد الكواكبي
ويهمنا الكتاب الأول ً
وال�شيخ النائيني .فقد �أ ّلف ال�سيد الكواكبي هذا الكتاب يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر امليالدي �أ ّما يف �سوريا �أو م�صر على اختالف بني الباحثني يف ذلك� ،أي
قبل �صدور كتاب تنبيه الأُ ّمة لل�شيخ النائيني مبا يقرب من عقد كامل .وقد طبع
حمق ًقا يف � 109صفحات من القطع املتو�سط .وهذا وجه �آخر لل�شبه بني الكتابني.
وذكر الأ�ستاذ حممد عمارة يف «الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» � ّأن
هناك طبعة قدمية للكتاب بدون ت�أريخ ،ومذكور عليها �أن حمررها هو الرحالة (ك)
ومطبوعة على نفقة املكتبة ال�شرقية يف م�صر ،وهي يف � 152صفحة من القطع
ال�صغري.
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�أ ّما ف�صول الكتاب فت�سعة ،وعناوينها هي :ما هو اال�ستبداد ،اال�ستبداد
والدين ،اال�ستبداد والعلم ،اال�ستبداد واملجد ،اال�ستبداد واملال ،اال�ستبداد
والأخالق ،اال�ستبداد والرتبية ،اال�ستبداد والرتقي ،اال�ستبداد والتخل�ص منه.
وقد دار كالم وا�سع بني الباحثني املعنيني بالأمر حول امل�صدر الذي ا�ستقى
منه ال�سيد الكواكبي �أفكاره يف هذا الكتاب .ومن�ش�أ ذلك ظهور دعوى ب� ّأن ال�سيد
الكواكبي قد ترجم كتاب اال�ستبداد للكاتب الإيطايل فتوريو الفريي «-1749
 ،»1803ونقله عنه بحروفه و�أ�صدره يف كتاب جديد ا�سمه طبائع اال�ستبداد،
وير ّد كل من ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا وعبا�س حممود العقاد وحممد عمارة هذه
الدعوى ،مع القبول بوجود ت�أثريات واقتبا�سات وا�ضحة منه ،ومعرتف بها من قبل
ال�سيد الكواكبي الذي ذكر يف الف�صل الأخري املعنون بـ «اال�ستبداد والتخل�ص
منه» .ا�سم هذا الكاتب الإيطايل ،و�أنذر من �أ�سماهم ب�أ�سارى اال�ستبداد مبا كان
«الفريي» قد �أنذرهم به يف كتابه كما يقول الأ�ستاذ حممد عمارة(((.
�أ ّما الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد فريى وجه �شبه قريب بني الرجلني يف
ال�سرية ،واملنزع ،وظروف احلياة ،بل هناك «ت�شابه بني ر�ؤو�س املو�ضوعات باد من
النظرة الأُوىل العابرة �إىل �صفحات الكتابني»((( مع اختالف يف املنهج .ثم ينقل
((( عمارة ،حممد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.121-118
((( العقاد ،عبا�س حممود ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.131-130
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ق ً
وال لل�سيد حممد ر�شيد ر�ضا يرى فيه «� ّأن مباحث طبائع اال�ستبداد ال يكتبها
قلم �أُوروبي ،وال يقتب�سها �شرقي من املراجع الأُوروبية»(((.
وهنا نلتقي مع عدة وجوه لل�شبه واالختالف بني كتاب طبائع اال�ستبداد
وكتاب تنبيه الأُمة .ويرتكز ال�شبه بني الكتابني يف الف�صل الأخري منهما املُ َع ْن َون يف
طبائع اال�ستبداد بـ «اال�ستبداد والتخل�ص» ويف تنبيه الأُ ّمة  ...بـ «قوى اال�ستبداد
وطرق مكافحته».
وعندما نطالع هذين الف�صلني جندهما ينطلقان من فكرة واحدة ويف نطاق
واحد مع اختالف يف ال�صياغات واملعاجلات التي ي�ستوحيها كل من الكتابني
من البيئة التي انطلق فيها ،والعن�صر امل�شرتك الأهم بينهما هو عن�صر االقتبا�س،
فقد وجدنا قبل قليل � ّإن الكواكبي قد ا�ستعار من الكاتب الإيطايل الفريي بع�ض
الأفكار ،و�أنه قد ذكره يف الف�صل الأخري من كتابه .مما ي�ؤكد وجود ف�صل من هذا
النوع يف كتاب اال�ستبداد لذلك الكاتب.
ونالحظ يف كتاب تنبيه الأُمة � ّأن ت�شابه الف�صل الأخري منه مع الف�صل
الأخري من كتاب طبائع اال�ستبداد يفتح �أبواب البحث والنقا�ش يف مدى
اال�ستعارة واالقتبا�س فيه من كتاب الكواكب .ومن امل�ؤكّ د � ّأن اال�ستعارة مل
تتوقف عند حدود الف�صل الأخري ،بل تعم جوانب من ف�صول الكتاب الأُخرى.
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.134
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فنالحظ  -مث ًال ّ � -أن ال�شيخ النائيني قد حتدث ب�شكل مركّ ز ووا�سع يف كتابه
عن �شعبة اال�ستبداد الديني و�شعبة اال�ستبداد ال�سيا�سي وكونهما متالزمتني،
ممتدحا يف الوقت نف�سه احلكيم الأول الذي التفت �إىل هذا املعنى مع الرتكيز
ً
على �شوروية الإ�سالم واحلكم الإ�سالمي وانعدام �أر�ضية اال�ستبداد فيه �إىل نهاية
�ص 59من املخطوط ،كما � ّأن فكرة تعار�ض اال�ستبداد مع التوحيد املبثوثة يف ثنايا
تنبيه الأُمة هي الأُخرى ماثلة بو�ضوح يف كتاب طبائع اال�ستبداد.
ويف «تنبيه الأُ ّمة» تتجلى �شخ�صية م�ؤلف �شديد النزوع نحو التحرر .وهي
ذات ال�شخ�صية التي ي�ستوحيها القارئ لكتاب طبائع اال�ستبداد .ولعل �أبرز
م�ؤ�شرات ذلك املالحظة التي �سجلها ال�سيد الكواكبي على ابن خلدون عندما
و�صف ثورة الإمام احل�سني  ب�أ ّنها خط�أ وقع فيه الإمام ،ل ّأن �شوكة قري�ش
وع�صبيتها كانت يف �أُمية ومل تكن يف الفرع الها�شمي ،وك�أنه يريد �أن يقول ب�أن
الإمام �أوقع نف�سه يف التهلكة((( فر ّد عليه ال�سيد الكواكبي بقوله:
«وقد �أ�شكل على بع�ض الباحثني �أي احلر�صني �أقوى؟ حر�ص احلياة �أم
وميزوا بها تخليط ابن خلدون
حر�ص املجد ،واحلقيقة التي ّعول عليها املت�أخرون ّ
مف�ضل على احلياة عند الأحرار .وحب احلياة ممتاز على املجد عند
هي � ّأن املجد َّ
الأ�سراء ،وعلى هذه القاعدة يكون �أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم  -معذورين
أبرارا مييزون طب ًعا املوت كرا ًما
أحرارا � ً
يف �إلقائهم ب�أنف�سهم يف املهالك ،لأ ّنهم كانوا � ً
((( ابن خلدون ،عبد الرحمن ،املقدمة� :ص ،217-216ط ،4بريوت.
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على حياة ذلٍّ ورياء مثل حياة ابن خلدون الذي خطّ �أ �أجماد الب�شر يف �إقدامهم
نا�سيا تقريره �أن �سباع الطري والوحو�ش ت�أبى التنا�سل يف �أقفا�ص
على اخلطرً ،
تخل�صا من قيود الذل»(((.
الأ�سر ،بل وجدت فيها طبيعة اختيار االنتحار ً
هذه هي عنا�صر ال�شبه واالقتبا�س بني الكتابني .ولي�س يف الأمر ما ي�سرتاب،
إبداع خمرية م�ستفادة من م�صدر
ف�إن العباقرة يت�ضايفون فيما بينهم ،وبداية كل � ٍ
�آخر .ويبقى جتديد ال�شيخ النائيني و�إبداعه ماث ًال يف ال�صياغة الكالمية والفقهية
اخلا�صة لنظرية احلكم ال�شوروي الد�ستوري طب ًقا ملذهب �أهل البيت  -عليهم
ال�سالم  -تلك ال�صياغة املتينة التي تتجلى فيها دقة ال�شيخ  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره -
ونباهته �إىل النكات الدقيقة ،وقدرته الرائعة على توظيف هذه النكات ،وحتويلها
�إىل لبنات مهمة يف تلك النظرية التي تو�صل �إليها.
وهذه هي نقطة التباين املركزية بني م�شروع ال�شيخ النائيني وم�شروع ال�سيد
الكواكبي.
فال�شيخ النائيني انطلق يف م�شروعه كفقيه يرى من وظيفته الإ�صالح
والتغيري .فيما عنى ال�سيد الكواكبي بالأمر من زاوية �سيا�سية بحتة .وبحكم
االنتماء املذهبي ،والإقليمي ،والزمني ،اخلا�ص مل يكن بو�سع ال�شيخ �أن يتحرك

((( عماره ،حممد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.262-261
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يف نطاق �أو�سع من الدائرة ال�شيعية واملحلية واملقطعية التي يعي�شها .لأنه كفقيه
�إمامي ال يجد ر�أيه وموقفه م� ًؤثرا وملز ًما خارج هذه الدائرة.
منح�صرا يف
كما � ّأن ارتباط الكتاب باحلركة الد�ستورية الإيرانية جعله
ً
نطاقه الإقليمي واملقطعي .بينما ا�ستطاع ال�سيد الكواكبي �أن ّميد ب�أطراف م�شروعه
ال�سيا�سي �إىل ما بني غرب �أفريقيا وبالد القفقاز.

وجهة نظر �آية اهلل ال�شهيد مرت�ضى مطهري بالكتاب

تف�سريا
«مل يف�سر التوحيد العلمي ،واالجتماعي ،وال�سيا�سي يف الإ�سالمً ،
دقي ًقا ب�أف�ضل من تف�سري العالمة الكبري واملجتهد الفذ املرحوم املريزا حممد ح�سني
النائيني  -ق ُِّد�س ِ�س ُّره  -امل�ستدل وامل�ست�شهد ب�إتقان من القر�آن ونهج البالغة يف
كتابه القيم تنبيه الأمة وتنزيه امللّة ،و�أن كل ما كان يق�صد من �أمثال الكواكبي
حول التوحيد ف�إن املرحوم النائيني �أثبته يف ذلك الكتاب ب�أدلة �إ�سالمية .ولكن
دعم جمتمعنا هو الذي دفع املرحوم النائيني
مع الأ�سف � ّإن حميط اجلهل الذي ّ
�إىل ال�سكوت وال�صمت بعد ن�شره للكتاب»(((.

(((	احلركات الإ�سالمية يف القرن الأخري ،ترجمة �صادق العبادي� ،ص58

منت كتاب
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تقريظ الإمام اخلرا�ساين ُ -ق ِّد�س �سِ ُّره  -للكتاب

$
� ّإن ر�سالة تنبيه الأُمة وتنزيه امللّة ،وهي من �إفا�ضات �صفوة الفقهاء واملجتهدين
ثقة الإ�سالم وامل�سلمني العامل العامل املريزا حممد ح�سني النائيني الغروي دامت
�إفا�ضاته� ،أجلّ و�أرفع من كل مدح و�إطراء ،و�إن �شاء اهلل من خالل تعليمها ،وتعلمها،
وتفهيمها� ،سيمكن �إدراك �أن �أ�صول احلركة الد�ستورية قد ا�ستفيدت من ال�شريعة
املحقة ،و�إدراك حقيقة هذه الكلمة املباركة «مبواالتكم علّمنا اهلل معامل ديننا و�أ�صلح
ما كان قد ف�سد من دنيانا»((( � ًأي�ضا� ،إدراك كل ذلك بعني اليقني �إن �شاء اهلل تعاىل.
يف �شهر ربيع الأ ّول �سنة 1327

حرره األحقر اجلاني حممد كاظم اخلراساني

(((

((( ال�صدوق ،حممد بن علي ،من ال يح�ضره الفقيه :ج� /2ص 617-609الزيارة اجلامعة .وكذلك انظر :القمي،
عبا�س ،مفاتيح اجلنان� :ص ،549الطبعة املعربة ،ومل يرد يف كال امل�صدرين حرف (قد) الوارد يف التقريظ.
((( فقيه و�أ�صويل وم�صلح �سيا�سي �إ�سالمي �شهري ،ولد يف م�شهد �سنة 1255هـ (1839م) و�أ�صله من هرات .در�س
قدرا من العلوم العقلية ،ثم وا�صل �سريه=
يف م�سقط ر�أ�سه ،ثم اجته �إىل طهران و�أقام فيها �ستة �أ�شهر ،در�س فيها ً
=نحو النجف ف�أدرك ال�شيخ الأن�صاري وح�ضر در�سه .ودر�س عند املريزا املجدد ال�شريازي وعندما هاجر
�أ�ستاذه ال�شريازي مل يهاجر معه ،وا�ستقل بالتدري�س يف النجف ،وحفل در�سه مبئات الأفا�ضل واملجتهدين.
قاد احلركة الد�ستورية الإيرانية ،وتويف �سنة 1329هـ (1911م) وترك  17م�ؤل ًفا ور�سالة� ،أ�شهرها على الإطالق
كتابه كفاية الأ�صول الذي تتمحور الدرا�سات الأ�صولية حوله منذ ظهوره وحتى الآن.

تقريظ �آية اهلل ال�شيخ عبد اهلل املازندراين ُ -ق ِّد�س
�سِ ُّره  -للكتاب

$
بحمد اهلل وح�سن ت�أييده ف� ّإن ر�سالة تنبيه الأمة وتنزيه امللّة كما جاء يف
ت�سميتها �أجل من �أن متدح ،ومن �ش�أنها تكميل العقائد وحمل امل�سلمني على
الت�صديق الوجداين ب� ّأن كافة الأ�صول واملباين ال�سيا�سية قد �أُخذت من الدين
تعد وافية بالغر�ض فح�سب بل هي فوق
الإ�سالمي القومي .و� ّأن هذه الر�سالة ال ّ
وكث يف الفقهاء
خريا ،رّ
امل�أمول .فلله در م�صنفها املحقق ،وجزاه عن الإ�سالم و�أهله ً
واملجتهدين �أمثاله مبحمد و�آله الطاهرين �صلوات اهلل عليهم �أجمعني.
يف �شهر ربيع الأ ّول �سنة 1327

حرره األحقر عبد اهلل املازندراني

(((

((( فقيه جماهد ولد يف بار فرو�ش من توابع مازندران �سنة 1256هـ (1840م) هاجر �إىل العراق ودر�س يف كربالء
ثم يف النجف عند املريزا حبيب اهلل الر�شتي .قُلد يف جيالن و�آذربيجان ،نا�صر احلركة الد�ستورية الإيرانية
وتويف �سنة 1330هـ (1912م).

توطئة

()1

$
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأولني والآخرين
وخامت الأنبياء واملر�سلني حممد و�آله الطاهرين ،ولعنة اهلل على �أعدائهم �أجمعني
�إىل يوم الدين.
وبعد:
ف�إن املطلعني على ت�أريخ العامل يعلمون ب�أن الأمم امل�سيحية والأوروبية مل
يكن لها قبل احلروب ال�صليبية �أي ن�صيب من العلم واملدنية والنظم ال�سيا�سية،
وهذا يرجع �إىل �أحد �أمرين:
ف�إ ّما �أن ال�شرائع التي �آمن بها الأوربيون مل تكن تنطوي على ذلك� ،أو
�أنهم حرفوا تلك ال�شرائع والكتب .وبعد وقوع تلك الواقعة العظيمة  -احلروب
(((1ا�ستهل الم�ؤلف كتابه بهذه ال�صفحات دون �أن يعنونها بعنوان؛ فاخترنا لها عنوان التوطئة.
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ال�صليبية َ -ع َز ْوا((( انك�سارهم �إىل تخلفهم وجاهليتهم ،فجعلوا معاجلة هذا
املر�ض  -وهو �أ�سا�س كل الأمرا�ض  -ن�صب �أعينهم ،و�أهم �أهدافهم ،وانطلقوا
نحو هدفهم هذا ب�شوق وحنني ،ف�أخذوا الأ�صول الإ�سالمية يف حقلي التمدن
وال�سيا�سة من الكتاب ،وال�سنة ،ومن خطب ومواقف �أمري امل�ؤمنني  Cوبقية
املع�صومني .وقد اعرتفوا بذلك يف تواريخهم ال�سابقة من�صفني ،و�أقروا ب�أن العقل
الب�شري قا�صر عن التو�صل �إىل تلك الأ�صول واملبادئ ،و�أعلنوا �أن جميع ما
ح�صلوا عليه من الرقي والتقدم ،وما و�صل �إليه امل�سلمون يف �أقل من ن�صف قرن،
كان نتيجة لاللتزام بتلك املبادئ واتباعها.
�إن ُح ْ�سن ممار�سة الأوروبيني لهذه املبادئ ،وجودة ا�ستنباطهم وا�ستخراجهم
(((
لها ،وباملقابل ال�سري القهقرائي((( للم�سلمني ،ووقوعهم حتت ِنيرْ اال�ستعباد
املذل ،وحتولهم �إىل �أ�سرى ب�أيدي طواغيت الأمة املعر�ضني عن الكتاب وال�سنة،
هو الذي �آل((( ب�أمر الطرفني �إىل ما ن�شاهده اليوم ،حتى ن�سي امل�سلمون تلك
املبادئ ،و�أخذوا يظنون �أن متكني النفو�س لتلك العبودية ،وذلك اال�سرتقاق هو
من وحي الإ�سالم ،وا�ستنتجوا �أن هذا الدين ينفي التمدن والعدالة اللذين

((( َع َزوا :نَ َ�س ُبوا( .م).
((( ال�سري ال َق ْه َق َرائي :ال�سري الرجعي املتخلف( .م).
((( نري اال�ستعباد :قيود اال�ستعباد وظلمه( .م).
وحولَ ( .م).
(((	�آل� :صيرَّ َّ
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وح ِ�سبوا �أن الإ�سالم يخالف العقل ،و�أنه �أ�سا�س االنحطاط
ميثالن �أ�سا�س الرقيَ ،
والتخلف.
الب َهة((( من الزمن حيث و�صل ال�سري الرتاجعي �إىل نقطته
ويف هذه رُ ْ
الأخرية بحمد اهلل وح�سن ت�أييده ،وانق�ضى عهد الذل واخل�ضوع لإرادة احلكام
اجلائرين ،و َت َ�ص َّرمت((( ِ�س ُنو اال�سرتقاق اللعينة ،انتبه عموم امل�سلمني ،وعرفوا
مقت�ضيات دينهم ومذهبهم .وذلك بف�ضل الدور الذي لعبه الزعماء الدينيون
يف �إر�شادهم وهدايتهم .فعلم امل�سلمون �أن احلرية التي منحها اهلل �سبحانه لهم
الرق َِّّية((( لفراعنة الأمة ،وا�ست�أن�سوا باحلقوق امل�شروعة ،كامل�ساواة
ت�صطدم مع ِّ
وامل�شاركة يف جميع الأمور مع احلكام .فانطلقوا كال�سمندر((( يتخطون لهيب النار
خللع طوق العبودية للجبابرة ،وا�سرتداد حقوقهم املغ�صوبة ،غري �آبهني((( ببحار
النريان ،ومعلنني �أن �إراقة دمائهم الطيبة يف �سبيل هذا الهدف هو من �أعظم ما
�ضمخ بالدم((( على احلياة الذليلة
يوجب ال�سعادة واحلياة لل�شعب ،وم�ؤثرين ال َّت ُّ
الأ�سرية للظاملني.
الب َهة :املدة( .م).
((( رُ ْ
ت�ص َّرمت :انقطعت( .م).
((( َ
الرقية لفراعنة الأمة :العبودية واخل�ضوع ل�سالطني اجلور ،حيث �إن ال�سلطان �إذا تكرب وا�ستعبد قومه �أ�صبح
((( ِّ
مثل الفرعون ،واعتقد �أنه �إله وال�شعب عبيد له( .م).
((( ال�سمندر وال�سميدر :دابة تعي�ش يف املاء وعلى الياب�سة ،وقيل �إنها تفرز مادة تطفئ النار ،ولذلك زعموا �أنها ال
حترتق .املنجد يف اللغة/مادة (�سمد).
(((	�آبهنيُ :مه َت ّمني( .م).
((( ال َّت َ�ض ُّمخ بالدم :ال َّتلطخ به والإكثار منه( .م).
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وقد تعلّموا كل هذا من �سيد املظلومني  Cحيث قال ...« :نفو�س � ّأبية،
من �أن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام»(((.
� ّإن �صدور الأحكام من علماء الإ�سالم يف النجف الأ�شرف؛ والتي تن�ص على
وجوب حتقيق هذا امل�شروع املقد�س ،وتعقيب م�شيخة الإ�سالم يف �إ�سطنبول  -التي
متثل مرجعية �أهل ال�سنة  -بفتوى تن�ص على براءة ال�ساحة املقد�سة للدين
الإ�سالمي احلنيف من الأحكام اجلائرة املخالفة ل�ضرورة العقل النزيه وامل�ستقل
حلجة ظاهرة قطعت ل�سان املعيبني ،لكن الذئاب املفرت�سة التي تريد الوقيعة
ب�إيران ،ومن �أجل الإبقاء على �شجرة الظلم واال�ستبداد اخلبيثة ومن �أجل
اغت�صاب �أموال ورقاب امل�سلمني ،ر�أوا يف رفع �شعار الدين خري و�سيلة للو�صول
�إىل م�آربهم؛ ولهذا رفعوا مقولة فرعون :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [غافر،]26/
ومل يرفعوا �أيديهم عن هذا اال�سم الذي ال م�سمى له ،وهذا اللفظ اخلايل من
املعنى ،وتواط�ؤوا مع فراعنة �إيران وفعلوا ما فعلوا ،حيث جددوا �شنائع ال�ضحاك
وجنكيز خان و�أ�سموها تدي ًنا ،وقالوا ب�أن �سلب ال�صفات الإلهية اخلا�صة به - 
كالإرادة املطلقة والفعل مبا ي�شاء وكونه ال ُي ْ�س�أَل عما يفعل  -من احلكام اجلبابرة
�أمر ينايف الإ�سالم ،وراحوا ي�ش ّهرون  -من خالل عملهم هذا  -بالإ�سالم ويتهمون
ال�شرع القومي بهذه ال�صفات البذيئة �أمام امل�سيحيني ،الذين طاملا تتبعوا و�أح�صوا
((( املقرم ،عبد الرزاق ،مقتل احل�سني� ،ص .٢٥٠والن�ص الكامل لقول الإمام  هو�« :أال و�إن الدعي ابن
الدعي قد ركز بني اثنتني :بني ال�سلة والذلة ،وهيهات منا الذلة ،ي�أبى اهلل لنا ذلك ور�سوله ،وامل�ؤمنون ،وحجور
طابت وطهرت ،و�أنوف حمية ،ونفو�س �أبية ،من �أن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام».
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ال�سقطات والعرثات و�أل�صقوها بالإ�سالم ،فظلموا ال�ساحة النبوية املقد�سة ،بل
وحتى الذات الإلهية املقد�سة.
وبذلك �أو�صلوا الظلم واال�ستبداد �إىل �أعلى الدرجات حيث ظلموا اخلالق
ليظلموا املخلوق ،ف�صدق اهلل العظيم حيث يقول :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﮊ[الروم.]10/
وعم ًال مبقت�ضى احلديث ال�صحيح القائل�« :إذا ظهرت البدع فعلى العالمِ
�أن يظهر علمه ،و�إال فعليه لعنة اهلل»((( يكون ال�سكوت على هذه الزندقة والإحلاد
والتالعب بالدين املبني ،وعدم االنت�صار لل�شريعة املقد�سة يف دفع الظلم وال�ضيم
َالب َي تركًا للواجب والتكليف ،بل هو م�ساعدة ومعونة للظلم.
لهذا فقد �آليت على نف�سي �أداء التكليف ،والقيام بهذه اخلدمة ،و�إظهار
خمالفة هذه الزندقة والإحلاد مع �ضرورة الدين الإ�سالمي� .آم ًال �أن تكون مبادرتي
هذه مورد قبول احلق تعاىل ،وموجبة ل�سقوط التكليف عن الباقني .وما توفيقي
�إال باهلل ،عليه توكلت ،و�إليه �أنيب ،وهو المْ ُ َ�س َّدد لل�صواب.

((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج� ،١ص ،٥٤ط ،بريوت ،عن النبي ﵀�« :إذا ظهرت البدع يف �أمتي
فليظهر العامل علمه ،فمن مل يفعل فعليه لعنه اهلل» .و�أورده احلر العاملي يف الو�سائل ،ج� ،١٦ص ،٢٦٩ط،
م�ؤ�س�سة �آل البيت� .أما الن�ص املذكور املنت فلم يرد له ذكر يف امل�صادر الإمامية.
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ومبا �أن هذه الر�سالة و�ضعت لتنبيه الأمة �إىل �ضروريات ال�شريعة ،وتنزيه
امللة عن هذه الزندقة والإحلاد والبدعة؛ لهذا جعلت ا�سمها( :تنبيه الأمة وتنزيه
امللة) ،و�صنفت مقا�صدها على مقدمة وخم�سة ف�صول وخامتة.

مقدمة

يف �شرح حقيقة اال�ستبداد ود�ستورية الدولة وحتقيق
معاين القانون الأ�سا�سي وجمل�س ال�شورى الوطني وبيان
مفهوم احلرية وامل�ساواة

اعلم �أن من الأمور التي اتفق عليها جميع امل�سلمني ،بل عقالء العامل
�أجمع ،هو �أن ا�ستقامة نظام العامل وحياة النوع الب�شري متوقفة على وجود �سلطنة
وحكومة �سيا�سية� ،سواء قامت ب�شخ�ص واحد �أو بهيئة ،و�سواء كان املت�صدي لها
منتخبا.
ً
قاهرا �أو وار ًثا ً
غا�صبا ً
أي�ضا �أنه ال ميكن حفظ �شرف ا�ستقالل �أية �أمة
ومما هو معلوم بال�ضرورة � ً
�أو قومية ،وحفظ خ�صائ�صها الدينية والوطنية� ،إال �إذا كان النظام احلاكم فيها
منتز ًعا منها ،وكانت الإمارة عليها من نوعها ،و�إال ذهب نامو�سهم الأعظم ،و�شرف
منثورا ،و�إن بلغوا �أعلى درجات الرثوة والقوة ،ونالوا ما
ا�ستقاللهم ،وقوميتهم ً
هباء ً
نالوا من التقدم والرقي.
ومن هنا جند �أن ال�شريعة املطهرة جعلت حفظ بي�ضة الإ�سالم �أهم من
جميع التكاليف ،واعتربت احلكومة الإ�سالمية من ال�ش�ؤون والوظائف املقررة
للإمامة ،وتف�صيل البحث يف هذه اجلهة موكول �إىل مباحث الإمامة وخارج عن
مو�ضوع بحثنا هنا.
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أي�ضا �أن كل اجلهات الراجعة لتوقف نظام العامل على �أ�صل
ومن الوا�ضح � ً
ال�سلطة ،وتوقف حفظ �شرف اال�ستقالل على كون احلكومة من �أفراد ال�شعب
الذي حتكمه� ،إن كل هذه اجلهات ترجع �إىل �أ�صلني هما:
(( (1حفظ و�صيانة الأنظمة الداخلية للدولة والرتبية النوعية لل�شعب ،و�إي�صال
احلق �إىل �صاحبه ،واحليلولة دون ظهور عداوات بني �أفراد الأمة ،وغري ذلك
من الوظائف املرتبطة مب�صالح ال�شعب والدولة.
(( (2حماية الوطن من تدخل الأجانب ،واحلذر من ِح َيل الأعداء ،و�إعداد القوة
الدفاعية واملعدات احلربية ،وغري ذلك من الأمور التي عرب عنها املت�شرعون
بـ (حفظ بي�ضة الإ�سالم) ،وعرب عنها غريهم بـ (احلفاظ على الوطن).
وت�سمى الأحكام املقررة يف ال�شريعة لإقامة هذه الوظائف بالأحكام
ال�سيا�سية واملدنية ،وهي اجلزء الثاين من احلكمة العملية(((؛ ولذا اهتم
�سالطني الفر�س والروم قدميًا اهتما ًما �شدي ًدا يف انتخاب احلكماء  -الذين
قطعوا �أ�شواطًا كبرية يف العلم والتجربة كوزراء لهم ،وكان ه�ؤالء يتقبلون
الوزارة مع كمال االحتياط والورع.

((( الفل�سفة يف اال�صطالح القدمي تعنى بجميع العلوم ،وكانوا يق�سمونها �إىل حكمة نظرية وحكمة عملية،
ويق�سمون احلكمة العملية �إىل ثالث �شعب هي :الأخالق و�سيا�سة املدن وتدبري املنازل .انظر :املنهج اجلديد
يف تعليم الفل�سفة /حممد تقي م�صباح يزدي :ج.15/1
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�إن و�ضعية اخلراج وكذلك تنظيم �سائر القوى النوعية ،بل �إن ال�سلطة ومنذ
بدء تكونها وبغ�ض النظر عمن يت�صدى لها من الأنبياء �أو احلكماء ،جاءت من
�أجل العمل بهذه الوظائف وحتقيق هذه اجلهات ،وقد �سارت ال�شريعة املطهرة
على نف�س ال�شاكلة مع تكميل النواق�ص ،وتبيني ال�شروط والقيود.
�أما كيفية ا�ستيالء ال�سلطان وت�صرفه يف البالد من حيث كونه متل ًّكا �أو
والية ،فهي على نحوين ال ثالث لهما:
الأول :اال�ستيالء على نحو التملك ،وهو �أن يتعامل ال�سلطان مع مملكته كما
يتعامل املالكون مع �أموالهم ال�شخ�صية ،فيعترب البالد وما فيها ً
�شخ�صيا له،
ملكا
ًّ
ويجعل ال�شعب عبي ًدا له ،فهم كالأغنام والعبيد والإماء مل يخلقوا �إال له ،فيقرب
متفانيا يف حتقيق �شهوات ال�سلطان ،وينفي عن البالد -
وافيا بهذا الغر�ض ً
من كان ً
التي ظنها ً
�شخ�صيا له  -من وجده خمال ًفا له ،وقد يعدمه �أو يقدمه لقمة �سائغة
ملكا
ًّ
لكالبه وما حوله من الذئاب ال�ضارية ،ثم ي�أمرهم بنهب �أمواله و�سلب عياله ،فهو
ظلما وعدوانًا ،وي�أخذ
ينتزع الأموال من �أ�صحابها متى �شاء ،ويو ّزعها على من ي�شاء ً
خمتارا ،وي�ستويف اخلراج كما ي�ستويف
غ�صبا ،ويت�صرف يف البالد ً
احلق من �أهله ً
امل�ؤجر مال �إجارته ،وكما ي�أخذ �صاحب الأر�ض حقه اخلا�ص من �أر�ضه ،وكما يفعل
�سائر املالكني مبزارعهم و�ضياعهم ،وكل ذلك منوط ب�إدارته واختياره ،ف�إذا �شاء
احتفظ بالأموال ،و�إن �شاء وهبها للمتملقني واملتزلفني ،و�إن �شاء باعها �أو رهنها يف
�سبيل َت ْه ِي َئة م�صارفه ،وت�أمني �شهواته ،ورمبا تطاول على النامو�س الأعظم ،و�أظهر
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للم أل عدم التزامه بنامو�س من النوامي�س ،وعدم انقياده لدين من الأديان ،ومع
كل ذلك قد ينتحل ال�صفات القد�سية والأ�سماء الإلهية مب�ساعدة �أعوانه و�أ�صحابه.
م�سخر ل�شهواته و�سلطانه ،مطب ًقا على نف�سه قوله تعاىل:
وهكذا فكل �شيء يف البالد َّ
ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الأنبياء.]23/
وحيث ي�سود الهوى والتحكم ال�شخ�صي يف هذا النوع من ال�سلطة ،ويبدو
نو ًعا من امللك ال�شخ�صي ،لذا ف�إنه ي�سمى ا�ستبدا ًدا ّ
وحتك ًما واعت�سافًا وت�سلطًا .و�أما
وجه هذه الت�سمية ون�سبة هذه الأ�سماء �إىل م�سمياتها فظاهر وا�ضح ،و�صاحب هذا
النوع من ال�سلطة ي�سمى احلاكم املطلق ،واحلاكم ب�أمره ،ومالك الرقاب ،والظامل،
والقهار و�أمثال ذلك ،والأمة املبتالة بهذا الأ�سر والقهر والذلة ت�سمى �أ�سرية
وذليلة و ُم�سترَ قّة .ومبالحظة حالها امل�شابه حلالة الأيتام وال�صغار ،حيث ال علم
لهم مبمتلكاتهم املغ�صوبة ،لذا فهم ُي ْد َعون باملُ�ست�ص َغرين والأمة امل�ست�ص َغرة� ،أي
�ستنبتة،
املعدودة يف عداد ال�صغار والأيتام ،بل �إن من املمكن ت�سميتها بالأمة المْ ُ َ
�أي املندرجة يف عداد النباتات الربية واحل�شائ�ش ال�صحراوية ،لأنها �أمة م�سخرة يف
م�صالح ال�سلطان ،وفانية يف �إراداته وميوله ،ومل يكن حظها من حياتها �إال كحظ
النباتات التي خلقت لغريها ال لنف�سها.
ولهذا النوع من ال�سلطة درجات تتفاوت تب ًعا لطغيان ال�سالطني من جهة،
و�إدراك الأمة ملوقفها من جهة ثانية ،وتب ًعا لدرجة التوحيد عند الأمة ومدى
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ا�ستعدادها لإ�شراك ال�سالطني مع اهلل �سبحانه يف (فاعلية ما ي�شاء((( ،واحلاكمية مبا
يريد((( ،وعدم امل�س�ؤولية عما يفعل)� ،إىل غري ذلك من الأ�سماء الإلهية وال�صفات
الأحدية من جهة ثالثة .وبالن�سبة لل�سلطان ف�إن �آخر الدرجات عنده هي ادعاء
الألوهية! وال يقف هذا ال�سيل اجلارف الآخذ بالطغيان واالزدياد �إال عندما
تدرك الأمة ملوقفها وت�صل درجة اال�ستنكاف من متكني ال�سلطان من ادعاء مقام
جليا يف
الألوهية ،و�إال ف�إنه يوا�صل �سريه حتى يبلغ هذه الدرجة ،كما يظهر ذلك ًّ
�سرية الفراعنة ال�سابقني.
ومبقت�ضى املثل ال�سائر (النا�س على دين ملوكهم) تكون معاملة �أفراد الأمة
َم َع َمن دونهم على نف�س منوال ال�سلطان مع الأمة ،من حيث املعاملة التع�سفية،
وهذه ال�شجرة اخلبيثة ت�ستمد �أ�صلها من جهل الأمة بوظائف ال�سلطنة ،وحقوقها
ال�شرعية امل�شرتكة ،وقوامها الوحيد عدم وجود حما�سبة ال�سلطان يف َالبي(((،
وعدم حتميله امل�س�ؤولية عندما يرتكب الأعمال املنافية ملوقعه امل�س�ؤول يف الأمة.
الثاين� :أن ال تقوم ال�سلطة على املالكية وال القاهرية((( وال الفاعلية مبا ي�شاء
وال احلاكمية مبا يريد ،و�إمنا على �أ�سا�س �إقامة تلك الوظائف وامل�صالح النوعية املطلوبة
(((
(((
(((
(((

فاعلية ما ي�شاء :هي �صفة هلل َ « ف َّعال ملا يريد»( .م).
احلاكمية مبا يريد :هي �صفة هلل  حيث يحكم مبا يريد ،وال ُي�س�أل عما يفعل( .م).
َالبينْ  :ال ُف ْرقَة وا ُخل ُ�صو َمة( .م).
املالكية والقاهرية :يريد النائيني �أن ي�ؤكد على �ضرورة �إقامة حكومة د�ستورية عادلة يتجرد فيها احلاكم من كل
يحد من �سلطات امللك.
�صفات الفراعنة من مالكية قاهرية غري حمدودة ،و�أن تكون احلكومة م�شروطة بد�ستور ّ
(م).
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من ال�سلطة ،و�أن تكون اختيارات احلاكم حمدودة بحدود هذه الوظائف ،وم�شروطة
بعدم جتاوزه حدود الوظائف املقررة عليه.
وهذان النوعان من ال�سلطة مت�ضادان ولهما �آثار ولوازم متباينة متناق�ضة؛
فالنوع الأول بجميع مراتبه ودرجاته مبني على القهر والت�سخري وا�ستخدام الأمة
من ِق َبل ال�سلطان وا�ستهالك قدراتها املالية وغري املالية يف �سبيل �أهوائه و�شهواته
ومواقفه الالم�س�ؤولة؛ ف�إن َف َت َك فقد َف َت َك مبملوكه ،و�إن عفا فهو �أهل العفو عن
عبيده و�إمائه ،وله �أن يقتل ويقدم املقتول للذئاب ال�ضارية من حوله ،و�إن َق َن َع
بنهب الأموال ومل يتعر�ض للنامو�س فقد فعل ما ي�ستحق ال�شكر وي�ستوجب
ا ِمل َّنة(((! فن�سبة ال�شعب لل�سلطان كن�سبة العبيد والإماء للأ�سياد ،بل الأغنام
والأنعام لرعاتها ،ورمبا كانوا �أقل رتبة ،فكانوا لديه مبنزلة النباتات التي لي�س لها
من وجودها �أقل ن�صيب ،فهي موجودة لرفع حاجة الغري فح�سب!...
وباجلملة فهذه ال�سلطة عبارة �أخرى عن الربوبية والألوهية ،بخالف النوع
الثاين ف�إن حقيقته و ُل َّبه اخلايل عن الق�شور عبارة عن والية على �إقامة الوظائف
الراجعة للدولة .وبعبارة ثانية :هي �أمانة نوعية يف �صرف قدرات البلد يف م�صاحله،
ال يف ال�شهوات وامليول الفردية .ولذا ف�إن �سلوك احلاكم حمدود بحدود الوالية
على هذه الأمور ،وم�شروط بعدم جتاوزها ،و�أفراد ال�شعب �شركاء معه يف جميع
مقدرات البلد التي تنت�سب للجميع ب�شكل مت�سا ٍو .ولي�س املت�صدون للأمور �إال
((( امل َّنة :الإح�سان والإنعام( .م).
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�أمناء لل�شعب ،ال مالكني �أو خمدومني .وهم ك�سائر الأمناء م�س�ؤولون عن كل فرد
من �أفراد الأمة ،وي�ؤاخذون بكل جتاوز يرتكبونه ،ولكل فرد من �أفراد ال�شعب حق
ال�س�ؤال واالعرتا�ض يف جو ي�سوده الأمن واحلرية ،وبدون التقيد ب�إرادة ال�سلطان
وميوله.
وت�سمى ال�سلطة النا�شئة عن هذا النوع باملحدودة ،واملقيدة ،والعادلة،
وامل�شروطة ،وامل�س�ؤولة ،والد�ستورية ،ووجه ت�سميتها بكل من هذه الأ�سماء ظاهر،
وحار�سا ،والقائم بالق�سط ،وامل�س�ؤول ،والعادل،
وي�سمى القائم بهذه ال�سلطة حافظًا ً
وت�سمى الأمة املتنعمة بظل هذه النعمة ،بالأمة ِ
املحت�سبة ،والأَ ِب َّية ،واحلرة ،واحلية،
أي�ضا!...
ومنا�سبة كل هذه الأ�سماء مل�سمياتها معلومة � ً
ويتقوم هذا النوع من ال�سلطة بالوالية والأمانة ،ولذا فهو ك�سائر الأمانات
ّ
والواليات م�شروط بعدم التجاوز ومقيد بعدم التفريط ،والعامل الذي يحفظ هذا
النوع ،ويحول دون انقالبه �إىل مالكية مطلقة ،ويردعه عن التعدي والتجاوز �إمنا
هو املراقبة واملحا�سبة وامل�س�ؤولية الكاملة ،ولذا اعتربت الع�صمة يف مذهبنا -نحن
مع�شر الإمامية(((� -شرطًا يف الويل(((؛ فهي �أعلى درجة مت�صورة يف مقام حفظ
الأمانة ،واحليلولة دون اال�ستبداد وحتكيم ال�شهوات .ومن الوا�ضح �أن �إ�صابة
((( الإمامية :ال�شيعة الإمامية هم من قالوا� :إن اخلالفة تكون للإمام عليولأوالده من بعده� ،أي الأئمة
الأحد ع�شر من ن�سله ،حتى ت�صل للإمام الثاين ع�شر امللقب باملهدي املنتظر( .م).
((( الويل :هو من يتوىل �أمور الأمة ،ويعمل على �صالحها( .م).
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الواقع وال�صالح ،وعدم الوقوع يف املع�صية حتى من باب اخلط�أ واال�شتباه،
وكذلك املحا�سبة الإلهية و�إيثار الوايل متام �أفراد الأمة على نف�سه� ،إىل غري ذلك
من اخل�صائ�ص� ،أمور تنتهي بوا�سطة الع�صمة واالنخالع عن ال�شهوة �إىل درجة ال
ي�صل �إىل كنهها �أحد ،وال يدرك العقل الب�شري حقيقتها.
ومع فقدان مثل هذه ال�شخ�صية املباركة ي�صعب احل�صول على �سلطان هو
(((
ك�أنو�شريوان((( امل�ستجمع ل�صفات الكمال ،وله من احلا�شية مثل بوذرجمهر
يف ذهنيته العلمية ،ويف ا�ستعداده لأن يكون حا�شية ت�أخذ على عاتقها املراقبة
وافيا
الكاملة واملحا�سبة التامة ،على �أن ح�صول مثل هذه ال�شخ�صيات ال يعد ً
بتمام املق�صود ،وال يغني عن م�شاركة الأمة يف ال�سلطة وم�ساواتها مع ال�سلطان،
و�سد �أبواب اال�ستئثارات عليه ،و�إطالق حرية الأمة يف �إبداء الر�أي �أمامه،
واالعرتا�ض عليه ،لأن �أمثال هذه ال�شخ�صيات ترى �سلوكها نو ًعا من التف�ضل ال
اال�ستحقاق ،رغم �أن احل�صول على �أمثال هذه ال�شخ�صيات �أندر من العنقاء ،و�أعز
من الكربيت الأحمر ،واطّ رادها �أمر ممتنع.

((( ملك �إيراينُ ،و�صف بالعدل ،عا�ش بني عامي  ٥٧٩ - ٥٣١م.
((( حكيم �إيراين عا�صر ك�سرى �أنو�شريوان ،وكان من وزرائه.
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وغاية ما ميكن �إيجاده ،ونهاية ما يت�صور اطراده كبديل ب�شري طبيعي عن
تلك الع�صمة العا�صمة((( -حتى مع مغ�صوبية املقام((( -هو حل يكون مبثابة املجاز
عن تلك احلقيقة وظل لتلك ال�صورة .ويتوقف هذا احلل على �أمرين:
((�(1إيجاد د�ستور ٍ
واف بالتحديد املذكور ،بحيث تتميز الوظائف التي ُيلزم
ال�سلطان ب�إقامتها عن املجاالت التي ال يحق له التدخل فيها والت�صرف بها.
أي�ضا كيفية �إقامة تلك الوظائف و�إي�ضاح درجة ا�ستيالء ال�سلطان
ويت�ضمن � ً
وحرية الأمة وما لفئاتها وطبقاتها من حقوق ،على وجه يكون مواف ًقا
ملقررات املذهب ومقت�ضيات ال�شرع؛ بحيث يكون اخلروج عن عهدة هذه
الوظيفة ومراعاة هذه الأمانة �إفراطًا �أو تفريطًا خيانة -ك�سائر �أنواع اخليانة
بالأمانات  -موجبة لالنعزال عن ال�سلطة ب�شكل ر�سمي و�أبدي ،وترتتب
((( الع�صمة العا�صمة :الع�صمة العا�صمة من اخلط�أ ،وهي منحة �إلهية يهبها للأنبياء ،وي�ؤمن ال�شيعة �أنها للأئمة
االثني ع�شر ،والأئمة املع�صومون عند الإمامية هم :علي بن �أبي طالب  -احل�سن بن علي املجتبى  -احل�سني
ال�سجاد  -حممد الباقر  -جعفر ال�صادق  -مو�سى الكاظم  -علي الر�ضا
ابن علي ال�شهيد  -علي بن احل�سني َّ
حي ومرتقب الظهور.
 حممد اجلواد  -علي الهادي  -احل�سن الع�سكري  -حممد املهدي ،ويعتقد ال�شيعة �أنه ّ(م).
((( لأن مقام الإمامة ح�سب الت�صور الإمامي ال ي�شغله �إال �إمام مع�صوم ،وقد ينوب عنه نائب خا�ص �أو نائب عام،
والنائب العام هو الفقيه اجلامع لل�شرائط.
ولدى غيبة الإمام وفقد النائب اخلا�ص ،وعجز النائب العام عن تويل ال�صالحيات املنوطة به يكون مقام
�سره) يتحدث هنا على فر�ض هذه املغ�صوبية .وقد �أ�شرنا يف املدخل �إىل �أن
الإمامة مغ�صوبًا ،وامل�ؤلف (ق ُِّد�س ُّ
ال�شيخ النائيني مل يكن ب�صدد �إثبات م�شروعية مطلقة للحكم الد�ستوري ،و�إمنا هو ب�صدد �إثبات �أف�ضلية احلكم
الد�ستوري على اال�ستبدادي ،وكون الفكرة الد�ستورية فكرة م�ستوحاة من ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إن احلكم
اال�ستبدادي ال جمال لإثبات �شرعيته بينما توجد هناك فر�صة لت�صور ال�شريعة يف حكم د�ستوري.
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عليها �سائر العقوبات املرتتبة على اخليانة .وهو�-أي الد�ستور املقرتح -يف
باب ال�سيا�سة والنظام مبثابة الر�سالة العملية للمقلدين يف �أبواب العبادات
واملعامالت ،وعلى �أ�سا�سه ُت ْب َت َنى ال�سلطة املقيدة املحدودة ،ولذا يلزم
مراعاته وعدم ِّ
تخطيه يف اجلزئيات والكليات ،ويطلق عليه ا�سم النظام
الد�ستوري والقانون الأ�سا�سي.
وبعد ا�شتماله على امل�صالح املطلوبة ،والتقييد املق�صود يف جمال ال�سلطة،
يكفي ل�صحته وم�شروعيته عدم خمالفة ف�صوله للقوانني ال�شرعية .وال يعترب �أي
�شرط �آخر يف �صحته وم�شروعيته ،و�سي�أتي تو�ضيح اجلهات التي يلزم مراعاتها
�إمتا ًما لهذا الأمر املهم.
م�سددة من عقالء
((�(1إحكام املراقبة واملحا�سبة ،و�إيكال هذه الوظيفة �إىل هيئة ِّ
الأمة ،وعلمائها اخلرباء باحلقوق الدولية ،املطلعني على مقت�ضيات الع�صر
وخ�صائ�صه ،ليقوموا بدور املحا�سبة واملراقبة جتاه والة الأمور املا�سكني بزمام
الدولة ،بغية ا َحل ْي ُلولة((( دون ح�صول �أي جتاوز �أو تفريط ،وه�ؤالء هم مندوبو
الأمة واملبعوثون عنها ،وميثلون قوتها العلمية ،واملجل�س النيابي عبارة عن
املجمع الر�سمي املكون منهم ،وال تتحقق وظيفتهم من املحا�سبة واملراقبة
وحفظ حمدودية ال�سلطة ومنع حتولها �إىل ملوكية� ،إال �إذا كان جميع موظفي
الدولة وهم القوة التنفيذية يف البالد حتت نظارة ومراقبة هذه الهيئة ،التي
((( احل َْيلُولة :املَ ْنع( .م).
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يجب �أن تكون هي الأخرى م�س�ؤولة �أمام كل فرد من �أفراد الأمة ،وي�ؤدي
الفتور والتهاون يف �أداء هاتني امل�س�ؤوليتني �إىل زوال التحديد املق�صود
لل�سلطة ،وانتفاء حقيقة الوالية و�صفة الأمانة عنها نتيجة لتحكم املوظفني
وا�ستبدادهم ،وذلك يف �صورة انتفاء م�س�ؤولية املوظفني �أمام هيئة املبعوثني
عن الأمة� ،أو عندما ي�سلك مندوبو الأمة طريق التحكم واال�ستبداد وال
يتحلون بروح امل�س�ؤولية �أمام �أفراد الأمة.
�أ ّما م�شروعية نظارة هذه الهيئة و�صحة تدخلها يف الأمور ال�سيا�سية ،فهي
(((
متحققة طب ًقا للمذهبني ال�سني واجلعفري م ًعا؛ فعلى املذهب ال�سني ،حيث ُت َناط
عندهم الأمور ب�أهل احلل والعقد ،ف�إن انتخاب املبعوثني يحقق الغر�ض املطلوب ،وال
تتطلب ال�شرعية طب ًقا لهذا املذهب �شي ًئا �آخر .وطب ًقا لأ�صول مذهبنا ،حيث نعتقد
�أن �أمور الأمة و�سيا�ستها منوطة بالنواب العامني لع�صر الغيبة((( ،فيكفي لتحقق
امل�شروعية املطلوبة ا�شتمال الهيئة املنتدبة((( على عدة من املجتهدين العدول� ،أو
امل�أذونني من قبلهم ،ف�إن جمرد ت�صحيح الآراء ال�صادرة واملوافقة على تنفيذها ٍ
كاف
لتحقق م�شروعية نظارة هيئة املبعوثني ،و�سي�أتي فيما بعد تو�ضيح �أكرث لهذا املطلب.

((( ُت َناطُ :ت َعلَّق( .م).
((( ع�صر الغيبة (عند ال�شيعة) :هو الع�صر الذي غاب فيه الإمام الثاين ع�شر حممد بن احل�سن املهدي عن
جورا( .م).
الأنظار عام (329هـ940/م) �إىل يومنا هذا ،حتى ي�أذن اهلل بعودته ليملأ الأر�ض عد ًال كما ملئت ً
((( الهيئة املنتدبة :الهيئة املنوط بها اختيار احلاكم ت�شتمل على بع�ض الفقهاء املجتهدين العدول( .م).

122

تنبيه الأُمة وتنزيه امل ّلة

122

ومما تقدم يت�ضح �أن �أ�سا�س النوع الأول من ال�سلطنة -الذي هو عبارة عن
مالكية مطلقة وفاعلية ما ي�شاء وحاكمية مبا يريد -مبني على ت�سخري الأمة وقهرها
خا�صا بال�سلطان ،وال ت�شاركه
بالإرادات ال�سلطانية من جهة ،وجعل ال�سلطة � ًأمرا ًّ
فيها الأمة ف�ض ًال عن �أن تكون م�ساوية له ،و�إيكال كل الأمور �إليه وحده من جهة
(((
ثانية ،ويتفرع عن ذلك عدم م�س�ؤولية ال�سلطان عما يقوم به ،وكل ما نراه اليوم
يف �إيران من ال�شنائع املدمرة للدين والدولة وال�شعب ،والتي مل تقف عند حد،
هي من هذا الباب؛ وال بيان بعد العيان وال �أثر بعد عني.
وقد عرفت �أن �أ�سا�س النوع الثاين معاك�س لأ�سا�س النوع الأول ،وهو عبارة
عن والية على �إقامة امل�صالح العامة ،ومبني على حترير الأمة من الرق البغي�ض من
جهة ،وم�شاركة �أفراد الأمة بع�ضهم مع بع�ض وم�ساواتهم مع �شخ�ص ال�سلطان يف
جميع �أمور البالد من جهة ثانية ،ويتفرع عن ذلك حق الأمة يف املحا�سبة واملراقبة
وم�س�ؤولية املوظفني.
وقد بلغ من ا�ستحكام هذين الأ�صلني وامل�س�ؤولية املرتتبة عليهما يف �صدر
عظيما ،حتى قيل للخليفة الثاين مع ما كان عليه من الأبهة
الإ�سالم مبل ًغا ً
والهيبة يوم رقي املنرب ي�ستنفر النا�س للجهاد :ال �سم ًعا وال طاعة! لأنهم وجدوه
ميانيا ي�سرت جميع بدنه ،بينما كانت ح�صة كل واحد من امل�سلمني من
ً
مرتديا ثوبًا ًّ
((( يق�صد ما قبل عام  ١٣٢٧هـ تاريخ �صدور الكتاب.
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البود((( غري كافية ل�سرت جميع البدن ،ومل يبق �أمامه �إال �أن يجيب ب�أنه
تلك رُ ُ
جمع ح�صته مع ح�صة ابنه عبد اهلل الذي وهبها له ف�صارت احل�صتان ثوبًا واح ًدا
ي�سرت جميع البدن ،ثم قيل له يف جواب الكلمة االمتحانية التي قالها �آنذاك:
«لنقومنك بال�سيف»! (فبدى عليه الفرح وال�سرور من هذا اجلواب الذي يبني
ّ
ا�ستقامة الأمة)(((.
وعندما كان هذان الأ�صالن والفروع املرتتبة عليهما حمفوظة وم�صانة كما
جعلها ال�شارع ،ومل تكن ال�سلطنة الإ�سالمية قد حتولت من النوع الثاين �إىل النوع
الرقي ب�سرعة حمرية للعقول،
الأول بعد ،كان الإ�سالم يت�سع نطاقه وي�سري نحو ُّ
ولكن بعد ا�ستيالء معاوية وبني العا�ص على احلكم تبدلت تلك الأ�صول
والفروع �إىل �أ�ضدادها .ويف تلك املدة كانت الأمم الأخرى تعي�ش و�ض ًعا م�شاب ًها
للأمة الإ�سالمية من حيث اال�ستبداد والقهر؛ ولذا مل ترتاجع حركة الإ�سالم
�إىل الوراء ،وظلت تراوح يف مكانها �إىل حني حلول النه�ضة يف هذه الأمم واتباعها
للمبادئ الطبيعية وح�صولها على الرتقي الهائل ،حينئذ بد�أ الطواغيت يعودون
الرق َِّّية
بالأمة �إىل ما قبل الإ�سالم ،حيث الرجوع �إىل اجلاهلية ،واالبتالء بهذه ِّ

البود :نوع من الثياب تلب�سه الأعراب فيه خطوط وهي جمع ُبرد( .م).
((( رُ ُ
((( ابن الطقطقا ،حممد بن علي بن طباطبا ،الفخري يف الآداب ال�سلطانية والدول الإ�سالمية� ،ص  ،٢٩دار
�صادر  -بريوت.
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الوح�شية ،والن�ش�أة النباتية((( اخل�سي�سة ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﮊ [الرعد.]11/

وباجلملة ،ف�إن �أ�سا�س النوع الأول من ال�سلطنة مبني على اال�ستعباد
وا�سرتقاق الأمة وفر�ض التحكم والأهواء عليها ،وعدم م�شاركتها  -ف�ض ًال عن
م�ساواتها  -لل�سلطان ،ويتفرع على ذلك عدم م�س�ؤولية ال�سلطان عما يقوم به.
كما �أن النوع الثاين مبني على �أ�صل حترير الأمة من هذه العبودية وم�شاركة
�أفراد الأمة وم�ساواتها مع �شخ�ص الوايل يف جميع ال�ش�ؤون ،ويتفرع عن ذلك
م�س�ؤولية الوايل عما يقوم به.
ويف موارد عديدة من كالم اهلل املجيد ون�صو�ص املع�صومني  -عليهم
ال�سالم  -جند ال�شرع يعرب عن املقهورية((( حتت �إرادة اجلائرين بالعبودية التي هي
النقطة املقابلة للحرية املطلقة ،وقد حذر املع�صومون  -عليهم ال�سالم  -امل�سلمني
من الوقوع يف هذه الهلكة ،كما �أر�شدوهم �إىل طرق اخلال�ص من الذلة ،كما
يظهر ذلك من ق�صة فرعون وكيفية ا�ستيالئه على بني �إ�سرائيل؛ ذلك اال�ستيالء
((( الن�ش�أة النباتية :هي فكرة فل�سفية يقول فيها ابن العربي�« :إن اهلل ملا خلق النف�س الناطقة املدبرة لهذا الهيكل
امل�سمى �إن�سانًا �سلط عليه يف هذا املزاج اخلا�ص بهذه الن�ش�أة الدنيوية ثالثة �أ�شياء جعلها من لوازم ن�ش�أته:
النف�س النباتية ،والنف�س ال�شهوانية ،والنف�س الغ�ضبية ،ف�أما النف�س النباتية والغ�ضبية فيزوالن يف ن�ش�أة �أهل
ال�سعادة يف اجلنان ،وال يبقى يف تلك الن�ش�أة �إال النف�س ال�شهوانية فهي الزمة للن�ش�أتني وبها تكون اللذة
لأهل النعيم .انظر الفتوحات املكية ،لأبي عبد اهلل حممد بن علي املعروف بابن عربي احلامتي الطائي ،ج،3
�ص ،237دار �صادر ،بريوت( .م).
((( املقهورية :هي القهر واال�ستعباد وذل الإن�سان لأخيه الإن�سان ،وهي عك�س احلرية املطلقة( .م).
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يقروا لفرعون كما �أقر له الأقباط
الذي و�صفه القر�آن باال�ستعباد ،رغم �أنهم مل ُّ
بالعبودية ،وكانوا معذبني حمبو�سني وممنوعني من الو�صول �إىل الأر�ض املقد�سة،
خماطبا فرعون:
كما يف قوله تعاىل يف �سورة ال�شعراء على ل�سان الكليم 
ً
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ[ال�شعراء ،]22/ويف مو�ضع �آخر على
ل�سان قوم فرعون قال تعاىل :ﮋﮅ ﮆ ﮇﮊ [امل�ؤمنون .]47/ويبدو من
أي�ضا :ﮋﮤ ﮥ ﮦﮊ [الأعراف،]127/
قوله تعاىل على ل�سانهم � ً
�إن اال�ستعباد الذي اب ُتلي به بنو �إ�سرائيل هو عبارة عن هذه املقهورية ،فعرب القر�آن
متواترا الإخبار با�ستيالء
الكرمي عن القهر باال�ستعباد .وورد عن النبي ﵀ ً
ال�شجرة الأموية امللعونة والدولة املروانية اخلبيثة بقوله ﵀�« :إذا بلغ بنو العا�ص
ثالثني اتخذوا دين اهلل دو ًال وعباد اهلل خو ًال»(((.
وقد ف�سر �صاحب جممع البحرين كلمة (خوال) بالعبيد((( ،وعممها
�صاحب القامو�س حتى على ال َّن َعم واملوا�شي وا�ستدل بقوله تعاىل :ﮋﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ((( [الأنعام .]94/ومفاد هذا احلديث ال�شريف
(((
(((
(((
(((

الأقباط :يق�صد النائيني بالأقباط يف هذه الإ�شارة �أهل م�صر القدمية ،وهم الذين عذبهم وا�ستعبدهم فرعون
م�صر( .م).
املجل�سي ،حممد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،١٨ص ،١٢٦باب  ،١١رواية  ،٣٦عن �أبي �سعيد اخلدري عن
النبي ﵀ �أنه قال�« :إذا بلغ بنو �أبي العا�ص ثالثني رج ًال اتخذوا دين اهلل دخالً ،وعباد اهلل خو ًال ومال اهلل
دوالً» .م�ؤ�س�سة الوفاء ،ط ،بريوت.
الطريحي ،فخر الدين ،جممع البحرين :ج� ،٥ص ،٣٦٧حتقيق ال�سيد �أحمد احل�سيني ،ط ،طهران.
انظر القامو�س املحيط للفريوز �آبادي ،ج� ،٣ص ،٥٤٤ط ،بريوت.
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املت�ضمن للإخبار عن الغيب ،هو �أنه �إذا بلغ عدد بني العا�ص ثالثني جعلوا دين
إماء لهم.
اهلل دولة لهم ،واتخذوا عباد اهلل عبي ًدا و� ً
ونالحظ يف هذا احلديث الذي هو من براهني النبوة �أنه � -صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم  -حدد بداية حتول احلكم الإ�سالمي من النحو الثاين �إىل النحو
الأول� ،أي من الواليتية((( �إىل التملكية((( واغت�صاب رقاب امل�سلمني ببلوغ بني
العا�ص هذا العدد امل�ش�ؤوم.!..
ويقول الإمام �أمري امل�ؤمنني  يف خطبته القا�صعة �ضمن �شرحه ملحنة
بني �إ�سرائيل وابتالئهم بالفراعنة «اتخذتهم الفراعنة عبي ًدا» ،ثم ف�سر قوله هذا
بقوله« :ف�ساموهم العذاب وجرعوهم املرار ،فلم تربح بهم احلال يف ذل الهلكة
وقهر الغلبة ،ال يجدون حيلة يف امتناع وال �سبي ًال �إىل دفاع» .ويتحدث يف هذه
أي�ضا عن ا�ستيالء الأكا�سرة والقيا�صرة على بني �إ�سرائيل وبني �إ�سماعيل
اخلطبة � ً
وي�سمي هذه املحنة بالعبودية ويعرف هذه املقهورية بالربوبية القاهرة ،رغم �أنهم
مل ُيد َعوا �إىل عبادة �أحد ،وما كانوا مبتلني �إال بالبعد عن م�ساكنهم الوا�سعة يف
ال�شام و�أطراف دجلة والفرات ،وبالطرد �إىل �صحراء قاحلة لي�س فيها ماء وال كلأ،

((( الواليتية :هي حكم الويل �أي احلاكم العادل الذي يراعي �شئون البالد والعباد ،يف مقابل حكم احلاكم
امل�ستبد ظامل العباد ،ومف�سد البالد ،والذي يظن �أنه ملك الأر�ض و َمن عليها يفعل بهما ما ي�شاء( .م).
((( التملكية :هو و�صف ملن يحكم ويعتقد �أن بحكمه هذا ملك الأر�ض ومن عليها( .م).
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فيقول « :كانت القيا�صرة والأكا�سرة �أربابًا لهم يجتازونهم عن ريف الآفاق
وبحر العراق �إىل منابت ال�شيح»(((.
وقال  يف خطبة �أخرى بعد �أن �أظهر �س�أمه وماللة قلبه من ع�صيان
�أهل العراق له ونفاقهم ،وبعد �أن �أخربهم مبا �سيالقونه بعده نتيجة عملهم هذا معه،
وهي حرمانهم من هذه النعمة العظمى التي ب�أيديهم وابتال�ؤهم ومقهوريتهم حتت
حكم بني �أمية ﮋﭖ ﭗ ﭘﮊ((([البقرة ،]49/وبعد بيان هذه اجلهات
لتجد َّن بني �أمية �أرباب �سوء من بعدي»((( .فعدل عن
يقول « :و�أمي اهللُّ ،
أي�ضا ،وهو معنى
التعبري بالوالة �إىل التعبري بالأرباب ،ويف ذلك ما يفيد هذا املعنى � ً
م ّتحد مع مفاد احلديث النبوي ال�سابق املتواتر بني الأمة.
وكذلك نرى �سيد املظلومني  يعد االنقياد حلكم َد ِع ّي بني �أمية نو ًعا
من العبودية ،ويقول يف جواب �أرجا�س �أهل الكوفة عندما عر�ضوا عليه النزول
على حكم بني عمه« :ال �أعطي ّنكم بيدي �إعطاء الذليل ،وال � ّأقر لكم �إقرار
العبيد ...وهيهات م ّنا الذلة؛ �أبى اهلل ذلك لنا ور�سوله وامل�ؤمنون ،وجدود طابت

((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة� ،ص ،297اخلطبة  .١٩٢والن�ص الوارد هنا ناق�ص وال�صحيح هكذا
« ...وبحر العراق وخ�ضرة الدنيا �إىل منابت ال�شيح .»...وال�شيح نبات �صحراوي.
أي�ضا.
((( وورد يف موارد �أخرى من القر�آن الكرمي � ً
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة� ،ص ،138اخلطبة .٩٣
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وحجور طَ ُهرت و�أنوف حمية ونفو�س �أبية من �أن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع
الكرام»(((.
فاعترب  طاعة الفجرة واالنقياد حلكمهم عبودية حم�ضة .كما قال
ال�سيد علي عليه الرحمة:
يـدا		 ِل ِ
�����و َاه�����ا
الد ِن َّيــــة ِج ً
كيـــف يلــــوي �إىل َّ
�������س َ
���وى اهلل م���ا َل َ

(((

فخ�ضوع نف�سه القد�سية هلل �سبحانه هو من هذا الإباء ،ففدى نف�سه وما عنده
من �أجل حريته وتوحيد ربه ،وخط هذه ال�سنة الكرمية لأحرار �أمته ،ونزهها من
�شوائب الع�صبية املذمومة .ولهذا جند التاريخ الإ�سالمي ي�سمي �أ�صحاب النفو�س
الأبية ال�سائرين على هذه ال�سنة املباركة ،احلاذين حذوه  يف الت�ضحية مبا
غي�ضا من في�ض ،وقطرة من بحره الطاهر.
أحرارا و�أباة ال�ضيم ،ويعدهم ً
عندهم � ً
((( لي�س هذا ًّن�صا واح ًدا ،بل جمموع ن�صني للإمام احل�سني ؛ ففي جوابه لقي�س بن الأ�شعث عندما قال له:
�أوال تنزل على حكم بني عمك؟ قال له الإمام احل�سني « :ال واهلل ال �أعطيهم بيدي �إعطاء الذليل
وال � ّأفر فرار � -أو � ّأقر �إقرار  -العبيد »...وذلك �ضمن خطابه الأول الذي �ألقاه على جي�ش عبيد اهلل بن زياد
يف يوم عا�شوراء.
ويف خطابه الثاين قال �« :أال و�إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني :بني ال�سلة والذلة ،وهيهات منا
الذلة ،»..عبد الرزاق املقرم ،مقتل احل�سني� ،ص .٢٨٧ -٢٨٠
((( هكذا �أورد امل�صنف البيت ال�شعري ون�سبه �إىل ا�سم غري معروف .ولكن املعروف �أن هذا البيت لل�سيد حيدر
احللي يف ق�صيدة مطلعها:
ُ
امل��ج��م��وع
قــد عهدنـــا الربــــوع وهي ربيــــع 		�أي���ن ال �أي���ن �أن�����س��ه��ا
ُ
ثم يقول:
اخل�ضوع
كيـــف يلـــوي على الدنيـــة جيــد 		 ا ِل�����س�� َوى اهلل م��ا ل���واه
ُ
احللي ،حتقيق علي اخلاقاين ،ج� ،1ص ،87ط  -بريوت.
ديوان ال�سيد حيدر ّ
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وجند الإمام احل�سني  يقول للحر بن يزيد الرياحي عندما خلع طوق
الرقّية وخرج عن �أ�سر العبودية لآل �أبي �سفيان و�أدرك �شرف احلرية ونال ال�شهادة
يف فلك الركب املبارك ،قال له�« :أنت ا ُحل ّر كما �سمتك �أمك� ،أنت ا ُحل ّر يف الدنيا
والآخرة»(((.
ويبدو من الأحاديث الواردة يف تف�سري الآية املباركة ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺﮊ[النور.]55/

وكذلك من الفقرات الأخرية لدعاء االفتتاح(((� ،أن املوعود بهذه الكرامة
هو الإمام الثاين ع�شر �أرواحنا فداه ،و�أن املق�صود بال�شرك بالذات الأحدية ،هو
املقهورية �أمام الطواغيت والبيعة لهم واالنقياد حلكمهم ،كما يظهر ذلك من قول
الإمام املهدي  ...« :ولي�س يف عنقي بيعة لطاغية زماين»(((.

((( املقرم ،عبد الرزاق ،م�صدر �سابق� ،ص.٣٠٣
((( وهي« :اللهم اجعله الداعي �إىل كتابك والقائم بدينك؛ ا�ستخلفه يف الأر�ض كما ا�ستخلفت الذين من قبله،
ِّ
مكن له دينه الذي ارت�ضيته له� ،أبدله من بعد خوفه �أم ًنا ،يعبدك ال ي�شرك بك �شي ًئا» .عبا�س القمي ،مفاتيح
اجلنان املعرب� :ص.181
((( الطرب�سي� ،أحمد بن علي ،ج� ،٢ص ، ٤٧١ط ،بريوت� .ضمن التوقيع ال�صادر عن الناحية املقد�سة يف جواب
الإمام  عن �أ�سئلة �أحمد بن �إ�سحاق قال  ....« :و�إين �أخرج حني �أخرج وال بيعة لأحد من
الطواغيت يف عنقي».
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وهو ما يبدو منه االخت�صا�ص به  ،بل يظهر من الروايات الواردة يف
تف�سري الآية املباركة :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﮊ[التوبة� ]31/إن عبادة الن�صارى لأحبارهم ورهبانهم
هي مبعنى االنقياد الأعمى لهم؛ فكما �أن �ألوهية ال�سلطان ومعبوديته هي الأخرى
عبارة عن هذا املعنى من اخل�ضوع ملالكية ال�سلطان و�إرادته التحكمية ،كذلك
يكون االنقياد واخل�ضوع الأعمى لر�ؤ�ساء املذاهب والأديان عبودية حم�ضة لهم
عندما ي�ؤتى بذلك على �أنه من الدين.
والرواية املروية يف االحتجاج املت�ضمنة ذم التقليد الأعمى لعلماء ال�سوء
أي�ضا .والفرق بني عبودية ال�سلطان
ال�ساعني وراء الرئا�سة الدنيوية تفيد هذا املعنى � ً
وعبودية علماء ال�سوء والأحبار� ،أن النوع الأول مبني على القهر والغلبة ،والثاين
مبني على اخلدعة والتدلي�س؛ ولذا اختلف التعبري عن النوعني يف الآيات والأخبار،
حيث عربت الن�صو�ص عن النوع الأول بـ ﮋﭩ ﭪ ﭫﮊ [ال�شعراء]22/
و«اتخذتهم الفراعنة عبي ًدا» ،وعن النوع الثاين بـ ﮋﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ[التوبة .]31/ويف احلقيقة �أن من�ش�أ
اال�ستعباد يف النوع الثاين هو متلك قلوب الأمة ال غري.
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ومن هنا تظهر جودة ا�ستنباط بع�ض علماء الفن عندما ق�سم اال�ستبداد �إىل
ا�ستبداد �سيا�سي و�آخر ديني وربط ك ًّال منهما بالآخر ،واعتربهما توءمني مت�آخيني
يتوقف �أحدهما على وجود الآخر(((.
أي�ضا �أن قلع هذه ال�شجرة اخلبيثة والتخل�ص من هذه الرقّية
وقد ات�ضح � ً
اخل�سي�سة ال يكلفنا �أكرث من الوعي واالنتباه .وهو يف النوع الأول �أ�سهل منه يف
أي�ضا �إىل �صعوبة العالج يف النوع
النوع الثاين الذي ي�صعب عالجه .ورمبا ي�ؤدي � ً
أي�ضا.
الأول � ً
وواقعنا املرتدي  -نحن الإيرانيني  -يجمع النوعني ،وتختلط فيه ال�شعبتان،
حيث �شهد اال�ستبداد واال�ستعباد بكال نوعيه ،و�سي�أتي الك�شف عن حقيقة
وتقوم ال�شعبتني ببع�ضهما ،وعن �صعوبة عالج ال�شعبة الثانية
اخللط بني االثنني ّ
و�سراية هذه ال�صعوبة �إىل ال�شعبة الأوىل ،وذلك يف خامتة الكتاب عندما ن�شرح
قوى اال�ستبداد وطرق التخل�ص منها.
ظلما
وباجلملة ،ف�إن انقياد ال�شعب �إىل الطواغيت وقطاع الطرق لي�س ً
وحرمانًا لنف�س ال�شعب من احلرية التي هي �أعظم املواهب الإلهية فح�سب،
((( وهنا يظهر عمق النزوع الإ�سالمي نحو التحرر ومكافحة اال�ستبداد ،خالفًا ملا ّيدعيه العلمانيون من الربط بني
اال�ستبداد والدين ّ � -أي دين  -ويجعل الثاين م�س�ؤو ًال عن الأول.
ومن امل�ؤكد �أن امل�ؤلف ال يريد بكالمه هذا امتداح الربط العلماين الغربي بني اال�ستبداد و�أ�صل الدين ،و�إمنا
ميتدح الت ّنبه �إىل العالقة بني الدين املزيف وبني اال�ستبداد .و�إال ف�إن ال�شيخ ي�ؤكد وي�ستدل با�ستمرار على �أن
احلكم الإ�سالمي حكم د�ستوري �شوروي ،و�أن اال�ستبداد ظاهرة �أموية املن�ش�أ.
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بل هو بن�ص الكتاب املجيد و�أوامر املع�صومني ب عبارة �أخرى عن معبودية
�أولئك اجلبابرة ،وال�شرك بالذات الأحدية يف املالكية واحلاكمية مبا يريد والفاعلية
ملا ي�شاء وعدم امل�س�ؤولية عما يفعل� ،إىل غري ذلك من ال�صفات اخلا�صة بالألوهية
والأ�سماء القد�سية اخلا�صة به جلّ �ش�أنه.
وغا�صبا ملقام الوالية
كما �أن الغا�صب لهذا املقام ال يعترب ظالمِ ًا للعباد
ً
من �صاحبها فح�سب ،بل هو غا�صب للرداء الكربيائي الإلهي وظامل لل�ساحة
الأحدية((( ،وعلى العك�س منه فالتحرر من الرقّية اخلبيثة اخل�سي�سة عالوة على
موجبا خلروج الأمة من الن�ش�أة النباتية والورطة البهيمية((( �إىل عامل ال�شرف
كونه ً
واملجد الإن�ساين ،ف�إنه يعد من مراتب التوحيد ولوازم الإميان بالوحدانية يف مقام
الأ�سماء وال�صفات الإلهية اخلا�صة ،ولهذا كان ا�ستنقاذ حرية الأمم املغ�صوبة
وتخلي�ص رقابها من الرقّية املنحو�سة ،والإنعام عليها باحلرية من �أهم مقا�صد
الأنبياء� ،إذ مل يكن غر�ض مو�سى الكليم وهارون ي بن�ص الكالم املجيد
ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﮊ[طه� ]47/إال تخلي�ص رقاب بني �إ�سرائيل
أحرارا �إىل
من ذل عبودية الفراعنة ،وما كان هدفهما �إال �أخذ بني �إ�سرائيل معهما � ً
الأر�ض املقد�سة ،وكانا قد �ضمنا لفرعون دوام ملكه وبقاء عزته على فر�ض �إجابته
((( ال�ساحة الأحدية :املقام الإلهي الواحد الأحد ،هلل ( .م).
((( الورطة البهيمية :هي النف�س ال�شهوانية( .م).
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لطلبهما  -كما يف اخلطبة القا�صعة لأمري امل�ؤمنني  -لكن الذي �أغرق الفراعنة
هو عدم ا�ستجابتهم لهذا الطلب وتع ّقبهم لبني �إ�سرائيل لإرجاعهم �إىل م�صر؛
عد �أمري امل�ؤمنني  يف خطبته
ف�أدى ذلك �إىل غرقهم وجناة بني �إ�سرائيل .وقد ّ
هذه تخلي�ص بني �إ�سرائيل وبني �إ�سماعيل من رقّ الأكا�سرة والقيا�صرة هدفًا
من �أهداف بعثة خامت النبيني  ((( mكما هو ثابت يف �أخبار املع�صومني ب
ووثائق التاريخ الإ�سالمي.
�أما م�ساواة الأمة مع �شخ�ص الوايل يف جميع احلقوق والأحكام ،و�شدة
اهتمام الر�سول الأعظم  mب�إحكام هذا الأ�سا�س ل�سعادة الأمة فيمكننا التعرف
عليها من خالل �سريته ال�شريفة.
(((1امل�ساواة يف احلقوق
ون�ستفيد ذلك من ق�صة بعث زينب ابنته ُح ِل َّيها و�أدوات زينتها املوروثة
لها من �أمها خديجة س ،ومن �أجل فكاك �أ�سر زوجها �أبي العا�ص من �أمري

((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة ،اخلطبة� :ص« .298-297فاعتربوا بحال ولد �إ�سماعيل وبني �إ�سحاق
وبني �إ�سرائيل ...ت�أملوا �أمرهم  ..ليايل كانت الأكا�سرة والقيا�صرة �أربابًا لهم ...يف بالء �أزل ،و�إطباق جهل ،من
بنات مو�ؤدة ،و�أ�صنام معبودة؛ فانظروا �إىل مواقع نعم اهلل عليهم حيث بعث �إليهم ر�سوالً ،فعقد مبلته طاعتهم،
وجمع على دعوته �ألفتهم».
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امل�سلمني حتى بكى النبي  mعند ر�ؤية حلي خديجة ،وعمد امل�سلمون �إىل
�إ�سقاط حقوقهم .فانظر �إىل �أي حد كان النبي دقي ًقا يف هذا الأمر؟!(((.
(((2امل�ساواة يف الأحكام
وتت�ضح من �أمره  mبالت�سوية فيما بني عمه العبا�س وابن عمه عقيل من
جهة و�سائر �أُ َ�سراء قري�ش من جهة ثانية حتى يف �شد وثاقهم ،بحيث مل يكن
هناك متييز بينهما وبني باقي الأ�سرى ،رغم �أنهما كانا جمبورين على اخلروج �إىل
احلرب(((.
(((3امل�ساواة يف الق�صا�ص والعقوبات
وذلك عندما ك�شف عن كتفيه ،وهو على املنرب يف الأيام الأخرية من
طالبا �إح�ضار �سوطه �أو ع�صاه املم�شوقة ليقت�ص منه
حياته وا�شتداد املر�ض عليهً ،
�سوادة الدعائه على النبي � mأنه عندما كان �سوادة بخدمته يف بع�ض �أ�سفاره �أراد
أخريا عدل �سوادة
النبي � mأن ي�ضرب الناقة فوقعت الع�صا على كتف �سوادة ،و� ً
عن الق�صا�ص ،وقنع بتقبيل خامت النبوة امل�ضروب على كتف النبي .((( m

((( ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،ج � ،٢ص  ، ٣١٢وكان ذلك يف معركة بدر الكربى.
((( ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ ،ج � ،١ص .٥٣٧ - ٥٢٣
((( املجل�سي ،حممد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،٢٢ص  ،٥٠٨ط ،طهران.
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وكذلك قوله � mأمام الأ�شهاد من �أجل �إحكام هذا الأ�سا�س ال�شريف
حيث فر�ض املحال قائالً« :لو �أن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطع حممد يدها»(((.
فلنت�أمل �إىل �أي حد قرر النبي  mلأمته احلق باملطالبة باحلرية؟ ولأجل
�إحياء هذه ال�سنة وال�سرية املباركة وحمو بدعة التف�ضيل بالعطاء وا�سرتداد
القطائع و�إقامة �أ�سا�س امل�ساواة بني امل�سلمني ،خا�ض �أمري امل�ؤمنني  تلك
الفنت الطاحنة يف ع�صر خالفته ،حتى طلب منه �أكابر �صحابته� ،أمثال عبد اهلل
بن عبا�س ومالك الأ�شرت وغريهما� ،أن ي�سري بال�سرية املبتدعة لل�سابقني عليه يف
العطايا والتق�سيم ،وذلك بتف�ضيل البدريني ال�سابقني واملهاجرين الأ ّولني و�أمهات
امل�ؤمنني على الالحقني والتابعني والإيرانيني اجلديدي العهد بالإ�سالم! فما كان
منه �إال �أن �أ�سمعهم تلك الأجوبة ال�صلبة.
كما �أن ق�ضية احلديدة املحماة التي �أح�ضرها الإمام  يف جواب طلب
�أخيه عقيل منه �صا ًعا من احلنطة((( ،وعتابه لولده احل�سني �سيد ال�شهداء 
وجهه �إليه ملا طلب ًّمدا من ع�سل من
املكمل ملقام الع�صمة ،الذي ّ
ذلك العتاب ِّ
((( البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل� ،صحيح البخاري ،ج� ،٤ص ،١٥١ط ،بريوت .ويف �صحيح البخاري عن عائ�شة
�أن �أ�سامة بن زيد ت�شفع عند الر�سول يف امر�أة �سرقت ،فقال النبي �« :mأت�شفع يف حد من حدود اهلل؟! ثم
قام فخطب وقال :يا �أيها النا�س� ،إمنا �أهلك من كان قبلكم� ،أنهم كانوا �إذا �سرق ال�شريف تركوه ،و�إذا �سرق
ال�ضعيف فيهم �أقاموا عليه احلد؛ و�أمي اهلل لو �أن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطع حممد يدها».
أي�ضا يف �شرح نهج البالغة البن �أبي احلديد املعتزيل ،ج� ،٢ص� ،١٩أما امل�صادر الإمامية
وورد هذا احلديث � ً
فلم تذكره.
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة� ،ص.347
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بيت املال ليطعم به �ضيوفًا كانوا عنده((( ،والذي �أبكى معاوية ملا �سمعه على ما
به من حقد وعداوة ،وموقفه من ابنته ملا �أرادت ا�ستعارة عقد ل�ؤل�ؤ كان يف بيت
مال امل�سلمني عارية م�ضمونة مردودة بعد ثالثة �أيام(((� ،إىل غري ذلك من املواقف
املدونة يف كتب ال�سري والتاريخ عن حكومة �أمري امل�ؤمنني � ،أمور ُتخجل كل
ادعاء بالعدل والق�سط وامل�ساواة ،وما كانت تلك املواقف �إال حفظًا لهذا الركن
وخروجا عن عهدة امل�س�ؤولية املرتتبة عليه.
العظيم  -امل�ساواة -
ً
ال�س َّنة املباركة وموا�صلة ال�سرية املقد�سة امل�أخوذة عن
ومن �أجل �إقامة هذه ُّ
الأنبياء والأو�صياء يف هذا الع�صر الأخري؛ ع�صر التمدن وال�سعادة ،ع�صر التنور
واليقظة وانتهاء دور الأ�سر وال�سري القهقرائي للم�سلمني �إن �شاء اهلل تعاىل(((،
الروحانيون ر�ؤ�ساء املذهب اجلعفري لتخلي�ص
نه�ض العلماء الربانيون والفقهاء ُّ
رقاب امل�سلمني من ذل اال�سرتقاق ،و�إنقاذ حريتهم املغت�صبة ،وحقوقهم امل�سلوبة،
وتب ًعا لل�سرية املقد�سة وطب ًقا للمبد�أ املقرر (ما ال يدرك كلّه ال يرتك جلّه) ،عملوا
((( ابن اجلوزي ،يو�سف بن فرغل ،تذكرة اخلوا�ص� ،ص ،١١٤املذكور يف امل�صدر �أن �صاحب الق�صة هو الإمام
احل�سن  خالفًا ملا ذكره امل�ؤلف ال�شيخ النائيني من �أن �صاحب الق�صة هو الإمام احل�سني .
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الطربي ،ج� ،٣ص ١٦٣عن ابن �أبي رافع خازن بيت املال عند الإمام
علي .
((( التنور والتمدن� ...إلخ م�صطلحات ي�ستخدمها ال�شيخ النائيني هنا ،وال �شك �أن ق�صده منها املفهوم الإ�سالمي
ال الغربي ،بدليل ما �سي�أتي من ا�ست�شهاده بكلمة لل�شيخ اخلرا�ساين ي�صف فيها عملية التغريب والغزو
الفكري الغربي بال�سيل العارم املنحدر من بالد الغرب �صوب البلدان الإ�سالمية ،والذي �سيجرف بناء
الإ�سالم وركائزه �إذا مل يتم الت�صدي املنا�سب له.
ومن املعلوم �أن الفرتة التي كتب فيها ال�شيخ النائيني كتابه كانت ت�شهد والدة وعي َتغيرُّ ي �إ�صالحي �إ�سالمي
جديد مل يكن معهو ًدا لدى امل�سلمني من قبل .وهذا هو املعنى الذي يق�صده ال�شيخ من تلك امل�صطلحات.
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على حتويل ال�سلطة اجلائرة من النحو الأول ،الذي ت�سبب يف كثري من الدمار
وجعل �أ�صل الدولة الإ�سالمية م�شرفًا على االنقرا�ض� ،إىل النحو الثاين احلا�سم
لأكرث مواد الف�ساد واملانع ال�ستيالء الكفار على بالد امل�سلمني ،وبذلوا ما يلزمهم
من املهج وقاموا باجلهاد من �أجل حفظ بي�ضة الإ�سالم.
وحيث كانت يقظة الغيورين من امل�سلمني من �أجل حترير رقابهم من
ا�سرتقاق اجلائرين وحتقيق امل�ساواة مع احلاكم ،وتكري�س حق اال�شرتاك معه يف
جميع قدرات البالد و�إمكاناته ،متثل الو�سيلة الأكرب والأقوى ِجل ِّدهم واجتهادهم
يف هذا املجال ،لذا فقد ر�أت �شعبة اال�ستبداد الديني اخلبيثة وبا�سم حفظ الدين
�أن من الواجب عليها ،مبقت�ضى وظيفتها املتكفلة باالحتفاظ ب�شجرة اال�ستبداد
اخلبيثة ،عدم الإ�صغاء للخطاب ال�شريف ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮊ[البقرة ،]42/واالقتداء باملُ َخاطَبني الأوائل بالقر�آن
الذين نبذوا كالم اهلل وراء ظهورهم .و�أخذت تقاوم بكل ما يف و�سعها هذين
الأ�صلني -احلرية وامل�ساواة -اللذين ترتتب عليهما حفظ حقوق الأمة وحتديد
م�س�ؤولية الوالة وغري ذلك .وعملت على تنفري و�صرف قلوب ال�شعب عنهما
وذلك ب�إظهارهما ب�أ�شنع ال�صور.
فاحلرية التي تعني حترير الأمة من ربقة اجلائرين ،وهي من �أعظم املواهب
الإلهية على هذا الإن�سان البائ�س ،وكان اغت�صابها يف الإ�سالم من بدع ال�شجرة
امللعونة معاوية وابن العا�ص ،وكان ا�ستنقاذها من �أهم مقا�صد الأنبياء والأو�صياء
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أ�سا�سا ملا هو غري �شرعي
�صوروها يف عداد امل�ستحيالت واعتربوها � ً
وقادة ال�شعوبّ ،
من الأمور ،كعدم ارتداع((( املالحدة((( عن �إظهار املنكرات ،و�إ�شاعة الكفريات
وعدوا من لوازم احلرية خروج الن�ساء
وجتر�ؤ املبتدعني يف �إظهار بدعهم وزندقتهمُّ ،
امل�سلمات �سافرات الوجوه وغري ذلك مما لي�س له ربط بق�ضية اال�ستبداد والد�ستور.
مع �أن الدول امل�سيحية� ،سواء كانت ا�ستبدادية كرو�سيا �أو �شوروية كفرن�سا و�إجنلرتا،
�إمنا مل متتنع عن تلك الأعمال لأنها غري حمرمة يف �أديانهم ومذاهبهم ،ال لأنهم
ا�ستبداديون �أو �شورويون.
وامل�ساواة يف جميع احلقوق التي عمل النبي  mعلى ا�ستحكامها
ك�أ�سا�س ل�سعادة �أمته ،حتى َج َّر َد كتفيه املباركني بتلك احلالة من املر�ض ال�ستيفاء
حتمل �أمري امل�ؤمنني  كل تلك املحن وامل�صائب من
ق�صا�ص ادعائي ،والتي َّ
�أجل تطبيقها يف مواردها التي كان منها الت�سوية فيما بني البدريني والإيرانيني
اجلديدين عه ًدا بالإ�سالم ،حتى نال ك�أ�س ال�شهادة يف حمراب العبادة؛ هذه
امل�ساواة �صورها اال�ستبداديون ب�صورة م�ساواة امل�سلمني مع �أهل الذمة يف �أبواب
والد َّيات .وخبطوا �أكرث فجعلوا من مقت�ضياتها
النكاح واملرياث والق�صا�ص ِّ
امل�ساواة بني �أ�صناف املكلفني كالبالغ وغري البالغ ،والعاقل واملجنون ،وال�صحيح
واملري�ض ،واملختار وامل�ضطر ،واملو�سر واملع�سر ،والقادر والعاجز ،وغري ذلك مما كان
((( ارتداع :ك َّف( .م).
�سمون بالدهريني لعدولهم عن الإميان و�إنكارهم لوجود اهلل ،جمع ملحد( .م).
((( املَال َ
َحدة :فرقة من الكفار ُي َّ
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أ�سا�سا الختالف التكاليف والأحكام ،وبعي ًدا عن ق�ضية اال�ستبداد وال�شورى
� ً
كبعدنا عن الفلك الأطل�س(((.
وباجلملة ف�إن ر�أ�س مال �سعادة الأمة وحياتها و�أ�سا�س حمدودية ال�سلطة
وامل�س�ؤولية املقدمة لها ،وحفظ حقوق ال�شعب ،كل ذلك ينتهي لهذين الأ�صلني -
احلرية وامل�ساواة  -ولذا ترى �شعبة اال�ستبداد الديني �صبغت هاتني املوهبتني
العظيمتني بهذه ال�صبغة القبيحة .ولكن «ال ميكن حجب �أ�شعة ال�شم�س ،كما �أن
حماولة �سد النيل بامل�سحاة((( عمل �أحمق»(((.
�إن ال�شعب الإيراين ،وحتى لو افرت�ضناه �أعمى و�أ�صم وجاه ًال مبقت�ضيات
الدين و�ضرورات املذهب ،وغاف ًال من املطالبة بحقوقه وبحريته من الرقّية امللعونة
م�سخ ًرا لرفاهية
وبامل�ساواة مع الغا�صبني ،وذاه ًال عن معنى حياته قان ًعا بكونه ّ
الطفيليني((( من املعممني((( واملتطرب�شني((( ،ومهما بلغ به احلال من اجلهل مبدى
عالقة تلك الأمور ب�أ�سا�س اال�ستبداد وال�شوروية� ،إال �أنه مع هذا كله يفهم جي ًدا
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الفلك الأطل�س :م�صطلح لدى علماء الهيئة يراد به الفلك الأخري الذي يحيط بباقي الأفالك ،وي�سمى
بالفلك املحيط �أو فلك الأفالك.
باملج َرفَة من احلديد( .م).
بامل�س َحاةْ :
ْ
مثل �إيراين ي�ضرب لبيان عبثية عمل ما عندما يراد به حتقيق �أمر متعذّ ر.
الطُ َفيليني :كل من يوايل النظام الفا�سد ،ويحاول اقتنا�ص الفر�ص وحتقيق املكا�سب على ح�ساب ال�شعوب.
(م).
امل َع َّممني :فقهاء ال�سالطني الذين ال يتقون اهلل يف دينهم ،ويكونون لل�سلطان اجلائر �سن ًدا با�سم الدين( .م).
املُ َتطَ رب�شني :كتبة ال�سلطان الفا�سد( .م).
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�أن الغاية من البطوالت التي �أبداها العقالء والعلماء والغيورون على هذا الوطن
بطبقاتهم من العلماء والأخيار والتجار هي ال�ستنقاذ احلرية وامل�ساواة ال لإر�سال
ن�سائهم �إىل ال�سوق بال حجاب ،وال للتوا�صل مع اليهود ،وال للت�سوية بني �أمثال
البالغ وغري البالغ يف جمال التكاليف ،وال لب�سط يد الف�سقة و�أهل البدع يف اجلهر
باملنكرات وترويج �أ�سباب الكفر.
ف�أئمة املذهب ور�ؤ�سا�ؤه ال ي�أمرون �إال مبا يحفظ بي�ضة الإ�سالم ،وي�صون
البالد الإ�سالمية ،وي�صرحون ب�أن خمالفة هذه الأحكام هي مبثابة �إعالن احلرب
على �صاحب الع�صر والزمان((( .
وهذا ال�شعب يعرف جي ًدا هذه الفئة من اجلبابرة والطواغيت ال�ساعني
ب�سريتهم �إىل حمو �أحكام ال�شريعة املطهرة ،واملروجني لأنحاء الف�سق والفجور يف
البالد ،ويعرف �أنهم ال يهدفون ب�أعمالهم اجلنكيزية((( ال�شنيعة �إال �صيانة مقام
مالكية الرقاب وفاعلية ما ي�شاء وحاكمية ما يريد للحاكم اجلائر ،وعدم امل�س�ؤولية عما
يفعل ،كما �أنه يعرف بات�صافنا نحن عبيد الظلمة وحاملي �شعبة اال�ستبداد الديني
بالأو�صاف املذكورة يف رواية االحتجاج لعلماء ال�سوء ول�صو�ص الدين وم�ض ِّلي
�ضعفاء امل�سلمني ،حيث ورد يف �آخرها قوله �« :أولئك �أ�ضر على �ضعفاء
((( �صاحب الع�صر والزمان :هو الإمام املهدي املنتظر( .م).
((( اجلنكيزية :ن�سبة �إىل جنكيزخان ،وهو قائد الإمرباطورية املغولية الذي ا�ستطاع احتالل �أوا�سط �آ�سيا وال�صني
كبريا بها( .م).
و�أحدث ً
دمارا ً
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�شيعتنا من جي�ش يزيد  -لعنه اهلل  -على احل�سني»((( ،ويعلم بانطباق مفاد الآية:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ[�آل عمران]187/
علينا ،و�إننا ال نح�صل يف النهاية �إال على الف�ضيحة الأبدية واخلزي يف الدارين:
ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ[الفتح.]23/
ومن الأف�ضل �أن �أم�سك عنان القلم عن �شرح هذه الف�ضيحة التي مهما
كانت ف�إنها تعود على اجلميع بال�ضرر ،و�أحيل الك�شف عن حقيقة هذه املغالطات
�إىل حينه ،و�أختم هذه املقدمة بذكر فهر�ست موا�ضيع الف�صول اخلم�سة للكتاب،
وهي على النحو التايل:
الف�صل الأول :يف حقيقة ال�سلطنة املجعولة((( يف الدين الإ�سالمي وال�شرائع
الأخرى وعند احلكماء والعقالء غري املتدينني يف العامل قدميًا وحدي ًثا ،وكونها من
النوع الثاين  -الواليتية  -و�أن حتولها �إىل النوع الأول  -املالكية  -هو من بدع ظاملي
الأمم وطواغيت((( الأع�صار(((.
(((
(((
(((
(((

الطرب�سي� ،أحمد بن علي ،االحتجاج� ،ص  ،٤٥٨نق ًال عن التف�سري املن�سوب للإمام احل�سن الع�سكري ،وقائل
الن�ص املذكور هو الإمام الع�سكري.
ال�سلطنة املجعولة :هي ال�سلطة �أو احلكومة التي جعلها اهلل  يف �أيدي ال�سلطان حلفظ وتنظيم البالد
واالهتمام بالرعية ،ولي�س لإ�شباع ال�شهوات ،وال ا�ستعباد رقاب ال�شعب( .م).
طواغيت :جمع طاغوت ،وهو ال�شيطان( .م).
الأَ ْع َ�صار :الع�صور ،جمع ع�صر ،وهو الدهر( .م).
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الف�صل الثاين :يف �أنه هل يجب علينا ،يف ع�صر الغيبة الذي ق�صرت فيه
�أيدينا عن التم�سك مبقام الع�صمة ،و�أ�صبحت الوالية والنيابة العامة يف �إقامة هذه
أي�ضا ،هل يجب علينا
الوظائف مغت�صبة ،وانتزاعها من الغا�صبني غري مقدور لنا � ً
يف مثل هذا الظرف العمل على حتويل ال�سلطة من النوع الأول املت�صف بالظلم
واالغت�صاب �إىل النوع الثاين الذي هو عبارة عن احلد من الظلم والت�سلط بالقدر
املمكن؟ �أم �إن مغ�صوبية املقام((( موجبة ل�سقوط التكليف؟.
الف�صل الثالث :يف �أنه �إذا ما ثبت لزوم التقييد والتحديد املذكور ،فهل
تتعني هذه الد�ستورية الر�سمية املتقومة بالأ�صلني املذكورين؟ وهل �إن و�سيلة
التحديد منح�صرة بها؟ وهل �أنها خالية من املحذور((( والإ�شكال؟.
الف�صل الرابع :يف ذكر ودفع بع�ض الو�ساو�س واملغالطات.
الف�صل اخلام�س :يف بيان وظائف النواب ،وم�شروعية عملهم ،و�شرائط
ذلك.

((( مغ�صوبية املقام :ح�سب الت�صور الإمامي ال يجوز �أن ي�شغل مقام الإمامة �إال �إمام مع�صوم ،وقد ينوب عنه
نائب خا�ص (وهم ال�سفراء يف ع�صر الغيبة ال�صغرى للإمام املهدي) �أو نائب عام (وهو الفقيه اجلامع لل�شرائط
يف ع�صر الغيبة الكربى) .ولدى غيبة الإمام وفقد النائب اخلا�ص ،وعجز النائب العام عن تويل ال�صالحيات
املنوط بها ،يكون مقام الإمام مغ�صوبًا .والنائيني يجيز هذه املغ�صوبية يف �سبيل «حفظ بي�ضة الإ�سالم»( .م).
((( املحذور :املُ َّتقى واملحرتز منه( .م).

الف�صل الأول
حقيقة ال�سلطة املجعولة يف الدين الإ�سالمي

وهو يف بيان الأمر الأول ،والكالم فيه يقع يف مقامني:
الأول :يف بيان مبد�أ حتديد اختيارات ال�سلطنة ،واحلكومة املجعولة ،والذي
ن�صت عليه جميع ال�شرائع والأديان ،وذلك من خالل �إقامة الوظائف وامل�صالح
النوعية.
الثاين :يف الك�شف عن درجة هذا التحديد وبيان حقيقته.
�أما الأمر الأول :فقد تبني لك من املقدمة �أن الهدف من ت�أ�سي�س احلكومة،
وتنظيم القوى ،وو�ضع اخلراج وغري ذلك كله ،هو حفظ وتنظيم البالد وتربية
ال�شعب واالهتمام ب�أمر الرعية ،ال لإ�شباع �شهوات وملذات الذئاب ،وال لأجل
ا�ستعباد رقاب ال�شعب ا�ستجابة لنزوة قاهرة .فمما ال �شك فيه �أن ال�سلطة التي
غا�صبا
�صرحت بها الأديان وال�شرائع و�أقرها كل عاقل � -سواء كان املت�صدي لها ً
�أو حم ًّقا  -هي عبارة عن حتمل الأمانة وامل�س�ؤولية �صيان ًة لنظام الأمة ،فبال�سلطة
تقام احلدود والوظائف التي تعنى باملحافظة على م�صلحة الأمة ،وال تعني القهر
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ّ
والتحكم بالبالد والعباد على �أ�سا�س الهوى والنزوات .احلقيقة �أن
وامللوكية
(((
ال�سلطة هي من قبيل تولية بع�ض املوقوف عليهم((( �أمر تنظيم وحفظ موقوفة
م�شرتكة و�إي�صال كل حق �إىل �صاحبه ،ال من قبيل التملك والت�صرف ال�شخ�صي
الدائر مدار قبول املت�صدي و�أهوائه ورغباته النف�سية .ومن هنا عرب �أئمة وعلماء
الإ�سالم عن ال�سلطان بالويل والوايل والراعي ،وعن النا�س بالرعية.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن حقيقة ال�سلطة هي الوالية على �أمر النظام ،وبذا
ف�إن ن�صب ال�سلطان موقوف على �أمر من املالك احلقيقي والويل بالذات الذي
بيده �أمر الوالية يعطيها من ي�شاء .وتف�صيل املو�ضوع موكول �إىل مباحث الإمامة.
وملَّا علمت �أن قهر وت�سخري رقاب ال�شعب يف ظل احلكومة امل�ستبدة من
غ�صبا لرداء الكربياء
�أ�شنع �أنواع الظلم والطغيان واال�ستعالء يف الأر�ض ،ويعد ً
ومنافيا لأهم ما ق�صده الأنبياء (عليهم ال�سالم)� ،إذن فلي�س بالإمكان
الإلهي ً
بتا ًتا احتمال الإهمال وال�سكوت عن قلع مثل هذه ال�شجرة اخلبيثة من قبل
الأديان ال�سابقة ،ويظهر من قوله تعاىل :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ[النمل ]32/حكاية عن ل�سان ملكة �سب�أ� ،أن قومها كانوا
يتمتعون بحكومة �شوروية ،رغم كونهم يعبدون ال�شم�س من دون اهلل ،ون�ستفيد
((( املوقوف عليهم :امل�ستفيدون من الوقف ،والوقف يف اللغة املنع واحلب�س� ،أما يف اال�صطالح :حب�س العني على
يوهب وال يورث( .م).
حكم ملك اهلل تعاىل ،على وجه تعود منفعته للعباد ،فيلز ُم وال ُ
يباع وال ُ
((( موقوفة :ممتلكات حمبو�سة للمنفعة العامة( .م).
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من قوله تعاىل :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ[طه ]62/الذي
يحكي ق�صة ت�شاور الفرعونيني يف �أمر النبي مو�سى الكليم و�أخيه هارون على
ِّنبينا و�آله وعليهما ال�سالم ،كيف �أنهم �أنهوا مباحثاتهم العلنية بهذا اخل�صو�ص
مبباحثة �سرية .فالدولة الفرعونية تتعامل بطريقتني خمتلفتني فهي  -رغم ادعائها
الألوهية  -كانت قائمة على �أ�سا�س ال�شورى يف عالقتها مع الأقباط من قوم
فرعون ،ولكنها يف الوقت نف�سه ا�ستعبادية وظاملة بالن�سبة �إىل �أ�سباط بني �إ�سرائيل،
أي�ضا.
والآية الكرمية :ﮋﯗ ﯘ ﯙﮊ[الق�ص�ص ]4/ت�ؤكد هذا املعنى � ً
ويف الوقت احلا�ضر جند معاملة احلكومة الإجنليزية هي الأخرى عن�صرية ومزدوجة
أي�ضا؛ فهي حينما تتعامل مع ال�شعب الإجنليزي جندها �شوروية وتت�سم بامل�س�ؤولية،
� ً
واعيا ،بينما تتعامل مع الهنود وال�شعوب الإ�سالمية وغريهم
وذلك لكونه ً
�شعبا ً
بطريقة غا�شمة م�ستبدة وك�أنها تتعامل مع �أ�سرى ،وهذا يرجع �إىل غفلة ه�ؤالء
نوم عميق.
امل�ست�ضعفني وا�ستغراقهم يف ٍ
على كل حال ،ف�إن حقيقة ال�سلطة من وجهة نظر الإ�سالم وجميع ال�شرائع
والأديان ال�سابقة تعود �إىل باب الأمانة ووالية �أحد امل�شرتكني يف احلقوق الإن�سانية
مزية لل�شخ�ص املت�صدي.
العامة ،من دون �أن تكون هناك �أية ّ
�إن حتديد ال�سلطة وتقييدها لئال ت�ؤول �إىل اال�ستبداد والقهر هو من �أظهر
�ضروريات الدين الإ�سالمي ،بل جميع ال�شرائع والأديان .ومن الوا�ضح �أن كل
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مظاهر الظلم والعدوان واال�ستبداد قدميًا وحدي ًثا ت�ستند على طغيان الفراعنة
والطواغيت وتزويرهم للحقائق.
ومبوجب احلديث النبوي املتواتر بني الأمة  -الذي ذكرناه �آن ًفا  -وغريه
من الأخبار الغيبية التي وردتنا عن النبي  ،mات�ضح لنا �أن بداية حتول ال�سلطة
الإ�سالمية من النوع الثاين املرتكز على �أ�سا�س الوالية �إىل النوع الأول � -أي
ال�سلطة اال�ستبدادية  -هو ا�ستيالء معاوية على احلكم وبلوغ �أغ�صان ال�شجرة
امللعونة يف القر�آن الكرمي �إىل العدد ثالثني ،حيث ورثت ال�سلطة اال�ستبدادية(((.
�أما الأمر الثاين :فقد تبني مما قلناه �ساب ًقا �أن الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه
مذهبنا نحن الإمامية هو قولنا بالع�صمة يف الوالية على �سيا�سة �أمور الأمة ،وال
يتوقف هذا التحديد عند رفع اال�ستبداد ،بل ينتهي �إىل درجات �أخرى �سبق و�أن
�أ�شرنا �إليها ب�صورة �إجمالية.
و�أما مبقت�ضى مذهب �أهل ال�سنة حيث مل ي�شرتطوا يف الوايل مطل ًقا �أن
يكون مع�صو ًما ،وال �أن يكون من�صوبًا((( من قبل اهلل �سبحانه وتعاىل ،بل يكفي
((( قال تعاىل :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [�سورة الإ�سراء .]٦٠ /وقد فُ�سرت ال�شجرة

املذكورة ببني �أمية .انظر الطباطبائي ،حممد ح�سني ،تف�سري امليزان ،ج� ،١٣ص.١٤٠
من�صو�صا عليه من قبل اهلل تعاىل .ويف هذه الفقرة يقارب النائيني بني املذهب ال�سني واملذهب
((( من�صوبًا� :أي
ً
ال�شيعي يف �إمكانية �أن يتوىل غري املن�صوب وغري املع�صوم احلكم على �أ�سا�س نظرية �أهل ال�سنة يف �إجماع �أهل
كبريا يف الفكر ال�سيا�سي ال�شيعي( .م).
احلل والعقد عليه ،وهي خطوة تعد ً
تطورا ً
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فيه �إجماع �أهل احلل والعقد ،ف�إن درجة احلد من اال�ستبداد الناجتة عن هذا
الر�أي ،و�إن كانت ال تبلغ ما يقت�ضيه مذهبنا� ،إال �أن عدم تخطّ ي الوايل الكتاب
وال�سنة النبوية هو من ال�شروط التي اعتربوها الزمة الذكر يف نف�س عقد البيعة
هوى يعدونه خمال ًفا للمن�صب ،واتفقوا على
عندهم .و�أقل عمل نا�شئ عن ميل �أو ً
الت�صدي ٍ
حينئذ لعزله.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ال�سلطة الإ�سالمية البد و�أن تتحدد بعدم اال�ستئثار
واال�ستبداد كحد �أدنى ،مع غ�ض الطرف عن �أهلية املت�صدي وما يلزمه من الع�صمة
وغريها من الأمور التي يخت�ص بها مذهبنا ،ف�إن هذا هو القدر املتيقن بني الفريقني
واملتفق عليه من قبل الأمة .وال ريب �أنه من �ضروريات الدين الإ�سالمي.
وملا كان حفظ هذه الدرجة املتيقنة بني الأمة مما ميكن القيام به عادة بح�سب
القوة الب�شرية ،ولي�س كما هي عليه �سائر املراتب التي يخت�ص بها مذهبنا ويتعذر
حفظها �إال مع الع�صمة ،لذلك ف�إن احلفاظ عليها واجب ب�أي �شكل �أمكن ،خا�صة
غا�صبا ،فحينئذ ال يحق لأي م�سلم يظهر ال�شهادتني �أن ينكر
�إذا كان املت�صدي ً
وجوب ما قلناه� ،إال �أن يخرج من ملتنا ويدين بغري ديننا.

الف�صل الثاين
وظيفة امل�سلمني ال�سيا�سية يف ع�صر الغيبة

غر�ضنا من هذا الف�صل هو تنقيح الأمر الثاين ،ويح�سن بنا تقدمي ثالث
مقدمات هي:
املقدمة األوىل

من املعلوم لدى اجلميع يف باب النهي عن املنكر ،والذي يعد من �ضروريات
الدين� ،أنه لو ارتكب �شخ�ص ما عدة � ٍ
منكرة يف �آن واحد ف�إن ردعه عن
أعمال َ
كل منكر من هذه املنكرات تكليف م�ستقل لوحده ،وال ي�شرتط فيه التمكن من
ردعه عن �سائر ما ارتكب من املنكرات.
املقدمة الثانية

من جملة الثوابت املوجودة يف مذهبنا نحن الإمامية هو �أنه يف ع�صر
مغيبه ال�سالم  -هناك واليات ت�سمى بالوظائف احل�سبية((( ال
الغيبة  -على ّ
((( الوظائف احل�سبية :هي وظيفة من باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والذي هو فر�ض على القائم ب�أمر
امل�سلمني( .م).

150

تنبيه الأُمة وتنزيه امل ّلة

150

ير�ضى ال�شارع املقد�س ب�إهمالها ،حيث نعتقد �أن نيابة فقهاء ع�صر الغيبة قدر متيقن
فيها وثابت بال�ضرورة حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة لهم يف جميع املنا�صب،
�إذ �أن ال�شارع املقد�س((( ال ير�ضى باختالل النظام وذهاب بي�ضة الإ�سالم .ومن
جهة �أخرى جند �أن اهتمام ال�شارع بحفظ البلدان الإ�سالمية وتنظيمها �أكرث من
اهتمامه ب�سائر الأمور احل�سبية؛ ومن هنا يثبت لدينا مبا ال �شك فيه نيابة الفقهاء
والنواب العموميني يف ع�صر الغيبة يف ما يتعلق ب�إقامة الوظائف املذكورة.
املقدمة الثالثة

فيما يخ�ص الوالية على الأوقاف العامة واخلا�صة وغريها ،فقد ثبت لدى
غا�صبا لو و�ضع يده على بع�ض املوقوفات ب�شكل ال ميكن
كل علماء الإ�سالم �أن ً
معه رفع يده ر� ًأ�سا� ،إال �أنه ميكن احلد من ت�صرفاته و�صيانة جزء من تلك املوقوفة
املغ�صوبة من خالل القيام ببع�ض الرتتيبات واخلطوات العملية وت�شكيل هيئة
واجبا ،وهذا مما
عليا للمراقبة ،حينئذ يكون القيام بهذه الرتتيبات واخلطوات � ًأمرا ً
ال يختلف فيه املفكرون الدهريون ف�ض ًال عن العلماء املت�شرعني.
وبتمام هذه املقدمات الثالث ال يبقى هناك �أدنى �شبهة �أو ريب يف وجوب
حتويل ال�سلطة اجلائرة من النوع الأول �إىل الثاين مع تعذر القيام مبا هو �أكرث من
ذلك ،حيث تبني لك �أن النوع الأول يعد اغت�صابًا لرداء الكربياء الإلهي لل�ساحة
الإلهية املقد�سة ،كما هو اغت�صاب للرقاب والبالد وظلم للعباد ،بخالف النوع
((( ال�شارع املقد�س :هو اهلل ( .م).
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الثاين حيث �إن الظلم واالغت�صاب يطال من�صب الإمام املقد�س خا�صة دون
آخرين.
الظلمني
َ
َ
واالغت�صابني ال َ
يت�ضح لنا مما �سبق �أن عملية حتويل ال�سلطة اجلائرة تتم من خالل تقييدها
وحتديدها والردع عن ذينك الظلم واالغت�صاب ،ولي�س كما يتوهم البع�ض �أنه
عبارة عن ا�ستبدال ظلم بظلم �آخر �أقل منه حدة ووط�أة .وبعبارة �أو�ضح� :إن املعاملة
والت�صرف على نحو الطريقة الثانية تقت�صر على القدر الذي يوفّر للبالد النظام
واال�ستقرار وال�صيانة ،و�أما التجاوزات على الطريقة الأوىل فهي كثرية وم�ضاعفة
وال تقف عند حد ،والهدف من ا�ستبدال طريقة احلكم منع هذه التجاوزات
والردع عنها.
وبعبارة �أخرى� ،إن الت�صرف على الطريقة الثانية هو نف�س الت�صرف الوالئي
الذي قلنا فيما �سبق �إن الوالية فيه ثابتة لأهلها �شر ًعا ،ومع عدم الأهلية يكون
عمل املت�صدي من قبيل مداخلة غري املتويل ال�شرعي يف �أمر املوقوفة .وهنا ميكن
العمل على �صيانة املوقوفة بوا�سطة هيئة عليا ت�أخذ على عاتقها مهمة الإ�شراف
والنظارة ،ومع �صدور الإذن فيها عمن له والية الإذن يخرج الت�صرف فيها عن
�شرعيا،
دائرة الغ�صب وعنوان الظلم ملقام الإمامة والوالية ويكون الت�صدي حينئذ ًّ
مثاله مثال املتنج�س بال َع َر�ض الذي مت تطهريه بذلك الإذن .و�أما الت�صرفات على
الطريقة الأوىل فهي على العك�س من ذلك ظلم قبيح بالذات وال ميكنها �أن
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تكت�سي ُحلَّة امل�شروعية ب�أي حال من الأحوال ،وال يجوز �إ�صدار الإذن يف ذلك
على الإطالق ،وهي من �أعيان النجا�سات التي ال َتطْ ُهر ما دامت باقية.
�إن تبديل طريقة احلكم يراد به تعيني هيئة م�شرفة ل�صيانة املوقوفة املغ�صوبة،
وحتديد �صالحيات الغا�صب يف الت�صرف بها على �ضوء ما ي�صلحها ،ورفع ملكيته
املدعاة وا�ستبداده ،حيث يعد اغت�صابًا م�ضاع ًفا ،و�إلزامه بالعمل مبقت�ضى الوقف،
ومنعه عن التمادي يف الغي وال�ضاللة ،وهذا من قبيل �إزالة عني النجا�سة عن
املحل املتنج�س.
خدام
ومن املنا�سب هنا �أن ندرج تلك الر�ؤيا ال�صادقة التي ر�أيتها �أنا �أقلّ ّ
ال�شرع ،واملت�ضمنة هذا الت�شبيه .فقبل عدة ليايل ويف عامل الر�ؤيا وفدت على
املرحوم �آية اهلل احلاج املريزا ح�سني الطهراين (ق ُِّد�س ِ�س ُّره)((( جنل املرحوم احلاج
املريزا خليل طاب رم�سه .ف�أخذت ب�أطراف ردائه املبارك� ،سائ ًال �إياه م�سائل عديدة،
فامتنع عن الإجابة عن الأ�سئلة املخت�صة بعامل املوت ون�ش�أة الربزخ والآخرة،
و�أجاب عن بقية امل�سائل.

((( املريزا ح�سني خليل �أحد املراجع البارزين بعد ال�سيد املجدد ال�شريازي ،ولد �سنة  ١٢٣٦هـ ١٨٢٠( ،م)،
ودر�س يف النجف الأ�شرف عند ال�شيخ حممد ح�سن �صاحب اجلواهر وال�شيخ مرت�ضى الأن�صاريّ � .أيد احلركة
الد�ستورية كباقي مراجع ع�صره ،وعرف بالزهد والتق�شف .تويف يف �شوال  ١٣٢٦هـ (  ١٩٠٨م).
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ويف معر�ض ر ّده على بع�ض الأ�سئلة كان هذا العامل اجلليل يجيب نق ًال عن
ل�سان الإمام احلجة املنتظر (عج) ((( ،وبعد �أن �أمت حديثه طرحت عليه ال�س�ؤال التايل:
ماذا قال الإمام احلجة (عج) فيما يخت�ص مبواقفكم �إزاء امل�س�ألة الد�ستورية؟
فكان ملخ�ص قول الإمام احلجة (عج) هو �أن الد�ستورية ا�سم جديد
ملو�ضوع قدمي ،ثم �أورد مثا ًال بهذا اخل�صو�ص ال ت�سعفني ذاكرتي با�ستح�ضاره ،ثم
قال املرحوم املريزا الطهراين لقد قال الإمام � :Cإن َم َثل الد�ستورية مثل تلك
الأَ َمة ال�سوداء التي تلونت يدها ف�أجربوها على غ�سلها.
وال �شك �أن املثال الذي �أورده الإمام (عج) مطابق للواقع متا ًما ،فهو �سهل
وممتنع يف �آن واحد ،ومل يكن ليخطر ببال �أحد ،وهناك قرائن عديدة ميكن القطع
من خاللها ب�صحة هذه الر�ؤيا و�صدقها ،منها �سواد اجلارية حيث تدل داللة
وا�ضحة على مغ�صوبية �أ�صل الت�صدي ،و�أما تلوث اليد ففيه �إ�شارة �إىل الغ�صب
امل�ضاعف ،وحيث كانت الد�ستورية مزيلة له ،لذا �شبهها الإمام املنتظر (عج) ب�أنها
عملية غ�سل وتنظيف ليد املت�صدي الغا�صب من القذارة التي عر�ضت عليها.
ومن هنا نخل�ص �إىل القول ب�أن احلفاظ على القدر املتيقن فيما يخت�ص
بتحديد ال�سلطة الإ�سالمية وتقنينها ،والذي يعد من �ضروريات الدين الإ�سالمي
((( عج :اخت�صار جلملة «عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف» وتو�ضع بعد ذكر الإمام الثاين ع�شر حممد بن احل�سن
الع�سكري؛ لأنه عند ال�شيعة حي ومرتقب الظهور( .م).
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ومما تتفق عليه الأمة الإ�سالمية ب�أجمعها ،هو بحد ذاته من �أهم الواجبات ومن
�أعظم نوامي�س الدين املبني  -فيما �إذا كان املن�صب مغ�صوبًا كما هو احلال يف �إيران
 �أ�ضف �إىل ذلك �أن هذا الأمر هو من �ضروريات مذهبنا نحن ال�شيعة الإمامية،كما �أنه ميكن �إدراجه حتت عنوان الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحفظ نفو�س
امل�سلمني من الهلكة ،و�أموالهم من التلف ،و�أعرا�ضهم من الهتك ،ودفع ظلم
الظاملني عنهم ،وغري ذلك من العناوين.
وبغ�ض النظر عن كل ما قلناه ،ف�إن جميع ال�سيا�سيني واملطلعني على
�أو�ضاع العامل من امل�سلمني وغريهم يتفقون على هذا املعنى ،وهو �أن ال�سبب
الرئي�سي لرقي الإ�سالم وتقدمه يف ال�صدر الأول بتلك ال�سرعة املده�شة ويف �أقل
من ن�صف قرن ،يكمن يف كون احلكومة الإ�سالمية حكومة عادلة تعمل مببد أ�
ال�شورى وترفع �شعار احلرية وت�سوي بني �آحاد امل�سلمني وبني اخللفاء وبطانتهم
يف العطاء والقانون ،كما �أن اختفاء هذه ال�صفات اليوم يعد ال�سبب الرئي�سي
النك�سار امل�سلمني وتفوق ال�شعوب امل�سيحية عليهم حيث ا�ستولوا على معظم
بلدانهم ،وهم الآن ب�صدد احتالل ما تب ّقى منها؛ فعامل االنحطاط هو الآخر
حكم
يعود �إىل خلود امل�سلمني �إىل ذل الأ�سر واال�ستعباد ،ورزوحهم((( حتت نري ٍ
ا�ستبدادي موروث عن معاوية ،وا�ستئثار احلكام باحلكومة وال�سلطة التي ن�صت
عليها ال�شريعة الإ�سالمية.
((( ُر ُزوحهم�ُ :س ُقوطهم من �شدة الإعياء( .م).
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يتنبه امل�سلمون من �سكرتهم وغفلتهم ف�إنهم �سيظلون كما يف ال�سابق
وما مل ّ
رازحني حتت ذل عبودية فراعنة الأمة ،وناهبي ثروات البالد ،وما هي �إال �أيام
قالئل حتى ي�ؤول بهم الأمر بعدها �إىل ما �آل �إليه امل�سلمون يف �أفريقيا و�أغلب
بلدان �آ�سيا وغريها من الدول ،حيث �سيفقدون نعمة ال�شرف واال�ستقالل
واحلكم الإ�سالمي والكرامة الوطنية ،و�سي�صبحون �أ�سارى يف ظل حكومة
الن�صارى ،وما هي �إال �أيام تت�صرم ويكونون بعدها ك�سكان الأندل�س ،وغريها
ناقو�سا،
من البالد ،يتن�صرون بعد �إ�سالمهم وت�صبح م�ساجدهم كنائ�س ،و�آذانهم ً
وي�ستبدلون �شعائرهم الإ�سالمية ب�أخرى ن�صرانية ،بل وحتى لغتهم �سي�ستعي�ضون
عنها ب�أخرى ،و�سيد ّن�س الن�صارى احلرم املنور لثامن الأئمة  -وقى اهلل امل�سلمني
ذلك وال �أرانا �إياه  -وهناك جملة من القرائن وال�شواهد تدلل على قرب وقوع
هذا الأمر ،فقد حتققت جميع مقدماته والتي البد و�أن تنتهي �إليه(((.
ومن هذه القرائن �أن ك ًّال من اجلارتني اجلنوبية وال�شمالية((( تقا�سمتا
خريطة البلد فيما بينهما .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن حتويل ال�سلطة اجلائرة الغا�صبة
من �سريتها الظاملة �إىل �سرية عادلة �سوف يحفظ للإ�سالم بي�ضته ،وي�صون حوزة
((( وقد حتقق قدر من هذه النبوءة يف �أواخر �آذار  ١٩١٢م حينما قامت اجليو�ش الرو�سية املحتلة لل�شمال الإيراين
بق�صف م�شهد الإمام الر�ضا  ،فانهدم �إثر ذلك جزء من القبة وال�سقف وقتل وجرح عدد من الزوار.
م�سيطرا على الهند واملحيط الهندي والذي اقت�سم
((( لعله يق�صد باجلارة اجلنوبية اال�ستعمار الإجنليزي الذي كان
ً
مع رو�سيا �إيران يف مطلع القرن الع�شرين ،و�إال ف�إنه ال توجد لإيران جارة جنوبية �شاركت رو�سيا يف اقت�سامها
البلد.
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امل�سلمني((( من الكفار ،بالإ�ضافة �إىل ما ذكرنا من منجزات �أخرى ،ولذا ف�إن هذا
العمل من �أهم الفرائ�ض التي يجب القيام بها.
جمع اهلل على الهدى كلمتنا وعلى التقى �شملنا ،وال جعلنا من الذين
يجعلون �أ�صابعهم يف �آذانهم من ال�صواعق حذر املوت ،مبحمد و�آله الطاهرين،
�صلوات اهلل عليهم �أجمعني.

((( َح ْو َزة امل�سلمنيُ :ح ُدودهم ونواحيهم( .م).

الف�صل الثالث
هل يوجد بديل عن احلكم الد�ستوري؟ وهل احلكم
خال من الإ�شكال؟
الد�ستوري ٍ
وهل هو � -أي احلكم الد�ستوري ٍ -
خال من الإ�شكال؟
وهذا الف�صل م�سوق للتحقيق يف الأمر الثالث ،وتو�ضيحه ي�ستلزم بيان
ثالثة مطالب:
الأول :كما علمت ف�إن حقيقة ال�سلطة الإ�سالمية هي الوالية على
جمريات �سيا�سة �أمور الأمة ومعرفة حدودها ومقوماتها ،ومبا �أنها تعتمد م�ساهمة
تكر�س مبد�أ الت�شاور
جميع �أفراد ال�شعب يف �أمور البالد ك�أ�صل م�سلّم به ،لذا فهي ّ
مع عقالء الأمة وهو ما ي�سمى بال�شورى ال�شعبية العامة ،وال تنح�صر بالت�شاور مع
وثبتته
ومقربيه ،وقد ن�ص القر�آن الكرمي على مبد�أ ال�شورى ّ
بطانة الوايل وخا�صته ّ
ال�سرية النبوية املقد�سة ك�أحد �أهم مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف ،وبقيت هذه
ال�سنة حمفوظة �إىل �أن تولىّ معاوية �أمر اخلالفة .والآية الكرمية :ﮋﭭ ﭮ
ﭯﭰﮊ[�آل عمران ]159/تدل داللة وا�ضحة على هذا املعنى حيث تخاطب
الر�سول  mوهو العقل الكل ومعدن الع�صمة ،وت�أمره بالت�شاور مع عقالء الأمة.
والظاهر من الآية بال�ضرورة �أن مرجع ال�ضمري يعود على جميع �أفراد الأمة ،من
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املهاجرين والأن�صار قاطبة .و�أما تخ�صي�صها بالعقالء و�أرباب احلل والعقد فهو من
باب احلكمة وداللة القرينة على املقام ،ال من باب ال�صراحة اللفظية وداللة الكلمة
يف الأمر؛ ذلك لأن الكلمة تفيد العموم ،وتدل على �أن ما ُيت�شاور بخ�صو�صه
هي الأمور ال�سيا�سية ،و�أما الأحكام الإلهية ف�إنها ال تدخل يف نطاق هذا العموم،
وخروجها عنه من باب التخ�ص�ص ال التخ�صي�ص(((.
وبالرغم من �أن الآية الكرمية ﮋﮞ ﮟ ﮠﮊ[ال�شورى ]38/ال تدل
يف نف�سها على غري رجحان ال�شورى� ،إال �أن داللتها هذه ظاهرة يف كونها تخ�ص
الأمور النوعية العامة وو�ضعيتها ،و�أنه البد من العمل مببد�أ ال�شورى يف مثل هذه
الأمور.
و�إذا ما راجعنا كتب ال�سرية لر�أينا �أن �سرية الر�سول املقد�سة مليئة بال�شواهد
فكثريا ما كان يردد على
الدالة على ت�أييده ودعمه  mملبد�أ ال�شورى والعمل بهً ،
علي �أ�صحابي».
�أ�صحابه بقوله�« :أ�شريوا َّ

حقيقيا
خروجا
((( التخ�ص�ص والتخ�صي�ص م�صطلحان �أ�صوليان ،يراد ب�أولهما خروج مورد عن مو�ضوع دليل ً
ًّ
كخروج اخلل عن مو�ضوع دليل حرمة اخلمر ،ويراد بالثاين اخلروج احلكمي مع بقاء املو�ضوع كقول القائل ال
تكرم زي ًدا العامل بعد قوله �أكرم العلماء ،ف�إن زي ًدا يبقى عاملًا رغم �صدور احلكم بعدم �إكرامه .وقد �أراد امل�ؤلف
�أن يقول� :إن �أهل ال�شورى ال يحق لهم الت�شاور يف الأمور ال�شرعية ،و�إن خروج هذه الأمور عن دائرة ال�شورى
هو من التخ�ص�ص ال التخ�صي�ص.

159

هل يوجد بديل عن احلكم الد�ستوري؟

159

ففي غزوة �أحد مث ًال كان ر�أي الر�سول وجماعة من �أ�صحابه هو البقاء يف
املدينة املنورة وعدم اخلروج منها ،ورغم �أن النتائج �أ�سفرت فيما بعد عن �صحة
و�سداد ر�أي الر�سول  ،mولكن مبا �أن �آراء الأكرثية ا�ستقرت على اخلروج فقد
وافقهم الر�سول على ما �أرادوه وحتمل من �أجل ذلك ما حتمل من امل�صائب
اجلليلة(((.
و�أما اخللفاء الأوائل فقد �أبقوا على هذه ال�سنة املقد�سة وحافظوا عليها ،مما
�أدى بالنتيجة �إىل تلك االنت�صارات الباهرة التي ح ّققوها يف ال�صدر الأول من
الإ�سالم.
عد �أمري امل�ؤمنني حقوق الوايل على الرعية وحقوق
ويف �صفني بعد �أن ّ
الرعية على الوايل خاطب �أ�صحابه وكانوا َي ْر ُبون((( على اخلم�سني �ألف نفر قائالً:
«فال تكلّموين مبا ُت َكلّم به اجلبابرة وال تتحفظوا مني مبا ُي َتح ّفظ به عند �أهل
حق قيل يل ،وال
البادرة ،وال تخالطوين باملُ َ�صانَ َعة((( ،وال تظنوا بي ا�ستثقا ًال يف ٍّ
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الطربي ،ج � ،٢ص ،٦٠حوادث ال�سنة الثالثة للهجرة ،ملا �سمع الر�سول m

علي ما �أ�صنع» .ويف �سرية ابن ه�شام وتاريخ
بنزول امل�شركني من قري�ش و�أتباعها قال لأ�صحابه�« :أ�شريوا َّ
وعبها ،وكان ر�أيه البقاء يف
الإ�سالم للذهبي والكامل يف التاريخ �أن النبي ّ m
ق�ص عليهم ر�ؤيا ب�ش�أن احلادث رّ
املدينة ،ف�إذا جاء امل�شركون قاتلهم امل�سلمون ،لكن جماعة من امل�سلمني كان ر�أيهم النفري ،فوافقهم النبي m
لنبي �إذا لب�س المته �أن ي�ضعها حتى يحارب» .ال�سرية
ثم ندموا وعادوا �إىل ر�أيه لكنه قال لهم« :ما ينبغي ّ
النبوية البن ه�شام ،ج� ،٣ص ،٦٨دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت.
((( َي ْر ُبون :يزيدون( .م).
((( بامل َُ�صانَ َعة :باملداهنة واخلداع( .م).
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التما�س �إعظام لنف�س ،ف�إنه من ا�ستثقل احلق �أن يقال له �أو العدل �أن ُي َعر�ض عليه
كان العمل بهما عليه �أثقل .فال تك ّفوا عن مقالة بحق �أو م�شورة بعدل»(((.
وجدير بنا نحن الذين ّندعي الت�شيع((( �أن نتمعن قلي ًال يف مفاد هذا الكالم
�سعيا ِم َّنا لإدراك الواقع وبلوغ احلقيقة و�إلغاء الأغرا�ض النف�سية،
املبارك ،ونت أ� ّمله ً
و�أن نعي عمل الإمام يف رفع هيبة اخلالفة وجالل مقامها عن قلوب الأمة ومنحها
�أعلى درجات احلرية وترغيب النا�س يف �إبداء �أي اعرتا�ض �أو م�شورة ،وكيف
عد امل�شورة يف عداد حقوق الوايل على الرعية �أو الرعية على الوايل ،ومنعن
�أنه ّ
علي �أ�صحابي» ،لنتبني ال�سر يف ذلك كله .فهل
النظر يف قول النبي �« mأ�شريوا َّ
االهتمام ب�أمر ال�شورى من ِق َبله  mلأجل �أن ال يقع يف اخلط�أ وهو على ما هو عليه
من درجة الع�صمة الرفيعة التي تغنيه عن العامل ب�أجمعه فيما يتعلق ب�إ�صابة الأمر
الواقع؟! حا�شاهم اهلل عن ذلك.
�إذن للحيلولة دون وقوع االعتداءات املتعمدة ،كحد �أدنى ،يتحتم علينا
�أن ن�صون هذا الأ�صل الذي يكفل لنا ال�سعادة واخلري ،و�إذا كان البد من العمل
مببد أ� ال�شورى وتكري�س احلرية وامل�ساواة بالن�سبة للحكومة ال�شرعية القائمة على
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة� ،ص  ،335اخلطبة  ، ٢١٦والبادرة :الغ�ضب.
((( الت�شيع :الت�شيع لغة كما جاء يف ال�صحاح للجوهري وتاج العرو�س للزبيدي مادة �شيع هو :املتابعة واملنا�صرة
واملوالة .وال�شيعة يف مدلولها اللغوي تعني القوم وال�صحب والأتباع والأعوان.
وال�شيعة تعني اجلماعة املتعاونني على �أمر واحد يف ق�ضاياهم ،فيقال ت�شايع القوم �إذا تعاونوا ،فال�شيعة هم
اجلماعة التابعة لرئي�س لهم .وتعارفوا على �أن لفظ ال�شيعة يطلق على �شيعة علي بن �أبي طالب 
املعروفني بانقطاعهم �إليه والقول ب�إمامته( .م).
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�أ�سا�س الوالية احرتا ًزا((( وتنزي ًها من ح�صول �شبه ظاهري مع احلكومات امل�ستبدة
غا�صبا
والطاغوتية ،ف�إن هذا الكالم يتعني بدرجة �أكرث فيما �إذا كان املت�صدي ً
إر�شاديا ولتعليم الأمة ولأجل �أن يكون
مل�سند اخلالفة ،و�إذا كان الغر�ض من ذلك � ًّ
مثا ًال يحتذى به �أو معي ًنا مل�سرية الوالة والق�ضاة والعمال ،ولغر�ض �إلزامهم بال�سري
على هذا النهج وعدم التخلف عن هذا الد�ستور العملي ،فيلزمنا �إذن تعلّم هذا
حتما.
الدر�س البليغ ً
وعلى �أية حال ،ف�إن من دواعي الأ�سف واحلزن �أن نكون نحن َع َبدة
الظلمة والرافعني للواء اال�ستبداد الديني مبن�أى عن مداليل((( الكتاب وال�سنة
و�أحكام ال�شريعة و�سرية نبينا و�أئمتنا؛ فبد ًال من �أن تكون ال�شورى ال�شعبية
�شعارنا الذي يجب �أن نرفعه ،وبد ً
ال من �أن نقول فيها :ﮋﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﮊ[يو�سف ،]65/ح�سبناها خمالفة للإ�سالم ،وك�أننا مل نقر أ� تلك الآية
الوا�ضحة الدالة والتي ّمرت علينا �آن ًفا ،ومل يخطر مفادها يف �أذهاننا� ،أو فقل
�إنها � -أي الآية  -وب�سبب تعار�ضها مع �أهوائنا وم�شتهياتنا وما يف �أنف�سنا من نزعة
اال�ستبداد واال�ستعباد �أ�صبحنا نعيد �إىل الأذهان حكاية الذين ذكرهم القر�آن
الكرمي حيث يقول عنهم :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ[البقرة.]101/
((( ْاح َترِا ًزاَ :توق ًِّيا( .م).
((( مداليل الكتاب� :صيغة ا�شتقاقية مبعنى :دالالت ومعان ،وتعني دالالت القر�آن الكرمي( .م).
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ثانيا� :إننا اليوم ال نفتقد للع�صمة فح�سب ،بل مللكات التقوى والعدالة
ً
والعلم عند املت�صدين ،و�أكرث من ذلك توجد يف املت�صدين �سمات وخ�صائ�ص
تناق�ض متا ًما ما ينبغي �أن يكون عليه املت�صدون والوالة ،وهذا ما ن�شهده جي ًدا يف
الوقت احلا�ضر ،وكل ذلك يحتم علينا الإ�صرار والت�أكيد على �ضرورة حتديد وتقنني
ال�سلطة الإ�سالمية بتلك الدرجة امل�سلّم بها والتي عرفتها  -عزيزي القارئ  -وهو
ما تتفق عليه الأمة ،ومن �ضروريات الدين الإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل �أن احلفاظ
على مبد أ� ال�شورى الذي ن�ص عليه الكتاب وال�سنة املقد�سة ال يت أ� ّتى �إال بتن�صيب
م�سدد((( ورادع خارجي يقوم قدر الإمكان مقام القوة العا�صمة الإلهية(((� ،أو حتل
على الأقل حمل القوة العقلية وملكة العدالة والتقوى ،ولو ترك هذا الأمر وطبع
املت�صدين لكان تطبيقه من امل�ستحيالت وكان من قبيل تو�صية الذئب بال�شاة
خريا� ،أو كمن ا�ستجار من الرم�ضاء((( بالنار!
ً
ومن هنا تت�ضح لنا �أهمية تن�صيب الهيئة امل�سددة بال�شكل الذي قلناه
أي�ضا �أن هذه القوة اخلارجية امل�سددة والرادعة �إمنا تكون
�ساب ًقا .ومن الوا�ضح � ً
م�ؤثرة ومفيدة وفاعلة وقائمة مقام القوة النف�سية �إذا كان املت�صدون ي�شكلون القوة
التنفيذية ويكونون خا�ضعني للقوة امل�سددة والعلمية وتابعني لها ،وال تكون هذه
مبنيا على �أُ�س�س ومبادئ
((( تن�صيب م�سدد� :صيغة ت�أكيد على �ضرورة �أن يكون اختيار احلاكم ً
اختيارا �سدي ًدا ًّ
الدين الإ�سالمي ،مع احلفاظ على مبد�أ ال�شورى الذي ن�ص عليه القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة( .م).
((( القوة العا�صمة الإلهية :القوة امل�ستمدة من الع�صمة الإلهية للمع�صومني ( .م).
م�ضاء� :شدة احل َّر( .م).
الر َ
((( َّ
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القوة امل�سددة قوية يف ر�أيها وحازمة يف قراراتها بحيث ال ميكن خمالفتها �إال عندما
ر�سميا لها .كما ينبغي
تكون الدولة وال�سلطة مبتنية على القانون ،ومتخذة طاب ًعا ًّ
لعقالء الأمة �أن يكونوا على يقظة وحذر ويت�صرفوا بحكمة بحيث ي�سدوا كل
الطرق والأبواب على كافة القوى اال�ستبدادية .و�إال ف�إن القوى الطاغوتية لن
تتوانى((( عن اقرتاف �أ�شنع اجلرائم والأعمال ،و�سي�ؤول �أمرنا نحن الإيرانيني �إىل
الهالك والبوار.
ثالثًا :ات�ضح لك مما �شرحناه �أن الهيئة امل�سددة التي يراد ت�أ�سي�سها وف ًقا
ملذهبنا نحن الإمامية حتل حمل الع�صمة بدرجة ما ،ووف ًقا ملباين �أهل ال�سنة حتل
حمل القوة العلمية وملكة التقوى والعدالة .والهدف من هذه القوة هو حفظ
ال�سلطة الإ�سالمية و�صيانتها من االنحراف والتبدل ،ومراقبتها لئ ّال تتجاوز احلدود
املر�سومة لها ،و�إبقا�ؤها داخل النطاق الطبيعي لها.
ومن الطبيعي �أن تقوم عملية ال�صيانة على �أ�سا�س تنظيم الد�ستور بال�شكل
وافيا بتحديد الوظائف النوعية ومتييز بع�ضها
الذي �أ�شرنا �إليه �ساب ًقا ،بحيث يكون ً
عن البع�ض الآخر ،وحتديد ما ال يحق التدخل فيه ،وتبيني احلدود املذكورة وف ًقا
ملتطلبات املذهب على �شكل قانون يحمل �صفة ر�سمية ،و�إال فبدون الد�ستور
ي�صبح �أمر مراقبة املت�صدين و�ضبطهم وحتديدهم باحلدود التي مرت كاملحمول
بال مو�ضوع� ،أو هو من قبيل حلق ر� ٍأ�س ال ُيعرف �صاحبه.
((( َت َت َوانى :تق�صر وتهمل( .م).
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وباجلملة نقول كما �إن �ضبط �أعمال املقلدين يف �أبواب العبادات واملعامالت
من دون الرجوع �إىل الر�سائل العملية �أمر ممتنع ،فكذلك �ضبط ت�صرفات املت�صدين
أي�ضا ،ما مل يوجد هناك د�ستور
ومراقبتهم فيما يخ�ص �أمور البلد ال�سيا�سية ممتنع � ً
مد ّون.
والواقع � ّأن و�ضع الد�ستور هو الذي يحفظ لنا م�س�ألة التحديد والتقنني
وامل�س�ؤولية ،ومن هنا بالذات تن�ش�أ �أهمية و�ضع الد�ستور ،وتت�ضح �ضرورته وكونه
واجبا البد منه.
� ًأمرا ً
والآن وبعد �أن ات�ضحت تلك الأمور الثالثة مبا فيه الكفاية ،وبعد �أن
تبني لك �أن حفظ الدولة الإ�سالمية عن االنحراف واال�ستبدال ،والإبقاء على
وتقبل امل�س�ؤولية وال�شعور بها؛
الثوابت احلقة كم�س�ألة احلد من ال�صالحياتّ ،
و�أ�صل ال�شورى و�سائر املقومات الوالئية ال جتد طري ًقا �إىل التنفيذ �إال بتدوين
د�ستور حمدد وقيام هيئة عليا بالإ�شراف والت�سديد .وكما عرفت �أن عمل الهيئة
امل�سددة ال ينح�صر ب�إلزام املت�صدين بالقيام بالوظائف املطلوبة واحليلولة دون وقوع
التجاوزات واملخالفات �أو املحافظة على املوقوفات من �أن تطالها �أيدي الغا�صبني
وال�سارقني فح�سب ،بل �إن الهدف من ت�شكيل هذه الهيئة �أدق و�ألطف و�أجلّ
وبناء على الأ�صول امل�ستقاة
من هذه الأمور كلها� ،إذ �إن هذه الهيئة امل�شرفةً ،
وبناء على مبتنيات
من مذهبنا ،تقوم مقام عن�صر الع�صمة بن�سبة من الن�سبً ،
العامة من �أهل ال�سنة فهي تقوم مقام عن�صر العلم وملكة التقوى والعدالة .وتبني
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لك �أن قيام الهيئة امل�شرفة بكل هذه الأدوار �أمر غري ممكن� ،إال �إذا كانت هذه
الهيئة امل�سددة يف عملها وت�أثريها على جمريات الأمور يف البالد مبنزلة امللكات
والإدراكات التي تنبعث عنها الإرادة والرغبة النف�سية ،وت�أخذ طابعها ويكون لها
نف�س الأثر.
�أقول :بعد �أن عرفت و�أحطت بكل هذه املعاين واملباين وعرفت �أن �صيانة
حمدد،
ال�سلطة الإ�سالمية �إمنا هي متحققة ومتقومة بهذين الركنني :تدوين د�ستور ّ
وقيام هيئة عليا بالإ�شراف والت�سديد .وعرفت ما يرتتب على الأ�صلني املباركني -
احلرية وامل�ساواة  -من م�س�ؤولية ،وكون قيام الهيئة امل�سددة مقام الع�صمة عندنا،
ومقام عن�صر العلم والقوة العلمية عند �أهل ال�سنة ،ال يت�أتى �إال بتجزئة القوة
احلاكمة والأخذ بنظر االعتبار كافة املباين املذكورة ور ّد كل فرع من الفروع �إىل
خ�صو�صا على �ضوء متبنيات مذهبنا نحن الإمامية.
�أ�صله يف ال�شريعة املقد�سة،
ً
بعد كل هذا يت�ضح لك بجالء هذا املعنى ،وهو �أن حتديد والية اجلور واحلد من
نواح ،ال يتم �إال على النحو
�صالحياتها الذي �أثبتنا وجوبه و�ضرورته من عدة ٍ
الذي قلناه.
وال ي�سعني يف هذا املقام �إال االعرتاف بجودة ا�ستنباط وح�سن ا�ستنتاج
�أول حكيم ّقرر هذه املعاين وا�ستنبط وجوب �أن تكون احلكومة الوالئية العادلة
ومقيدة وحمدودة و ُمب َت َن َية على ال�شورى ،جاع ًال قوامها
حكومة م�س�ؤولة وم�شروطة ّ
الأ�صلني املباركني (احلرية وال�شورى) اللذين �أ�شرنا �إليهما وما يرتتب عليهما
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معتربا يف حفظ مقوماتها هذين الركنني ،وهما تدوين الد�ستور
من م�س�ؤوليةً ،
وت�شكيل الهيئة امل�شرفة ،و�صاغها على �شكل قانون ُمطَّ رِد وبلورها على �أح�سن
وجه و�أمت �صورة ،وقال ب�إمكانية �إقامة القوة امل�سددة والرادعة مقام الع�صمة �أو
على الأقل مقام التقوى والعلم والعدالة ،كما هو انبعاث الإرادات النف�سية
من امللكات والإدراكات ،وجعل الطريق �إىل كل ذلك هو توزيع مهام ووظائف
وم�س�ؤوليات الدولة وح�صر وظيفة املت�صدين يف الأمور واملهام التنفيذية ،على �أن
يتم ذلك حتت �إ�شراف ونظارة القوة امل�سددة امل�س�ؤولة عنها ،وبدورها تكون هذه
القوة م�س�ؤولة �أمام �أفراد ال�شعب.
كل ما تقدم يك�شف عن �سمو وعلو مقام ذلك احلكيم ،وهو يف نف�س
الوقت مدعاة ل�سرور واغتباط عموم ال�شعب.
ومع �أننا ،بحمد اهلل وح�سن ت�أييده ،عند تعر�ضنا لهذه املقولة املباركة «ال
تنق�ض اليقني بال�شك»((( ترانا ن�ستنبط العديد من الأ�صول والقواعد اللطيفة،
لكننا يف الوقت نف�سه نغفل عن التفكري مبقت�ضيات �أ�س�س ومباين مذهبنا وما منتاز
به عن �سائر الفرق ،فابتلينا ب�أن �أ�صبحنا �أ�سارى ورقي ًقا ب�أيدي الطواغيت حتى
((( احلر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،١ص ،٢٤٥حتقيق م�ؤ�س�سة �آل البيت (عليهم ال�سالم) ،نقل عن التهذيب
لل�شيخ الطو�سي رواية م�ضمرة  -مل يذكر الإمام امل�س�ؤول فيها  -عن زرارة عن الرجل ينام وهو على و�ضوء،
�أتوجب اخلفقة واخلفقتان عليه الو�ضوء؟ ف�أجابه الإمام بجواب طويل منه قوله  ...« :وال تنق�ض اليقني
�أب ًدا بال�شك ،و�إمنا تنق�ضه بيقني �آخر».
أ�سا�سا لت�شييد نظرية اال�ست�صحاب يف علم �أ�صول الفقه.
وهناك روايات �أخرى بهذا امل�ضمون جعلت � ً
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ظهور احلجة (عجل اهلل تعاىل فرجه) ،ومل ندخل هذا املجال اعتقا ًدا م ّنا بعدم
جدواه .و�أما الآخرون فقد �سبقونا يف فهم تلك الأ�س�س واملباين وتخلي�ص رقابهم
من هذه العبودية ال َّن ِح َ�سة.
لقد ا�ستفاد املذهب املادي من مبادئ وتعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف
يف �إ�صالح وتنظيم �أمور املجتمع والأخذ ب�أ�سباب الرقي والتقدم ،وحقق نتائج
رائعة م�ستقاة من تلك الأ�س�س واملبادئ .و�أما نحن امل�سلمني فقد تقهقرنا �إىل
تنبهنا قلي ًال و�أخذنا �أحكام ديننا و�أ�صول
الوراء .والآن وبعد الل ََّّتيا والَّتي ،وبعد �أن ّ
مذهبنا بخ�ضوع وذلة من الآخرين ،ف�صرنا م�صداقًا للآية الكرمية :ﮋﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﮊ[يو�سف ]65/رفع اجلهلة وعبدة الطواغيت من حاملي لواء
اال�ستبداد الديني عقريتهم((( ليعربوا عن م�ساندتهم وت�أييدهم للظلمة ،وينادوا
ب�أن �سلب االختيار التام واحلاكمية املطلقة و�صفات الذات الأحدية عن الظاملني
منافيا للإ�سالم والقر�آن.
يعد عمال ً
وانطالقًا من نزعتهم اال�ستبدادية املت�أ�صلة فيهم ،قام ه�ؤالء ومب�ساندة من
و�شيدوه على �أ�سا�س رفع �ش�أن
الظلمة بابتداع مذهب جديد �أ�سموه الإ�سالمّ ،
طواغيت الأمة �إىل م�ستوى الربوبية ،و�إ�سباغ ال�صفات الإلهية عليهم ،وا�ستندوا يف
ذلك كله �إىل كتاب اجلور واال�ستبداد الذي �أنزل عليهم من بالد ال�شرك والإحلاد،
�أي بالد الرو�س ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ[الأنعام ،]121/ف�أ�سموا
قري َتهم� :صوتهم( .م).
((( َع َ
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تعاليم كتاب اجلور هذا بالقر�آن ال�سماوي ،وجهروا مبا خالفوا به �ضروريات الدين يف
بلد الإ�سالم م�ستعينني بطواغيت الأمة ،وراحوا ير ّددون مقولة امل�شركني ﮋﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ .ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ .ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ[�ص]7-5 /
مرة �أخرى.
ع�صمنا اهلل تعاىل من غلبة الهوى و�إيثار العاجلة ومعاونة الظلمة و�سوء
اخلامتة ،مبحمد و�آله الطاهرين �صلوات اهلل عليهم �أجمعني.

الف�صل الرابع
ال�شبهات التي �أثريت حول احلكم الد�ستوري

نعالج يف هذا الف�صل جملة من الو�ساو�س وال�شبهات املثارة يف املقام؛ ويف
لـما كانت ناجتة من �أعمال الطواغيت وجبابرة
البدء نقول �إن هذه الو�ساو�س َّ
الأمم ومن �إفرازات �شعبة اال�ستبداد الديني ،وقد �أُلْقيت من ِق َبل بع�ضهم بهدف
احلفاظ على �شجرة اال�ستبداد اخلبيثة ،لذا فقد يبدو من الأف�ضل الرتفع عن
التعر�ض لها والإجابة عليها ،بل و�إن ذلك لي�س مما ينبغي االعتناء به� ،إال �أننا
حر�صا على دفع التوهم الذي قد يح�صل لدى
مع ذلك نتعر�ض لها وجنيب عنها ً
الأمم غري الإ�سالمية وغري املطلعني على الأحكام ال�شرعية ،من �أن هذه الأباطيل
اال�ستبدادية يف عداد �أقوال علماء الإ�سالم و�آرائهم ،و�أنهم قد اختلفوا ب�ش�أنها
بني الرد والقبول ،و�أنها �أمور مل حت�سم بعد يف ال�شريعة ،مما يف�سح املجال للطعن
توخينا االخت�صار يف هذه العجالة على �أمل
بال�شريعة والدين املبني ،على �أننا قد ّ
آخرين.
�أن ن�ستق�صي كل هذه الأباطيل يف وقت ومقال � َ
ات�ضح لك مما �سبق �أن �أ�سا�س ال�سلطة� ،سواء كانت �شرعية �أم غري
�شرعية �-أي مغت�صبة -فيما يخت�ص بالعدالة والوالية ي�ستند �إىل َم ْب َد�أي احلرية
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وامل�ساواة ،و�أما فيما يرتبط بال�شورى وحتديد ال�صالحيات ف�إنه يتوقف على تدوين
قانون �أ�سا�سي وت�شكيل جمل�س �شورى وطني .والآن نحاول �أن نرد على املغالطات
املثارة حول مبد�أ احلرية ومبد�أ امل�ساواة ،ومن ثم جنيب على ال�شبهات املوجودة يف
باب ال�شورى فيما يخ�ص حتديد ال�صالحيات.
املغالطة الأوىل

وهي يف مبد�أ احلرية ومن �أكرب املغالطات؛ فكما تعلم �أن حقيقة احلكومة
ال�سلطوية هي اغت�صاب رقاب ال�شعب و�إخ�ضاعه لت�صرفات جائرة وم�ستبدة،
و�أ�سا�س هذا االغت�صاب يعود �إىل الفرتة الزمنية التي تلت ظهور الإ�سالم
وبالتحديد �إىل الزمن الذي بلغ فيه بنو العا�ص ثالثني رجالً ،كما ورد يف احلديث
النبوي ال�شريف املذكور �آن ًفا واملتواتر بني ال�شيعة وال�سنة.
غا�صبا -ميكن �أن ي�ستقيم
وقد عرفت �أن �أ�صل الوالية -و�إن كان املت�صدي ً
بالتحرر من اال�سرتقاق والعبودية ،فمما ال �شك فيه �أن حقيقة ا�ستبدال احلكومة
والر َق َّّية ،وما ن�شهده من منازعات
الغا�صبة اجلائرة ال تتم �إال بالتحرر من الأ�سر َ
حتما
وم�صادمات بني ال�شعوب وحكوماتها ال�سلطوية تعود لهذا ال�سبب ،ولي�س ً
التن�صل من الدين واالبتعاد عن �أ�صول املذهب.
�أن يكون الهدف منها هو ّ
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�إن ما ت�صبو �إليه ال�شعوب �-سواء كانت تدين بدين و�شريعة معينة �أو ال
تدين بذلك -هو التخل�ص من ذل العبودية وا�ستنقاذ رقابها من طوق �أ�سر الطغاة
واجلبابرة ،ال اخلروج من ربقة العبودية هلل جلت �آال�ؤه ،والتنكر ملا تدين به من دين
�أو �شريعة .و�أما الطرف املقابل يف هذا ال�صراع فهي احلكومات الغا�صبة لرقابهم ال
جاريا بني الأنبياء والأولياء  -عليهم
ربهم ومالكهم ،ذلك لأن هذا ال�صراع كان ً
ال�سالم  -من جهة وبني الفراعنة والطواغيت من جهة �أخرى ،وقد امتد يف ما بعد
بني �أتباع الأنبياء وبني الطواغيت الذين خلفوا طواغيت ع�صر الأنبياء.
�إن ال�سعي احلثيث((( من �أجل تغيري وجهة احلكم ما هو �إال ال�ستنقاذ
�أ�سمى ما وهبه اهلل عز ا�سمه من �أيدي الغا�صبني وهي احلرية ،وحقيقة تغيري م�سار
احلكومة الغا�صبة تكمن يف فوز ال�شعب بهذه املوهبة الكبرية .ولذا فقد عمد عبدة
الظلمة على �صرف ال�شعب عن �إدراك حقيقة تلك املوهبة ،والرتويج لفكرة زائفة
مفادها �أن هذه املوهبة الإلهية هي من �آداب ونزعات ال�شعوب امل�سيحية وم�ستوحاة
من ديانتهم؛ وبذا فقد �أل�صقوها بامل�سيحيني لت�شويهها ،ولكن هيهات هيهات ،لقد
ولىّ ذلك الزمن الذي كان فيه ال�شعب الإيراين رهني الغفلة؛ ففي وقت م�ضى
(((
كان لعن املرحوم قدوة املت�ألهني((( الآخوند مال حمراب احلكيم عليه الرحمة
((( احلَثيث :ال�سريع اجلاد( .م).
((( قدوة املت�ألهني :املت�ألهون يف هذا ال�صدد هم ال�صوفية ،وقدوة املت�ألهني هو �إمام ال�صوفية( .م).
((( الآخوند مال حمراب احلكيم الكيالين ،من م�شاهري العرفاء واحلكماء ومن تالمذة �آقا حممد بيد �آبادي ،توفى
ع�صر الأحد  ١٤جمادى الأوىل ١٢١٧هـ (١٨٠٢م) ،مل نعرث على ترجمة له يف طبقات �أعالم ال�شيعة ،وال
يف �أعيان ال�شيعة� ،سوى ما ذكره ال�سيد العاملي يف الأعيان،ج� ،٩ص� ،٣٢٧ضمن ترجمة املال �صدرا ،من �أن=
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واجبا لأنه يقول بوحدة واجب الوجود((( ،وكانوا يوجبون �إعالن الرباءة
يعد � ًأمرا ً
من ح�ضرة النبي مو�سى الكليم على ّنبينا وعليه ال�سالم لكونه ًّنبيا لليهود .ولرمبا
�أ�ساء البع�ض الأدب مع الإمام ال�سابع (الإمام مو�سى الكاظم  )ب�سبب
ا�شرتاكه مع ح�ضرة الكليم يف اال�سم! جممل القول �إن البع�ض كان يعدل عن
احلق ب�سبب كلمة واهية ،و�أما اليوم ف�إن املجتمع قد تفتحت ب�صائره وهلل احلمد.
وبغ�ض النظر عن ما ا�ستجليناه من حقيقة احلرية امله�ضومة املغ�صوبة وما
�أبداه الأنبياء والأولياء يف �أمر ا�ستنقاذها من الغا�صبني ،فقد تبني لك �أن حقيقة
اال�ستبداد الذي تنتهجه الدولة الغا�صبة هي اغت�صاب احلرية ،و�أما الد�ستورية
[امل�شروطية] فهي تعني فيما تعنيه ا�سرتداد احلرية من الغا�صبني .و�أما م�س�ألة
ات�ساع امل�شارب((( وتعددها فلي�ست لها �أي �صلة بهذا املو�ضوع.
=بع�ض عوام النا�س كانوا يع ّقبون �صالة ال�صبح بلعن املال �صدرا ت�سبيحة كاملة وبع�ضهم الآخر يع ّقبها بلعن
جال�سا يف كربالء -بعد ما
املوىل حمراب على احلكيم الأ�صفهاين! ثم ذكر طريقة مفادها �أن املال حمراب كان ً
متخفيا من �أ�صفهان �إثر تكفريه هناك  -و�إىل جنبه �أحد العوام يدير ت�سبيحة كاملة بلعن املال حمراب
جاء �إليها ًّ
و�أ�ضرابه من القائلني بوحدة الوجود ،فانتظره حتى �أكمل هذه الت�سبيحة ،ثم قال له :ملاذا تلعن ه�ؤالء؟!
�أتعرفهم؟! فقال :لأنهم يقولون بوحدة واجب الوجود .وغر�ضه �أنهم يقولون بوحدة الوجود! فلم يكن �أمثال
هذا مييزون بني االعتقاد بوحدة واجب الوجود وبني القول بوحدة الوجود.
((( وحدة واجب الوجود :م�صطلح واجب الوجود ي�شري �إىل وجودين :وجود �أ�صلي ثابت ال يتغري� ،سبب لكل
موجود �سواه .واجب الوجود بذاته ،املوجود الذي وجوب وجوده من ذاته ولذاته� ،أي مل يكت�سبه من �أي
�شيء �آخر .وهو ال�ضروري الوجود ،الذي يرتتب على عدم وجوده ا�ستحالة وجود �أي �شيء ،هو الأزيل
الأبدي( .م).
((( امل ََ�شارب :امليول والأهواء( .م).
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�إن وجود هذه امل�س�ألة وعدمها ناجت عن تعدد املذاهب وال يرتبط با�ستبدادية
�أو د�ستورية الدولة� ،إ�ضافة �إىل ما �أ�شرنا �إليه ف�إن كل ذي عقل يدرك جي ًدا �أن
خ�صو�صا �أتباع الديانة امل�سيحية على ات�ساع م�شاربها وتعددها،
ال�شعوب ب�أجمعها،
ً
بعد �أن وعت هذا الأ�صل الذي هو �أ�سا�س ال�سعادة� ،أعلنت احلرب �ضد الغا�صبني
وعانت من الويالت وامل�صائب �أكرث مما عانيناه نحن وبذلت �أ�ضعاف ما بذلنا
من الأموال والأنف�س يف �سبيل احل�صول على ر�أ�س مال حياتهم الوطنية .وقد
ح�صلوا يف النهاية على هذا الر�أ�س مال العظيم ،يف حني نرى �أن ال�شعب الرو�سي
الذي عانى الكثري الكثري من امل�آ�سي والويالت على يد حكومته اجلائرة وبذل
الت�ضحيات اجل�سام للتخل�ص منها ،لكنه مل ينت�صر يف كفاحه �ضدها ،مع �إنه ال
يختلف عن غريه من ال�شعوب امل�سيحية التي ح�صلت على �أعلى درجات احلرية
مع تعدد املذاهب وامل�شارب يف �سائر تعاليمهم الدينية؛ فدينهم واحد ومباحاتهم
واحدة والتزامهم مببادئ الن�صرانية وبذلهم الأموال لرتويج ال�شعائر الن�صرانية
على حد �سواء ،وال�سبب يف عدم انت�صارهم (�أي عدم انت�صار ال�شعب الرو�سي)
يعود �إىل �شدة ب�أ�س القوة احلاكمة ال غري.
والآن وبعد �أن ات�ضح لك الأمر وعرفت �أن امل�سيحيني بطائفتيهم القدمية
واحلديثة ومع ات�ساع م�شاربهم وتعدد �آرائهم قد اتفقوا يف هذه امل�س�ألة ،البد
و�أنك ا�ست�شعرت مدى ه�شا�شة الر�أي الذي يربط بني التحرر من نري طواغيت
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الأمة وحدوث االختالف والت�شرذم((( يف الأمة ،فهذه املغالطة �سوف لن حتقق
لأ�صحابها غر�ضهم بعونه تعاىل مع ما بذل من جهد جهيد لرت�سيخها؛ فال�شعب
اليوم وهلل احلمد قد ا�ستيقظ من �سباته ووعى تعاليم دينه ومذهبه ،ويفهم اخلطوط
العامة للديانة امل�سيحية والقوا�سم امل�شرتكة بني كافة املذاهب و�أهمها التحرر من
�أيدي الفراعنة والطواغيت .وهو ال ي�صغي بعد الآن �إىل هذه املغالطات واملفرتيات،
وال ير�ضخ لذل اجلبابرة وال يردد كلمة الكفر [ال حكم �إال هلل]((( كما يرددها من
تبقى من خوارج النهروان ،وال يع�صي �أوامر �أئمته وعلمائه وال ي�شهر ال�سيف
بوجه �صاحب الزمان (عج).
�أما نحن َع َبدة الظلمة حيث كنا بالأم�س نعد التحرر من ذل هذه العبودية
(((
ومذهبا جدي ًدا مقابل الدين احلق،
مروقًا عن الدين ونعترب د�ستورية الدولة دي ًنا ً
ون�سعى يف متكني رقاب امل�سلمني من هذا الذل املقيت ،ويف املقابل نتلقى اجلوائز
والهدايا على ما نقوم به من خدمة .و�أما بعد اليوم فلن نح�صل على مثل هذه
اجلوائز ولن نراها حتى يف املنام.

((( ال َّت َ�ش َرذُم :ال َّتفرق( .م).
�شعارا لهم لتمرير مقا�صدهم
((( وا�ضح �أن امل�ؤلف يق�صد بكلمة الكفر غر�ض اخلوارج حينما اتخذوا هذه الآية ً
الباطلة ،وال يق�صد نف�س الآية.
وجا( .م).
((( ُم ُروقًاُ :خ ُر ً
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املغالطة الثانية :وتخت�ص مببد�أ امل�ساواة

كما هو معروف ف�إن احلكومة الواليتية غري اجلائرة �إمنا ُت ْب َت َنى على املبد�أ
الأول ،وهو حترير رقاب ال�شعب من نري الظلمة.
وقد حاول البع�ض �أن يثري عدة مغالطات حول هذا املبد�أ� .أما م�س�ألة احلفاظ
على العدالة يف �إجراء املبد�أ الأول (مبد�أ احلرية) و�صيانته من التبدل واالنحراف
فهو يرتبط باملبد�أ الثاين وهو مبد�أ امل�ساواة بني �آحاد ال�شعب وم�ساواتهم مع
�شخ�ص الوايل يف جميع الأمور.
يف زيارة الغدير الغراء نقر�أ هذه العبارة يف ح�ضور �سيد الأو�صياء :
«و�أنت القا�سم بال�سوية والعادل يف الرعية»((( ،حيث ت�شري �إىل ما قلناه بخ�صو�ص
مبد�أ امل�ساواة ،ولكن �أهمية هذا املبد�أ وكونه الركن الثاين يف �سعادة ال�شعب و�أنه
أي�ضا من القيام ب�أعمال
يحول دون ا�ستئثار املت�صدين بالنعم وامللذات ومينعهم � ً
ا�ستبدادية ،كل ذلك حدا بالبع�ض �أن ير�سموا لهذه العبادة �صورة قبيحة تثري
النفرة واال�شمئزاز لدى امل�سلمني وغري امل�سلمني.
فمن البديهي �أن املكلفني على مراتب ودرجات ،وي�ستتبع هذا تعدد
وتفاوت يف الواجبات واملهام امللقاة على عاتقهم ،كل بح�سب �صنفه .وهذا لي�س
ر�أي امل�سلمني خا�صة ،بل هو مما �أجمعت عليه كل ال�شرائع والأديان .وحتى
((( القمي ،عبا�س ،مفاتيح اجلنان� :ص .368
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يقرون بالأحكام العقالنية التي هي من م�ستلزمات
الالدينيون ومنكرو ال�شرائع ّ
احلياة الب�شرية واملَا ِئز((( عن احليوانية ،وي�ؤيدون هذه احلقيقة ،وهي �أن الب�شر
خمتلفون يف القوة والعجز ،واالختيار واال�ضطرار ،واملُكْ َنة((( والفقر ،والذكاء
والغباء ،و�إىل غري ذلك من اخل�صائ�ص واملميزات .والنا�س يتوزعون على درجات
ومراتب.
وكما هو معروف لدى كافة �شعوب العامل ف�إن لكل �صنف مهام ومقررات
خا�صة به ،وهذه احلقيقة من امل�ستقالت العقلية.
بعد �أن تبني لك بداهة هذا املعنى ،فمن غري الع�سري حتى على الطفل
املميز �أن يدرك �أن امل�ساواة بني �أ�صناف خمتلفة يدين كل واحد منها ب�أحكام
خا�صة ،ورفع التمايز والتفاوت املوجود بينها ،يخالف ما جاءت به جميع ال�شرائع
والأديان من �ضروريات ،ويخالف العقل النزيه يف �أحكامه ،ويبطل كل القوانني
واملبادئ ال�سيا�سية لدى جميع الأمم ،ويزعزع �أ�س�س النظام املوجود يف العامل؛ وال
تقول به �أي من ال�شعوب �سواء املتمدنة منها �أم غري املتمدنة .ومن هنا يتبني �أنه
ال جمال حلمل لفظ كلمة امل�ساواة على هذا املعنى املتداعي.
�إن مبد أ� امل�ساواة هو من �أ�شرف املبادئ والقوانني التي تنادي بها ال�سيا�سة
الإ�سالمية ،وهو أُ� ُّ�س العدالة وروح القانون ،وقد بي ّنا �إجما ًال مدى الأهمية البالغة
املميز( .م).
((( املَائزِّ :
((( املُكْ َنة :القدرة واال�ستطاعة( .م).
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أ�سا�سيا
التي يوليها ال�شارع املقد�س مل�س�ألة حتكيم الأ�صل الثاين الذي ي�ؤدي ً
دورا � ًّ
يف �سعادة الأمة؛ فال�شريعة املطهرة تق�ضي ب�أن كل حكم ،مهما كان مو�ضوعه� ،إذا
ما اتخذ �صيغة قانونية ،يلزم عنه يف مرحلة التنفيذ �أن ينفذ على متام م�صاديقه
و�أفراده((( ب�شكل واحد وبال�سوية ،وال يلحظ يف �أمر التنفيذ �أية حم�سوبية �أو
حكما �أو َي ُغ ُّ�ض الطرف يف �إجراء
م�ؤثرات �شخ�صية ،وال يجوز لأحد �أن يلغي ً
حكم من الأحكام .وال جمال للر�شوة والتخلف عن التطبيق ،و�إ�صدار الأحكام
على �أ�سا�س الهوى والأغرا�ض النف�سية.
وبالن�سبة للحقوق املدنية الأولية والعامة ك�أ�صل الت�أمني على ال َّن ْف�س
وال ِع ْر�ض واملال وامل�سكن وعدم التعر�ض للآخرين بال �سبب ،وال�سماح ب�إقامة
منتديات ولقاءات م�شروعة وغريها من احلقوق املدنية العامة ،البد من �إجرائها
للجميع بنحو واحد .و�أما يف املوارد اخلا�صة فيجب �أن ال يكون هناك �أي امتياز
�أو �أولوية للبع�ض دون البع�ض الآخر ،فكل �أفراد ال�شعب بعد �أن تنطبق عليهم
تلك املوارد اخلا�صة يكونون فيها �سواء .فيجب -مثالً� -أن ال يلحظ يف املدعى
م�سلما ،فالكل يجب �أن ي�أتوا
كافرا �أو ً
عليه كونه و�ضي ًعا �أو �شري ًفا ،جاه ًال �أو عا ِملًاً ،
�إىل املحكمة ُمذْ ِعنني .و�أما الأحكام ال�صادرة من قبل احلاكم ال�شرعي النافذ
احلكومة بحق القاتل وال�سارق والزاين وال�شارب للخمر والرا�شي واملرت�شي
واجلائر يف احلكم ِ
واملف�سد والمْ ُ ْر َت ّد ومن ي�أكل مال اليتيم ،فيجب �أن تنفذ ب�سرعة
((( م�صاديقه و�أفراده :يق�صد به �أن مبد�أ امل�ساواة والعدل يجب �أن ينفذ بالتمام والكمال وبالت�ساوي بني جميع
الأفراد ،وبتمام امل�صداقية دون حم�سوبية �أو تف�ضيل �أحد على الآخر( .م).
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ودون ت�أخري ،فالأحكام اخلا�صة بامل�سلمني �أو ب�أهل الذمة البد و�أن تنفذ بال متييز
بني �أفراد كل من الفريقني .هذه هي حقيقة امل�ساواة والتي تعد روح القوانني
واملبادئ ال�سيا�سية ،وال �شك �أن عدم جواز التخطي عن هذا الأ�صل هو من
�ضروريات الدين الإ�سالمي احلنيف ومن بديهياته.
ومن هنا ي�صبح �سن د�ستور �أ�سا�سي بالإ�ضافة �إىل ال�شريعة املقد�سة � ًأمرا
�ضروريا ،فمفادهما واحد ،وكل منهما يعد ترجمانًا للآخر ،ويتكفالن م ًعا بيان
ًّ
�صوره البع�ض
روح ال�سيا�سة و�أ�سا�س العدالة� ،أق�صد امل�ساواة .ولي�س الهدف كما ّ
خ�صو�صا بعد
يف مغالطتهم من �أن املراد هو خمالفة �ضروريات ال�شرائع والأديان،
ً
�أن بي ّنا وب�صريح العبارة �أن ك ًّال من الد�ستور وال�شريعة َي ُن ّ�صان على مبد�أ امل�ساواة
يف احلقوق ،و�أن النا�س �سوا�سية �أمام القوانني الد�ستورية و�أحكام ال�شرع املت�ضمنة
بيان حكم خا�ص لعنوان عام �أو ملو�ضوع خا�ص.
�إذن املق�صود من امل�ساواة هو تطبيق الأحكام املرتتبة على كل من العناوين
اخلا�صة �أو العامة بحق الأ�شخا�ص �-أي مو�ضوعات الأحكام -بال�سوية من دون
�أن يكون للأهواء وامليول ال�شهوانية �أي دخل يف جمال التطبيق .وهذا هو املعنى
املراد من مبد�أ امل�ساواة لدى جميع ال�شعوب والأمم ،ولو كان املق�صود غري هذا
�سببا يف هدم جميع ما َ�س ُّنوه من قوانني ومبادئ.
املعنى لكان ً
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�إن �سر اختالفنا مع �سائر الأمم الأخرى يف الأمور ال�سيا�سية يعود �إىل
عدم توافق قوانينهم التف�صيلية مع �أحكام ال�شريعة ،ال ب�سبب التزامهم بالعدالة
وامل�ساواة يف تنفيذ تلك القوانني .ولو كانت القوانني التف�صيلية مطابقة لأحكام
ال�شريعة لكان االلتزام مببد�أ امل�ساواة املبارك ال يعني فيما يعنيه �سوى عدم التمييز
بني ال�شريف والو�ضيع والقوي وال�ضعيف يف جمال تطبيق الأحكام ،و�إحياء
ال�سرية احل�سنة للنبي  ،mوكف �أيدي الطواغيت عن التالعب بتلك القوانني،
وحتكيم �أ�سا�س ال�شعور بامل�س�ؤولية يف تنفيذ الأحكام.
ولكننا نرى كيف �أن البع�ض حاول ت�شويه هذا املبد�أ ،والذي هو �أُ ّ�س
العدالة ،و�إظهاره ب�أقبح �صورة ،وتف�سريه ب�أنه يعني رفع �أوجه التمايز فيما بني خمتلف
طبقات و�أ�صناف املجتمع التي تختلف بطبيعتها يف الأحكام ،وغريها من التفا�سري
املغر�ضة التي من �ش�أنها �إثارة حفيظة((( و�سخط الأمم كافَّة .وبذا كانوا م�صداقًا
للآية الكرمية:ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ[البقرة،]75/
و�أ�صبحوا كذلك م�صداقًا للآية :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ[الأعراف.]179/
وكما ات�ضح لك ف�إن الهدف من تدوين القانون الأ�سا�سي هو �ضبط �أعمال
املت�صدين ،واحلد من �سيطرتهم و�صالحياتهم وحتديد مهامهم وواجباتهم .و�أما
املتعارف عليها حلفظ
التعاليم والقوانني التف�صيلية فهي �إما من قبيل ال�سيا�سة َ
النظام� ،أو هي �أحكام �شرعية عامة ال تخت�ص بطبقة خا�صة و�صنف ُم َعينَّ  ،وبالتايل
((( حفيظة :غ�ضب وحمية( .م).
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التو�صلية ،وال ترتبط ب�أحكام
التعبدية �أو ّ
فهي ال تمَ ُ ُّت ب�أي �صلة �إىل التكاليف ّ
والد َيات،
املعامالت وغريها من �أبواب العقود والإيقاعات واملواريث والق�صا�ص َ
والتي ال تدخل يف دائرة اخت�صا�صات املت�صدين وممثلي احلكومة ،و�إمنا هي مما
يبحثها املراجع يف ر�سائلهم العلمية وال جتب �إال على من دان بالدين الإ�سالمي
احلنيف.
�أ�ضف �إىل ذلك � َّأن ما يراد من تدوين القانون ال عالقة له بوظائف احلكومة
ال�شرعية وتطبيق موارد احلكم ال�شرعي با�ستيفاء الق�صا�ص والديات و�إجراء
احلدود الإلهية على امل�سلم والكافر الأ�صلي واملرتد الفكري وامللي((( وغري ذلك
مما يحكم به املجتهد النافذ احلكومة((( وتقوم بتنفيذه ال�سلطة التنفيذية؛ وبحمد
اهلل ف�إن الأحكام ال�صادرة يف هذه الأبواب ال جمال للتدخل فيها من قبل
الآخرين ،كما �أن �إحلاق مبد أ� امل�ساواة بقانون املحاكمات ال يراد به �سوى وجوب
الرجوع يف هذه املجاالت �إىل املجتهد النافذ احلكومة ،ومن ثم تنفيذًا للأحكام
ال�صادرة عن ذلك املجتهد مهما كانت طبيعة تلك الأحكام و� ًّأيا كان املحكوم
عليه وبال ت�أخري.
عدوا
ولكنهم مع ذلك ولأجل تدعيم مغالطتهم املغر�ضة والتي بي ّناها ًّتوا ّ
منافيا لقانون
تعدد موارد املو�ضوعات والأحكام ال�شرعية يف الأبواب املذكورة ً
((( املرتد الفكري وامللي :الذي ارتد عن فكرة �أو عن عقيدة( .م).
((( املجتهد النافذ احلكومة :العامل املجتهد املناط به احلكم (القا�ضي)( .م).
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امل�ساواة الذي عرفت فوائده وثمراته ،والأعجب من ذلك �أنهم مع و�ضوح فكرة
امل�ساواة و�أنها مبعنى الت�سوية بني �أفراد املجتمع يف القوانني املو�ضوعة لأجل �ضبط
ت�صرفات املت�صدين ،ولي�س الهدف منها رفع جميع �أوجه التمايز بينهم ،فالقوانني
عامة وت�شمل جميع الأ�صناف والطبقات ،وجميع املغالطات التي ذكرت هي
�أجنبية وغريبة عن �أ�صل املو�ضوع ،ومع ذلك كله ،ولأجل توجيه هذه املغالطات
و�صرف الأذهان عن هذه املفارقة الوا�ضحة� ،أتوا على مغالطة عجيبة �أخرى
خال�صتها �أنه �إذا كانت القوانني املذكورة �إ�سالمية ،مع ما فيها من االختالفات يف
الأبواب املذكورة� ،إذن كيف ميكن �أن نح�صل على امل�ساواة؟ و�إذا كانت الأحكام
املذكورة تلك خمالفة للإ�سالم ،فكيف ميكن قبولها كقوانني يلزم �إجرا�ؤها؟
وللإجابة على هذه املغالطة نقول� :إن كل الأحكام القانونية هي مبر�أى
وم�سمع اجلميع ،و�أن هذه املغالطة الباعثة على ال�شك ال حمل لها من الإعراب،
فالقوانني املقررة لتحديد �صالحيات املت�صدين و�ضبط ت�صرفاتهم �ضابطها �أن ال
بدءا بكتاب الطهارة
تخالف الإ�سالم ،ال �أن تدرج جميع الأحكام الإ�سالمية ً
الد َيات يف قائمة الوظائف واملهام ال�سيا�سية للمت�صدين ويكونوا
�إىل �آخر كتاب َّ
م�س�ؤولني عنها .وقد فات ه�ؤالء املثل ال�شعبي املعروف وهو� :صحيح �أن كل جوزة
كروية ال�شكل ،ولكن لي�س كل ما هو كروي فهو جوزة.
�إمنا �أوردت هذا املثل الذي يعرفه حتى الأطفال لأقول �إن غلبة الهوى
و�شدة الطمع قد طبعت على قلوب ه�ؤالء ف�أن�ستهم هذا املعنى .واحلق �أن الزمن
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�أ�شرف و�أغلى من �أن ن�صرفه يف التعر�ض ملثل هذه الأقاويل ،والرد على مثل هذه
الأباطيل.
املغالطة الثالثة :وهي املثارة حول تدوين القانون الأ�سا�س

لقد قام عبدة الظلمة  -ولأجل رفع هذا اللجام عن الأفواه الكبرية
لأ�سيادهم الظلمة-بال�ضرب على �أوتار خمتلفة �أهمها �أن ديننا نحن امل�سلمني هو
الإ�سالم وقانوننا هو القر�آن الكرمي و�سنة خامت الر�سل حممد  ،mومن هنا ف�إن
تدوين قانون �آخر يف بلد الإ�سالم بدعة وااللتزام به بدعة �أخرى لعدم م�شروعيته،
كما �أن معاقبة من تخلف عنه بدعة ثالثة� .إذن هذه املغالطة تق�ضي ب�أن تدوين
الد�ستور الأ�سا�س يعد بدعة من ثالث زوايا.
�إن حقيقة هذه املغالطات ت�شبه �إىل حد كبري ق�صة رفع امل�صاحف من قبل
ال�شاميني ،كما �أنها ت�شبه ما قاله اخلوارج يف النهروان (�أن ال حكم �إال هلل) ،بل
هي �أكرب من كلتا هاتني املغالطتني ،وهنا يلزم بيان �أمرين :الأمر الأول :هو �أنه
من �أظهر البديهيات الإ�سالمية ومن امل�سائل التي �أجمع عليها علماء الأمة بال
ا�ستثناء هو حرمة التطاول على مقام النبوة ال�شامخ وعلى ال�شارع املقد�س ،وهو
الذي عربت عنه الأخبار بالبدعة و�أ�سماه الفقهاء بالت�شريع ،وهذا �إمنا يتحقق
اجتماعيا مكتوبًا �أو غري مكتوب،
فرديا كان �أو
عندما ُي َع ْنوِن حكم من الأحكامًّ ،
ًّ
وافرتاء.
على �أنه حكم اهلل وحكم ال�شرع و�أنه يجب االلتزام به كذبًا
ً
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و�أما مع عدم �إ�سباغ ال�صفة ال�شرعية والإلهية وعدم ن�سبة احلكم �إىل
ال�شارع املقد�س ،ف�إن �أي لون من الإلزام ،وااللتزام �سواء على ال�صعيد الفردي �أو
االجتماعي ،ال يعد بدعة �أو ت�شري ًعا ،مثل النوم واال�ستيقاظ والأكل يف �ساعات
حمدودة� ،أو ك�أن يلتزم �أفراد الأ�سرة �أو القرية بتنظيم �أمورهم على وجه خا�ص
وطراز خا�ص .وقد تتعدى دائرة االلتزام والإلزام لت�شمل �سكان قطر من الأقطار
�أو �إقليم من الأقاليم.
و�أما بالن�سبة للمقررات والنظم املتعارف عليها ،فال فرق بني �أن تكون
متعاهد عليها ومعمول بها من دون تدوين� ،أو �أن تكون مد ّونة على هيئة ن�ص
د�ستوري؛ ذلك لأن ا ِملالَك((( يف كل ذلك هو �إرادة ت�شريع جديد مقابل الت�شريع
الإ�سالمي و�إظهار البدعة يف الدين ،ولي�س ا ِملالَك هو وجود قانون مد ّون �أو عدم
وجوده.
الأمر الثاين :هو �أنه كما توجد هناك �أمور كثرية غري واجبة بذاتها قد ت�صبح
واجبة �إذا ما تعلق بها النذر والعهد واليمني �أو الأمر الوالئي ال�شرعي �أو ال�شرط
�ضمن العقد ،كذلك قد جتب �إذا ما توقف عليها �إقامة واجب من الواجبات،
�أي �أن تلك الأمور التي هي غري واجبة يف نف�سها تكون واجبة بالعر�ض ويلزم
القيام بها عقالً ،حتى لو مل نكن من القائلني ب�أن مقدمة الواجب واجبة وجوبًا
�شرعيا م�ستقالًّ ،ذلك لأن توقف الواجب عليها يوجب لزوم الإتيان بها على نحو
ًّ
((( املالَكُ :خال�صة الأمر وجوهره( .م).
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ال�ضرورة العقلية .وهذا القدر من لزوم املقدمة ولزوم الإتيان بها متفق عليه بني
جميع علماء الإ�سالم.
بعد �أن بي ّنا هذين الأمرين يت�ضح وجوب تدوين الد�ستور الأ�سا�سي
بال�صيغة التي تكفل لنا م�س�ألة حتديد �صالحيات احلكومة اجلائرة واحلد من
نظرا لتوقف �أمر حفظ النظام عليه
اختياراتها على �أ�سا�س متبنيات مذهبنا ً
و�صيانة لأ�صل التحديد ،وال يدعي �أحد �أن ما جاء يف الد�ستور هو من عند
اهلل ،كما ال يق�صد من ورائه املجيء ِب�ش ْر َعة مباينة ل�شرعة الإ�سالم �أو بدعة يف
الدين �أو التطاول على مقام النبوة .وبذا يظهر �أن هذه املقولة لي�ست �إال مغالطة
�سخيفة ومغر�ضة �أوردها الإخباريون اجلهلة� ،أولئك الذين مل يفهموا بعد ما معنى
البدعة والت�شريع؛ لذا نراهم ي�ستكرثون على فقهاء ع�صر الغيبة كتابتهم للر�سائل
العلمية ،ويعدوه من الهفوات والزالت ،و�أنه تطاول على مقام النبوة املقد�س.
ف�سبحان اهلل �إنه التمادي بالغي واتباع الهوى وبتعبري القر�آن الكرمي ﮋﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﮊ[الأعراف ]176/الذي ي�ؤدي بالإن�سان �إىل ت�سطري مثل هذه
الأباطيل وال�شبهات الواهية التي يروجها الإخباريون اجلهلة ،ويعر�ض الدين
الإ�سالمي وما �أجنزه علماء الإ�سالم واملجددون منهم على مر القرون والقرن
الثالث ع�شر الهجري خا�صة �إىل خطر الزوال من حيث ال ي�شعر الإن�سان بذلك،
كل ذلك يف �سبيل �إلغاء �أ�صل حتديد احلكومة و�إلغاء املبد�أ القائل بوجوب �أن
يتحمل املت�صدون م�س�ؤولية وتبعات ما يرتكبونه من جرائم �إزاء �أرواح و�أعرا�ض
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و�أموال امل�سلمني .وهنا لي�س لنا �إال �أن نردد �صريح الآية الكرمية:ﮋ ﯡ ﯢ

ﯣﮊ[احل�شر ،]2/فهل �إنهم مل يفرقوا بني حقيقة الت�شريع وبني البدعة؟ و�إن
الأمور قد اختلطت عليهم؟ �أو �إنهم �ساروا على خطى الذين �سبقوهم عما جاء يف
و�صفهم يف اخلطبة ال�شق�شقية(((« :بلى ،قد �سمعوها ووعوها ،ولكن حليت الدنيا
يف �أعينهم وراقهم زبرجها»(((.
�إن امل�ساعي احلثيثة التي بذلت لأجل تطبيق القانون الع�سكري الذي
ُد َون ب�إيحاء من الرو�س بعد هدم الركن الأ�سا�سي ل�سعادة ال�شعب الإيراين مع ما
يت�ضمنه [�أي القانون الع�سكري] من خمالفة �صريحة ل�ضروريات و�أحكام الدين
(((
الإ�سالمي ،كما �إن �إيكال �أمر تطبيق هذا القانون �إىل ال�ضابط الرو�سي لياخوف
مبا يعني ت�سليطه على نفو�س و�أعرا�ض و�أموال امل�سلمني ،كل ذلك ي�ؤكد على
رجحان كفة االحتمال �أو ال�شق الثاين ،وانطباق و�صف �أمري امل�ؤمنني عليهم ب�أن
الدنيا حليت يف �أعينهم وراقهم زبرجها و�أن الأمر لي�س جمرد ا�شتباه.
((( اخلطبة ال�شق�شقية :هي �إحدى اخلطب املن�سوبة للإمام علي بن �أبي طالب  ،وفيها يتظلم  من
الغنب يف �صرفه عن اخلالفة بعدما كان املهي أ� الأكف أ� لها ،وبعد �أن قال النبي  mما قال يف حقه يوم (غدير
خم)« :من كنت مواله فعلي مواله».
لالطالع على ن�ص اخلطبة كام ًال انظر :نهج البالغة ،وهو ما جمعه ال�سيد ال�شريف الر�ضي من كالم �أمري
امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب � ،شرح و�ضبط الإمام حممد عبده ،طباعة املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،م�صر،
بدون تاريخ ن�شر� .ص( .38م).
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة ،اخلطبة الثالثة� ،ص.49
((( لياخوف ،ال�ضابط الرو�سي الذي ا�ستعان به حممد علي �شاه ل�ضرب املجل�س باملدفعية يف حزيران ١٩٠٨م،
وكان معه جنود من القوزاق.
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املغالطة الرابعة :وهي بخ�صو�ص تن�صيب مراقبني وعقد جمل�س �شورى
وطني.

لقد بذل �أعوان الظلمة جل اهتمامهم حول هذا املو�ضوع لكونه ميثل اجلانب
العملي يف م�س�ألة حتديد ال�سلطة اجلائرة ،ومبثابة اللجام الذي يكف الظاملني عن
التمادي يف ّغيهم ،ف�أل�صقوا �أنواع ال ُّت َهم مبنتخبي الدورة الأوىل من املجل�س وراحوا
ين�سجون من املهازل ما هو �أوهن من خيوط العنكبوت .وفيما يلي نرد على بع�ض
هذه ال َّت َخ ُّر َ�صات((( بالرتتيب:
�أو ًال :ما �أر�سله بع�ض متن�سكي وجهلة تربيز �إىل النجف من روايات و�أخبار
تدل على عدم جواز تدخل الأمة يف �أمر الإمام ،فكانوا كناقل التمر �إىل َه َجر.
وقد جاء يف كتابهم ما �ش�أن الرعية والدخول يف �أمر �إمامة و�سلطان �صاحب
الع�صر والزمان احلجة بن احل�سن �أرواحنا فداه!!
فهم ل�شدة اتباعهم الهوى ت�صوروا �أن طهران هي الناحية املقد�سة للإمام
احلجة بن احل�سن (عج) �أرواحنا فداه! �أو �أنها الكوفة امل�شرفة! و�أن ع�صرنا هذا
ع�صر خالفة احلجة �صاحب الزمان (عج)! و�أن ه�ؤالء املغت�صبني للوالية ميثلون
احلجة املهدي! و�أما منتخبو ال�شعب فهم �أنا�س ان ُتدبوا ليتدخلوا يف �أمر اخلالفة
احلقة والوالية المْ ُطْ َل َقة!!
((( ال َّت َخ ُّر�صات :االفرتاءات والأكاذيب( .م).
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ندعو اهلل العلي القدير �أن يداوي �أُ َ�س َراء و�أَ ِذالَّء هذا البلد ب�أنفا�س
امل�سيح  ،Cو�أن يتداركهم روح القد�س فيعوا هذا الأمر الوا�ضح؛ وهو �أن
طهران لي�ست الناحية املقد�سة ،وال الكوفة امل�شرفة ،و�أن املغت�صبني للحكومة ال
ميثلون ذاك املقام ال�شامخ (الإمام عج) .و�أن ما يريده ممثلو ال�شعب هو الوقوف
بوجه الغا�صبني واحلد من �صالحياتهم واختياراتهم.
و�إذا ما ا�ستوعبوا هذه البديهيات ميكن دفع هذه ال�شبهة التي ت�شبه �شبهة
ابن كمونة((( وحل هذه العوي�صة((( الأ�صعب من اجلذر الأ�صم(((!
ثانيا :بعد الإذعان ل�ضرورة حتديد ال�سلطة اجلائرة بالقدر امل�ستطاع ولزوم
ً
تعيني جلنة مراقبة ملتابعة حتركات املت�صدين ومنعهم من التمادي يف ّغيهم ،قام
ال�ش َبه والو�ساو�س حول هذا املو�ضوع كي ي�صرفوا �أذهان العامة عنه،
البع�ض ب�إلقاء ُّ
وحم�صل كالمهم �أن كلتا املقدمتني (حتديد ال�سلطة وتعيني هيئة م�شرفة) ،هي من
((( ابن كمونة :هو عز الدولة �سعد بن من�صور بن �سعد بن احل�سن بن هبة اهلل بن كمونة البغدادي .تويف �سنة ٦٩٠
هـ .له م�ؤلفات بخطه يف اخلزانة الغروية يف النجف يظهر منها ح�سن �إ�سالمه وعقيدته .و�شبهته هي تلك التي
ت�ساءل فيها عن املانع من وجود ماهيتني متباينتني ي�صدق عليهما م ًعا مفهوم واجب الوجود ،وقد �أع�ضلت
�سماها �صدر املت�ألهني بافتخار ال�شياطني .وقد �أجيب
هذه ال�شبهة على فال�سفة امل�سلمني قرونًا عديدة حتى ّ
عنها بعد ذلك ب�أجوبة عديدة .انظر نهاية احلكمة للعالمة الطباطبائي� ،ص .٢١٣
((( العوي�صة :امل�شكلة ال�صعبة( .م).
تكعيبيا ،مثل العدد
تربيعيا ،و�إذا �ضرب يف نف�سه مرتني �صار
(((	�إذا �ضرب العدد يف نف�سه مرة �صار ً
ًّ
جذرا ًّ
منطقيا ،ويف مقابله اجلذر الأ�صم ،كالعدد الذي �إذا �ضرب يف نف�سه كان الناجت
( )٣الذي ي�سمى ً
جذرا ًّ
وغالبا ما يقرن ب�شبهة ابن كمونة ،وتو�صف به املغالطة عند
فلتع�سر هذا العدد ي�سمى باجلذر الأ�صمً .
ع�شرة؛ ُّ
ظاهريا.
ا�ستحكامها ًّ
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ال�ضرورات وال ميكن �إنكارهما ،لكن مبا �أن القيام ب�إدارة �أمور الأمة و�ش�ؤونها هي
من الوظائف ا ِحل�سبية وتدخل يف باب الوالية� ،إذن فالقيام بها من وظائف النواب
العامني واملجتهدين ال ُع ُدول ،ولي�س من �ش�أن العوام التدخل يف مثل هذه الأمور،
فتدخلهم وانتخاب املمثلني كله عبث وغري �صحيح ،وينتج عنه ت�صدي من ال يحق
له الت�صدي ،فيكون ت�صديه اغت�صابًا لهذا املقام.
ويف معر�ض الإجابة نقول� :إن هذه ال�شبهة تختلف عن �سائر التلفيقات ب�أنها
ذات �صبغة علمية ،حيث ت�ضمنت الت�سليم ب�ضرورة حتديد ال�صالحيات وتعيني
ما ي�سمى بالهيئة امل�شرفة �أو جلنة املراقبة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها مل تنكر �أ�صل املو�ضوع
وجدواه ،ومل ّتد ِع ب�أن طَ رق هذا املو�ضوع هو تدخل �سافر يف �ش�ؤون الإمامة،
ولذا وجب علينا �أن ن�شكرهم على موقفهم الإيجابي هذا ،ولكن الإ�شكال الذي
طرحوه هو من امل�صاديق الوا�ضحة للمثل املعروف القائل« :حفظت �شي ًئا وغابت
عنك �أ�شياء».
�إذ من الوا�ضح �أن �إدارة �أمور الأمة و�ش�ؤونها من الوظائف احل�سبية ،ولكن
وبغ�ض النظر عن مبد أ� ال�شورى الذي يجب تكري�سه يف احلكومة الإ�سالمية،
والذي بي ّناه �ساب ًقا ،ف�إن ال�شعب بجميع �أفراده له حق الإ�شراف واملراقبة باعتباره
يدفع ال�ضرائب والر�سومات وي�شارك يف �إعمار البالد وبنائها هذا �أو ًال ،كما �أن
ثانيا ،ومن باب الأمر باملعروف والنهي
�أ�صل العمل مببد�أ ال�شورى يقت�ضي ذلك ً
عن املنكر ثال ًثا .وال ميكن ممار�سة هذا احلق �إال بانتخاب ال�شعب ملمثليه.
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نظرا ملغ�صوبية
�أ�ضف �إىل ذلك �أن واجبنا الفعلي الآن يحتم علينا ذلك ً
مقام اخلالفة وعدم �إمكانية حتقيق التحديد ال�صحيح �إال بهذه ال�صورة .ومما �سبق
نخل�ص �إىل تعينّ وجوب التقنني وحتديد ال�صالحيات وفر�ض الرقابة.
و�أما يف باب الوظائف احل�سبية فالبد من التنويه �إىل �أ�صلني م�سلّمني:
(((1ال يلزم يف الت�صدي لهذا الأمر وجود املجتهد ،بل يكفي �أخذ الإذن منه
ليت�صف بال�شرعية ،وهذا من امل�سائل الوا�ضحة التي يعمل بها حتى عوام
ال�شيعة يف �إجناز �أعمالهم.
((�(2إن عدم متكن النواب العموميني ووكالء الإمام احلجة (عج) من �إقامة
تلك الوظائف ال ي�سقطها ،بل �إن الوالية حينئذ ت�صبح يف عدول امل�ؤمنني،
ومع عدم متكنهم ُت َف َّو�ض �إىل عموم النا�س ،بل �إنها يف النهاية ت�صل �إىل
ّف�ساق امل�سلمني ،وذلك ب�إجماع فقهاء الإمامية.
ومن ذلك يت�ضح �أن القيام بالوظائف الالزمة و�إجراء عملية التحديد
والتقنني ال يتم �إال بهذه ال�صيغة الد�ستورية الر�سمية ال�سائدة يف العامل ،وبانتخاب
ممثلي ال�شعب للم�ساهمة يف ر�سم �سيا�سة البلد و�إدارة �ش�ؤونه ،وبدون ذلك لن
ن�صل �إىل النتائج املطلوبة .ولو قام فقهاء ع�صر الغيبة بتعيني جلنة مراقبة وهيئة
م�شرفة على �أعمال الدولة  -كبديل عن ال�صيغة الد�ستورية  -ف�إن النتيجة �سوف
تكون قيام احلكم امل�ستبد باتخاذ عدد من الإجراءات التع�سفية كالنفي والإهانة،
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وحتى م�س�ألة الر�سمية يف القيام بالوظائف املذكورة ،والتي ت�شكل الأ�سا�س يف
امل�س�ألة الد�ستورية ،ف�إن تكري�سها �أمر غري ممكن �إال بال�صورة التي �أ�شرنا �إليها.
ولهذا ف�إن ما ميكن القيام به يف مثل هذه الظروف ،هو االكتفاء بالقدر امل�شار
�إليه من الوالية ،و�صرف النظر عن الأمور العامة وامل�شرتكة اخلارجة عن الوالية
على النف�س((( ،ولرعاية جانب االحتياط ،يجب �أن يكون �إجراء االنتخابات
وتدخل املنتخبني يف �أمور احلكومة ب�إذن املجتهد النافذ احلكم.
وقد يكون من الأ�صلح �أن ت�ضم جمموعة املنتخبني عد ًدا من املجتهدين
العظام لت�صحيح و�إنفاذ الآراء ال�صادرة ،وذلك كما جاء يف الف�صل الثاين من
الد�ستور.
وباتخاذ هذه اخلطوات ومراعاة جميع اجلوانب ال يبقى هناك �أي جمال لأية
�شبهة لدى عوام ال�شيعة ،ف�ض ًال عن �أهل العلم منهم.
ثالثًا :ما �أر�سله البع�ض من ر�سائل �إىل النجف الأ�شرف ت�ضم مدعيات
فارغة وهزيلة يف �إثبات �أن ت�شكيل هيئة م�شرفة ال يدخل يف باب الوكالة ال�شرعية،
وهم بذلك كناقل التمر �إىل هجر .ويف اجلواب نقول :بغ�ض النظر عن ال�ضرائب
التي تدفع لت�أمني ودعم م�شاريع وم�صالح البلد ،وبغ�ض النظر عن جممل الق�ضايا

(((

(((	�إ�شارة �إىل والية املع�صوم 
ﯜﮊ [الأحزاب.]6 /
((( ُم َّدعياتَ :د َعا َوى( .م).

على الأنف�س ،طب ًقا لقوله تعاىل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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البت فيها من �صالحيات الويل املن�صوب من قبل
امل�شرتكة والعامة ،والتي يكون ّ
اهلل تعاىل وال والية للغري فيها ،والتي ميكن العمل مببد�أ الوكالة ال�شرعية فيها ،بغ�ض
النظر عن كل ذلك يبدو �أننا نحن املعممني العوام مل نفهم الوكالة مبعناها اللغوي
والعريف وهو مطلق الت�سليم والإيكال((( ،ومن هنا �أطلق عليه ا�سم عقد الوكالة ،ومل
نتوقف عند مفاد الآية املباركة ،ﮋﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ[�آل عمران،]173 /
وال الآية الكرمية :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ[الأنعام ،]107 /وال قوله تعاىل:
ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ[هود ،]12 /وغريها من الآيات التي يت�ضح من
خاللها عدم انطباق املعنى فيها مع مدلول الوكالة ال�شرعية ،ومع ذلك جيء فيها
بكلمة الوكالة.
كما �أننا مل نلتفت �إىل �أنه بعد �أن ات�ضح �صحة �أ�صل املو�ضوع ولزوم تعيني
هيئة للإ�شراف والرقابة ،ف�إن احلديث عن انطباقها على الوكالة ال�شرعية وعدم
انطباقها ال يتعدى �أن يكون مناق�شة لفظية ال طائل لها .فما هي الثمرة املرتتبة وما
هو املحذور من وراء كون �إطالق الوكالة يف هذا الباب حقيق ًة �أو جما ًزا.
�إن حتديد �صالحيات ال�سلطة اجلائرة يتنافى و�أهوا�ؤنا النف�سية ومطامعنا
ال�شخ�صية ،ولوال ذلك ملا ختم على قلوبنا و�أب�صارنا و�آذاننا ،وملا و�صلنا �إىل هذه
الدرجة يف معاونة الظلمة ،والطغاة ،وملا �أر�سلنا مثل هذه (الأباطيل) �إىل النجف
الأ�شرف ،والكتفينا على الأقل بت�شوي�ش �أذهان العوام.
((( الإيكال :التكليف ،من �أَ ْوكَل �إىل فالن الأمر� ،أي �ألقاه عليه( .م).
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راب ًعا :فيما قيل عن عدم م�شروعية الأخذ ب�آراء الأكرثية و�أن هذا الأمر
بدعة .يتبني ،مما �سبق من احلديث عن الت�شريع والبدعة ،بطالن كون الأخذ بر�أي
الأكرثية بدعة ،وال حاجة للإعادة .فكما تعلم �أن �أ�صل ال�شورى التي ن�ص عليها
الكتاب قائم على الأخذ بالت�صريحات عند التعار�ض ،والأخذ ب�آراء الأكرثية عند
الدوران ،وب�أقوى املرجحات .حيث �إن الأخذ بالطريق الذي �أجمع عليه �أكرث
العقالء �أرجح من الأخذ بال�شاذ ،وهذا ما ن�ستفيده من عموم التعليل الوارد يف
أي�ضا(((؛ فمع االختالف يف الآراء والت�ساوي من حيث
مقبولة عمر بن حنظلة � ً
امل�شروعية يلزم الأخذ بر�أي الأكرثية حفظًا للنظام ،وجهة الإلزام يف ذلك نف�س
الأدلة الواردة يف لزوم احلفاظ على النظام.
ون�ضيف هنا �أن الر�سول � mأخذ بر�أي الأكرثية من �أ�صحابه يف مواقع
عديدة؛ فقد نقل الرواة من الفريقني �أن الر�سول � mأيد الأكرثية يف غزوة �أحد،
وهذا ما �أ�شرنا �إليه �ساب ًقا .ويف غزوة الأحزاب كذلك �أخذ الر�سول ب�آراء الأكرثية
فيما يرتبط بعدم م�صاحلة قري�ش على قدر من متر املدينة(((.
((( �سنذكر املقطع الأول منها يف نهاية املق�صد الأول من اخلامتة ،ونقت�صر هنا على ما يرتبط ب�إ�شارة امل�ؤلف (قد�س
�سره) ،وهو �أن عمر بن حنظلة �س�أل الإمام ال�صادق  عن احلكم فيما لو اختار املتنازعان قا�ضيني وحكم
كل منهما بحكم خمتلف عن الآخر ،وكان القا�ضيان مت�ساويني يف العدالة والتقوى .ف�أجابه الإمام :
«ينظر �إىل ما كان من روايتهما عنا يف ذلك الذي حكما به ،املجمع عليه �أ�صحابك في�ؤخذ به ،ف�إن املجمع عليه
حكمنا ال ريب فيه» .من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،٣ص ،10ط ،جامعة املدر�سني يف قم.
((( ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،ج� ،٣ص : ٢٣٤ملا ا�شتد البالء بعث الر�سول �إىل قائدين من قواد امل�شركني �أن
يعطيهما ثلث ثمار املدينة على �أن يرجعا مبن معهما عنه وعن �أ�صحابه ،فجرى بينهما وبينه ال�صلح ،فلما �أراد
الر�سول � mأن يفعل ا�ست�شار �سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة ،فقاال لهً � :أمرا حتبه فن�صنعه؟ �أم �شي ًئا �أمرك اهلل=
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كما جند �أن الإمام �أمري امل�ؤمنني  وافق ر�أي الأكرثية يف ق�ضية
التحكيم امل�ش�ؤومة مع �أن الأكرثية كانوا قد ُخدعوا برفع ال�شاميني للم�صاحف.
ويف ذلك يقول الإمام علي � :إن ن�صب ا َحل َكمني مل يكن �ضاللة ،و�إمنا هو
�سوء ر�أي اتبعت فيه الأكرثية عندما وجدتها م ّتفقة عليه(((.
�إن ا�ستق�صاء مثل هذه املوارد يبعدنا عن الهدف الذي من �أجله د َّو َّنا هذه
الر�سالة ،ولذا نكتفي بهذا القدر يف جمال الرد على الدعوى املثارة ،وملا كانت
معظم ال�شبهات املغر�ضة تدور حول هذا الركن الأ�سا�سي لل�سعادة ،لذا ت�صدينا
لدفعها ودح�ضها و�إثبات �أنها قائمة على �أ�سا�س الأهواء واملطامع النف�سية ،و�أما ما
تبقى من هفوات فهي وا�ضحة البطالن ،وال داعي لاللتفات �إليها والتعر�ض لها.
جانبا من الردود التي �أجاب
ويجدر بنا هنا �أن نذكر يف ختام هذا الف�صل ً
بها �سماحة �آية اهلل الآخوند مال حممد كاظم اخلرا�ساين (دام ظله) على الر�سائل
=به البد لنا من العمل به؟ �أم �شي ًئا ت�صنعه لنا؟ قال :بل �شيء �أ�صنعه لكم .فقال له �سعد بن معاذ :يا ر�سول
اهلل ،قد كنا نحن وه�ؤالء على ال�شرك باهلل وعبادة الأوثان ال نعبد اهلل وال نعرفه وهم ال يطمعون �أن ي�أكلوا منها
قرى �أو بي ًعا؛ �أفحني �أكرمنا اهلل بالإ�سالم وهدانا له و�أعزنا بك وبه نعطيهم �أموالنا! واهلل ما لنا بهذا
مترة �إال ً
من حاجة ،واهلل ال نعطيهم �إ ّال ال�سيف .فتناول �سعد بن معاذ ال�صحيفة فمحا ما فيها من الكتاب .ثم قال:
ليجهدوا علينا.
بجرا ،وال ختلتكم عن �أمركم ،وال ّلب�سته عليكم ،و�إمنا اجتمع ر�أي
(((	�إ�شارة �إىل قوله « :فلم �آت ال �أبا لكم ً
َملَئكم على اختيار رجلني �أخذنا عليهما �أ ّال يتعديا القر�آن»� .صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة� ،ص ،185
اخلطبة .127
علي �إباء املنابذين ،حتى �صرفت
�أو لعله �إ�شارة �إىل قوله « :وقد كنت نهيتكم عن هذه احلكومة ف�أبيتم َّ
ر�أيي �إىل هواكم� .ص .80اخلطبة  .36وما قاله امل�ؤلف نقل بامل�ضمون ،ف�إن العبارة املذكورة يف املنت ال وجود لها
يف الرتاث الأدبي للإمام .
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ال�شفوية التي وجهتها امل�شيخة الإ�سالمية يف �إ�سطنبول �إىل �سماحته عن طريق
بع�ض الإيرانيني املقيمني هناك ،ملا تت�ضمنه من �شجب وا�ستنكار للمواقف التي
يبديها عبدة الظلمة يف �إيران.
فقد ورد عن هذا الرجل العظيم الذي طاملا �سعى �إىل ن�صرة الدين احلنيف،
يف لزوم االهتمام بت�شييد ركن ال�سعادة و�أ�سا�سها ،ما يلي:
نت�صد نحن بو�صفنا ر�ؤ�ساء الإ�سالم و�أمنا�ؤه لهذه احل�ضارة التي
«�إذا مل َّ
�أخذت �شكل ال�سيل العارم املنحدر من بالد الغرب �صوب البلدان الإ�سالمية،
و�إذا مل نهب جمي ًعا لتثبيت �أ�س�س ودعائم احل�ضارة الإ�سالمية يف الوقت
املنا�سب ،ف�سوف يجرف هذا ال�سيل اخلطري بناء الإ�سالم وركائزه وميحوه من
�صفحة الوجود» انتهى.
بقي عليك -عزيزي القارئ� -أن تالحظ مدى الفارق بني هذه النظرة
وتلك؛ فهذا الرجل العظيم ويف مقام الدفاع عن الإ�سالم يتنبه �إىل التبعات
والعواقب ال�سيئة التي قد تلحق بالإ�سالم جراء((( الو�ضع الراهن الذي مير
به الدين والإ�سالم ،ويلفت الأنظار �إىل �ضرورة �إقامة ركن ال�سعادة هذا مع �أن
الدولة العثمانية ما زالت حتتفظ باقتدارها و�شوكتها ،كما �أنه ال ي�شك يف �أن حتديد

((( َج َّراء :ب�سبب( .م).
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(((

�صالحيات ال�سلطة احلاكمة وفر�ض هيئة م�شرفة عليها هو من حاقّ الدين
و�صميم الكتاب وال�سنة ومن معامل احل�ضارة الإ�سالمية.

�أما نحن َع َبدة الظَّ لَمة يف �إيران الذين نعد �أنف�سنا من املتم�سكني باملذهب
اجلعفري فمهما فر�ضنا يف �أنف�سنا اجلهل مبقت�ضيات الدين ومداليل الكتاب
وال�سنة و�سرية النبي  mوالأئمة ب ،فال جنهل هذه ال�ضرورة التي ي�صرح
بها مذهبنا وهي �أن هذه ال ُّز ْم َرة((( املت�صدية لزمام ال�سلطة هي ُز ْم َرة غا�صبة ،ويجب
احلد من �سلطتها وحتديد �صالحياتها مهما �أمكن.
�أال يكفينا �أننا كنا بالأم�س على ر�أ�س الأمم واليوم وقعنا يف حمنة وورطة
ومهلكة ال مثيل لها ب�سبب انعدام روح الإح�سا�س بامل�س�ؤولية لدى احلكام
واملت�صدين ور�سوخ هذه الفكرة املغلوطة القائلة ب�أن للحاكم �أن يفعل ما ي�شاء وما
عما يفعل! حتى �أخذ احلكام يعبثون مبقدرات
يحلو له وال يحق لأحد �أن ي�س�أله ّ
الأمة وم�صريها كيفما �شا�ؤوا .ومع هذا كله ها نحن نداهن فراعنة وطواغيت الأمة
العابثني مبقدرات البالد ونوافق املنتهكني لدماء و�أعرا�ض و�أموال ال�شعب ،بل ترانا
ن�ؤيد الأجانب الذين جا�ؤوا للغنيمة ون�أمل �أن متتد �أعمارنا �أيا ًما �أخرى ننهب فيها
اخلريات ون�ست�أثر بالأموال ،وذلك من خالل خمالفتنا لهذا املبد�أ الذي يعد الركن
الأ�سا�سي لل�سعادة ،لأنه يوقف الظَّ ل ََمة عند حدهم ويك ُّفهم عن التمادي يف ّغيهم
((( َحاقّ الدين :حقائق الدين الثابتة ال�صادقة( .م).
((( ال ُّز ْم َرة :اجلماعة من النا�س( .م).
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ويبدد جميع خمططاتهم! وها نحن تظافرنا معهم وبذلنا جهدنا لرفع جلام التحديد
والتقنني عن �أفواه الظلمة ،وقمنا بعدة �أدوار  -تب ًعا للظروف وامل�ستجدات  -وكلها
ت�صب يف حتكيم �أ�سا�س اال�ستبداد وزرع بذور الفتنة والف�ساد؛ ففيما يخ�ص ت�شكيل
هيئة م�شرفة من املجتهدين العظام طرحنا م�س�ألة �أن يكونوا من الطراز الأول ،وكما
هو معلوم ف�إن تعيني امل�صاديق يف مثل هذه امل�س�ألة حمل تنازع و�شجار وعادة ما
ي�ؤدي �إىل الفرقة واالختالف ،ومل نكتف بذلك ،بل �سعينا وراء �إف�شال عمل جمل�س
ال�شورى الوطني والإخالل مب�شروعيته ،وذلك من خالل رفع دعوى �ضد ع�ضوية
الهيئة امل�شرفة يف املجل�س ،و�أنه ينبغي �أن تكون هذه الهيئة خارج �إطار املجل�س ،يف
حني �أن الف�صل الذي يخت�ص ببيان دور ومهام الهيئة امل�شرفة من الد�ستور ين�ص
وب�صراحة على �أن ر�أي هيئة املجتهدين يف ت�أييد �صالحية املواد القانونية املعنونة
يف املجل�س وموافقتها ملبادئ ال�شريعة �أو ر ّد �صالحيتها واحلكم عليها ب�أنها خمالفة
لأ�صول ال�شريعة مطاع ونافذ ومقدم على ر�أي الأكرثية.
ولكن مع هذا كله �أخذنا نردد هذه ال�شبهة الواهية طم ًعا يف ت�ضليل ال�سذج
والب�سطاء من النا�س ،وهي �أن ع�ضوية هيئة املجتهدين يف املجل�س النيابي ت�ضعف
من موقفهم يف �إلغاء املواد القانونية املخالفة لل�شريعة الإ�سالمية فيما �إذا كانت
الأكرثية خمالفة لر�أي الفقهاء يف الهيئة امل�شرفة ،و�أنه من املمكن االلتفاف
على ر�أي الفقهاء عن طريق الأخذ بر�أي الأكرثية .وما �إن تداعت هذه ال�شبهة
وانك�شف زيفها احتلنا يف رفع �صحيفة �أخرى لهدم �أ�سا�س الد�ستورية ،وهي
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دعوى �أن احلكومة املوجودة تفتقد �إىل ال�شرعية ،و�أن ت�صدي الغا�صبني للحكومة
ال يجوز ب�أي حال من الأحوال� ،إذن فال ميكن العمل ب�أي من �ضروريات الدين
يف مثل هذه الظروف .وهكذا وظّ فنا مرة �أخرى م�صطلح ال�شرعية لت�ضليل ال�سذج
والتحايل عليهم وهدم �أ�سا�س الد�ستورية ،فهم يتظاهرون باالهتمام بال�شرعية
لكنهم يف واقع الأمر ي�سعون لإبطال مبد�أ التحديد والتقنني ورفع اللجام عن
�أفواه الظاملني.
وحم�صل القول� ،أنه ما دام الظَّ ل ََمة والطواغيت ي�سعون لإلغاء هذا اللجام
وتكري�س طغيانهم من خالل �إثارة الفنت والقالقل الداخلية وافتعال الأزمات
وامل�شاكل على احلدود وغريها من احليل واملخططات اخلبيثة بهدف �صرف قلوب
النا�س و�إ�شغالهم ،نبقى نحن عبدة الظلمة نتحرك �ضمن اخلطة املعدة لهدم هذا
الركن الأ�سا�سي ل�صرح ال�سعادة.
واحلق �أن ما نتبعه من �أ�ساليب التزوير واخلداع يعجز عن الإتيان بها دهاة
العرب ،بل دهاة العامل �أجمع.
وبعد �أن خابت ظنون كلتا ال�شعبتني اال�ستبداديتني -احلكومية والدينية-
من الو�صول �إىل مقا�صدهم مبثل تلك احليل وامل�ؤامرات� ،أقدموا على هدر دماء
و�أموال و�أعرا�ض امل�سلمني وال�سري على ما �سار عليه جنكيز خان.
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�أما نحن عبدة الظلمة ف�أخذنا نوجه ونربر كل هذه اجلرائم ال�شنيعة بدعوى
�أن �سلب ال�صفات اخلا�صة بالذات الإلهية املقد�سة عن اجلبابرة والطواغيت ينايف
الدين ،ويوجب اخلروج من ربقة((( امل�سلمني ،و�ألب�سنا البدعة اال�ستبدادية يف
احلكم  -والتي ابتدعها معاوية بن �أبي �سفيان  -ثوب الدين وعلى �أنها متثل
احلكم الديني ،وبهذه التهمة التي تتنافى و�ضروريات الإ�سالم انتهكنا حرمة
الدين الإ�سالمي القومي ،وبهذا الإفك والبهتان((( العظيم �أ�س�أنا �إىل �سمعة املذهب
(((
م�شيده �أف�ضل ال�سالم  -وجعلناه يف موقف حرج ،وقللنا من
اجلعفري  -على ّ
�ش�أنه لدى �سائر الفرق الإ�سالمية.
نعم� ،إذا كان طلب العلم بهدف احل�صول على حطام الدنيا ونهب �أموال
النا�س فهو كا�صطحاب امل�صباح �أثناء ال�سرقة ،وكتعليم مبادئ ال�سطو واالختال�س،
و�سي�ؤدي بالنتيجة �إىل هذا القبيل من االعتداءات واالنتهاكات ،و َل ِن ْع َم ما قيل:
�إن �إعطاء ال�سيف لزجني �أ�ضاع عقله �أف�ضل من �إعطاء العلم بيد اجلاهل.

((( ْرب َقةَ :ع ْقد( .م).
((( الإ ْفك والبهتان :الكذب واالفرتاء( .م).
ُ
((( املذهب اجلعفري :ا�شتهر ال�شيعة الإثنا ع�شرية بلقب اجلعفرية باعتبار �أن مذهبهم الفقهي �أخذ عن الإمام
ال�ساد�س جعفر ال�صادق �أكرث مما �أخذ من غريه .و�إن كانت مرتبة الأخذ عن الإمام جعفر ال�صادق هي نف�سها
عن �أي من الأئمة االثني ع�شر( .م).

الف�صل اخلام�س
�صحة تدخل النواب وبيان وظائفهم و�شرائط
م�شروعيتها
يف ذكر �شرائط �صحة وم�شروعية تدخل نواب الأمة يف الأمور ال�سيا�سية،
وبيان وظائفهم العملية ،وهو يف مقامني:
املقام الأول

وهو يف ال�شروط املعتربة يف �صحة وم�شروعية تدخل مبعوثي الأمة يف
الوظائف ا ِْحل ْ�سبية العامة .وقد ظهر مما �سبق �أن ال�شرط الوحيد هو ح�صول الإذن
من املجتهد النافذ احلكومة وا�شتمال املجل�س الوطني على عدة من املجتهدين
العدول املطلعني على واقع ال�سيا�سة كما جاء يف الف�صل الثاين من الد�ستور
ب�شكل تام ووا�ضح وفوق امل�أمول بحمد اهلل ،وال يوجد �شرط �آخر يف هذا املجال.
�إذن ف�أهم ركن يف هذا املو�ضوع هو اكتمال ال�شروط واالت�صاف بالكماالت
النف�سية املطلوبة يف مثل هذه املوارد ،و�أهمها:
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(((1الإحاطة العلمية الكاملة يف باب ال�سيا�سة ،وبتعبري �آخر االجتهاد فيها؛ ك�أن
خبريا بالأ�صول الدولية املتعارفة ومطّ ل ًعا على دقائق احليل املتداولة
يكون ً
بني الدول وخفايا الأمور وعارفًا بامل�س�ؤوليات املناطة به ومبقت�ضيات الع�صر.
وبان�ضمام هذه ال�صفة �إىل فقاهة((( املجتهدين املنتخبني لتمحي�ص الآراء
وتطبيقها على اجلوانب ال�شرعية تتكامل القوة العلمية الالزمة يف جمال
الإدارة ال�سيا�سية للأمة وحت�صل النتيجة املق�صودة �إن �شاء اهلل تعاىل.
(((2اخللو من الأغرا�ض والأطماع اخلا�صة؛ لأن وجود �أي �شائبة من الطمع
وحب الرئا�سة ونفوذ الر�أي -ال �سمح اهلل -من �ش�أنه حتويل اال�ستبداد
ال�شخ�صي �إىل ا�ستبداد جماعي �أ�سو�أ حا ًال من الأول ،بل يفرت�ض يف
املنتدب �أن يكون �إىل جانب ذلك ُم َن َّز ًها عن �سائر الأو�صاف الرذيلة
كالبخل واجلنب واحلر�ص ،وذلك ما يظهر من و�صية الإمام علي :
«وال ُت ْد ِخ َّلن يف م�شورتك بخي ًال يعدل بك عن الف�ضل ويعدك الفقر ،وال
يزين لك ال�شره باجلور»(((.
جبانًا ُي�ضعفك عن الأمور ،وال ً
حري�صا ّ
غيورا على دينه ودولته ووطنه الإ�سالمي وعلى عامة امل�سلمني،
((�(3أن يكون ً
بحيث يعتز بجميع حدود وثغور البلد �أكرث من اعتزازه ب�أمالكه ال�شخ�صية
�ألف مرة ،و�أن يرى دماء و�أعرا�ض و�أموال �أفراد ال�شعب كما يرى روحه
وعر�ضه ونامو�سه ال�شخ�صي ،و�أن يكون للنامو�س الأعظم  -وهو الدين  -يف
((( َف َقاهة :فقه وعلم وفطنة( .م).
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة ،الكتاب� ،ص.430
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قلبه املكانة الأ�سمى ّمما عداه ،ويليه بالدرجة الثانية حرا�سة ا�ستقالل الدولة
الإ�سالمية التي هي وظيفة اجلميع.
وبالن�سبة لل ِف َرق غري الإ�سالمية ف�إنه يجب دخولهم يف االنتخابات ،وذلك
نظرا ال�شرتاكهم مع امل�سلمني يف اجلوانب املالية ،ولكي ت�أخذ �صيغة ال�شورى
ً
أ�شخا�صا من �صنفهم ف�إن
طابعها ال�شمويل والر�سمي الكامل .و�إذا ما انتخبوا � ً
املدار يف �صحة انتخابهم هو ات�صافهم بالأو�صاف املذكورة؛ وال ينبغي توقع حماية
الدين منهم ،بل يطلب منهم احلر�ص على خري الوطن واملواطنني .وباجلملة ف�إن
الهدف من عقد جمل�س ال�شورى هو النظر فيما ي�صدر عن والة الأمور و�إقامة
الوظائف الراجعة �إىل انتظام �أمور البالد وحفظها و�سيا�سة �أمور الأمة و�إحقاق
حقوقها .ولي�س الهدف �إقامة حكومة �شرعية و�إ�صدار الفتاوى و�إقامة �صالة
عما نحن فيه.
اجلماعة .وال�شروط املعتربة يف باب الأمور الدينية العبادية �أجنبية ّ
وكذلك ال�صفات التي ذكرناها ال عالقة لها ب�أبواب العبادات؛ فوجود املجتهدين
كافيا
وح�صر وظيفتهم الر�سمية باحليلولة دون ظهور مواقف خمالفة لل�شريعة يعد ً
خال�صا من الأمرا�ض والأغرا�ض اخلا�صة.
�إذا كان العمل ً
�إذن ،فبعد ا�ستحكام هذا الأ�سا�س من ال�سعادة  -بعون اهلل تعاىل وح�سن
ت�أييده  -ف�إن �أول وظيفة تقع على عاتق املتدينني والوطنيني الإيرانيني هي �أن
يفتحوا �أعينهم و�آذانهم يف م�س�ألة االنتخاب النيابي متا ًما ،و�أن يتجنبوا يف هذا
املجال الأغرا�ض ال�شخ�صية ،كقرابة زيد و�صداقة عمرو وعداوة بكر ،و�أن ال
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يكونوا م�صداقًا لقوله �« :mشر النا�س من باع دينه بدنيا غريه»((( ،كما يفعل
البع�ض من عبدة الظلمة .فعلى اجلميع �أن ي�ضعوا ن�صب �أعينهم ملاذا االنتخاب؟
وما هو الهدف املتوفر من �إقامة االنتخابات؟ ومن هم املنتخبون؟ فمن وجدوه
وافيا باملق�صود بحيث يتمكنون من اخلروج من عهدة
مت�ص ًفا ح ًّقا بتلك الأو�صاف ً
اجلواب لو �سئلوا عنه يف حمكمة العدل الإلهية فلينتخبوه.
املقام الثاين
يف بيان وظائف املنتدبني العملية على وجه اإلمجال

من الالزم �أو ًال� :أن نبينّ �أ�صول الوظائف ال�سيا�سية لع�صر الغيبة ،مع غ�ض
النظر عن مغ�صوبية مقام الوالية ،لنخرج بعدها ب�صورة وا�ضحة عن الواجب الذي
ينتظرنا يف الوقت احلا�ضر.
((�(1إن �أول و�أهم الوظائف يف هذا الباب هو �ضبط ا َخل َراج وتنظيم موارد
الدولة وم�صارفها .ومن البديهي �أن حفظ النظام و�صيانة بي�ضة الإ�سالم
ال تتحقق �إال بت�شكيل قوى داخلية خا�صة تقوم بحماية الثغور واحلدود،
أي�ضا �أن جميع هذه الرتتيبات متوقفة على ت�صحيح وتعديل
ومن الوا�ضح � ً
((( املجل�سي ،حممد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،٧٢ص ،٢٨١دار �إحياء الرتاث العربي .عن النبي « :mخري النا�س
من انتفع به النا�س ،و�شر النا�س من ت�أذّى به النا�س ،و�شر من ذلك من �أكرمه النا�س ا ّتقاء �شره ،و�شر من ذلك
من باع دينه بدنيا غريه».
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ا َخل َراج ،وحفظه من الوقوع يف �أيدي الطواغيت يت�صرفون فيه مبا متلي
عليهم �أهوا�ؤهم و�شهواتهم .كما �صرح به �أمري امل�ؤمنني  يف عهده
ملالك الأ�شرت حيث قال « :وتف ّقد �أمر ا َخل َراج مبا ي�صلح �أهله ،ف�إن يف
�صالحا ملن �سواهم ،وال �صالح ملن �سواهم �إال بهم،
�صالحه و�صالحهم
ً
لأن النا�س كلهم عيال للخراج و�أهله»� ،إىل �أن قال« :ومن طلب اخلراج بغري
عمارة �أخرب البالد ،و�أهلك العباد ،ومل ي�ستقم �أمره �إال قليالً»(((� .إىل �آخر
ما كتبه �صلوات اهلل عليه.
وكما هو وا�ضح من وقائع �صدر الإ�سالم بعد الهجرة وقبل الفتوحات
الإ�سالمية وا�ستيالء امل�سلمني على الأرا�ضي اخلراجية املفتوحة َع ْن َوة((( ،ف�إن
ال�سرية النبوية املقد�سة كانت م�ستقرة على توزيع الأموال على عموم امل�سلمني
واملعاهدين من اليهود وغريهم بنحو مت�سا ٍو مع الأخذ بنظر االعتبار قدرتهم
املالية .وكان االلتزام بهذا من جملة �شروط معاهدة املعاهدين ،وما كان ارحتال
النبي � mإىل ح�صن يهود بني النظري وت�شريفه �إياهم بقدومه �إال لأجل املطالبة
أي�ضا مبوجب
باحل�صة من الدية الواردة على امل�سلمني ،حيث كانت واردة عليهم � ً
ن�ص املعاهدة التي نق�ضها اليهود ،فرد عليهم النبي  mب�إجالئهم عن �أر�ضهم(((.
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة ،الكتاب � ،٥٣ص.436
((( َع ْن َوةَ :رغ ًْما( .م).
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الطربي ،ج � ،٢ص .٢٢٣
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ويف هذا الع�صر الذي �أ�صبحت فيه الأرا�ضي اخلراجية املفتوحة َع َنوة
جمهولة وال ميكن تعيينها ،وقد ا�ستقرت �أيدي املالكني عليها ،وهناك احتمال
ا�ستناد هذا اال�ستقرار �إىل �أثر �شرعي �صحيح بحيث يلغي �أهمية فر�ض معلوميتها،
لذا ف�إننا ال ميكننا �إجراء �أحكام الأرا�ضي اخلراجية عليها .ولذا فمن �أجل ت�صحيح
الأعمال املتعلقة بالأمور املالية ن�سري على ال�سرية النبوية املقد�سة يف �صرفها يف
امل�صارف الالزمة حلفظ البالد ،وذلك ب�إخراجها من �أفواه الناهبني الأجانب
الذين ابتلعوها نتيجة خليانة بائعي الوطن وتوزيعها بطريقة علمية �صحيحة،
وبن�سب مت�ساوية على طبقات �أرباب الأمالك والتجارات واملوا�شي وغريهم ،مع
الأخذ بنظر االعتبار القدرة املالية والتمكن من االنتفاع ،و�إي�صالها كذلك �إىل
املوظفني والعمال باملقدار املتنا�سب مع خدماتهم لل�شعب ،وحفظها من �أن تنهب
وت�صرف يف �أنحاء الفجور والف�سق وال�شهوات التي ق�صمت ظهر الدين والدولة
والبلد وال�شعب بهذا ال�شكل الذي نراه .وعليه فيجب �أن تكون هناك هيئة تراقب
�أمر املالية وحتفظه عن تلك احلالة.
وبعد ت�صحيح �أمر اخلراج بهذه الطريقة وطب ًقا لل�سرية النبوية املقد�سة يجب
نظرا لتوقف حفظ البالد الإ�سالمية عليه .ويجوز
على كل م�سلم �أداء اخلراج ً
لكل موظف �أن ي�أخذ منه ما يتنا�سب واخلدمة التي يقدمها دون جتاوز.
ومن البديهي مبكان �أن الناهبني للرثوات� ،سواء كانوا من المْ ُ َع َّم ِمني �أو
املتطر ِب ِ�شني ،ال يقتنعون بالقدر املذكور بعدما اعتادوا على النهب والتطاول المْ ُخلّ
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باقت�صاد البلد ،وامل�ؤدي �إىل هالك ال�شعب وفقره ،بل �إن ذلك من املحاالت،
و�إنهم ومبجرد دخول املنتدبني يف الطريق الذي ي�ؤدي �إىل الت�سعري وليقطعوا عليهم
ويتح�شدون �ضدهم.
التجاوز والإقطاع �سيتح ّفزون ّ
ولكن مع هذا كله يبقى الأمل معقو ًدا على دخول املنتدبني يف هذا
الباب � -إن �شاء اهلل تعاىل  -من طريق احلكمة والكيا�سة لت�أ�سي�س هذا الأ�سا�س
ال�صحيح ،وت�شييد هذا البناء املحكم ،مبا ميكنا من �إرجاع الأجيال الالحقة �إىل
فطرتهم الإ�سالمية الأ�صيلة ،وتهذيب الأخالق و�إكمال القوى العلمية والعملية
لعامة املوظفني والكوادر الإ�سالمية ،وتنزيه امل�سلمني عن الرذائل املوروثة التي
حلقت بهم من معاوية و�سائر �أغ�صان �شجرته الأموية امللعونة ،وذلك بوا�سطة
�إحداث مكاتب ومدار�س كافية يف كل اجلهات.
�شرعت حلفظ البالد
ويجب على اجلميع �أداء اخلراج الذي هو �ضريبة ّ
الإ�سالمية ورعاية النظام فيها ،كما هم عليه من عدم التكا�سل يف �أداء �سائر
احلقوق الإلهية املقررة يف الدين الإ�سالمي .ويجوز ،بل يلزم �صرفه يف امل�صارف
املذكورة وطب ًقا للطريقة امل�شار �إليها �آن ًفا ،وعلى قدر اخلدمات التي يقدمها م�ستحقوه
للمجتمع ،وبعد حفظه من احليف((( والأهواء� .أما يف احلالة احلالية وحيث يكون
�أخذه وا�ستيفا�ؤه و�صرفه طب ًقا لل�شهوات الطاغوتية واملظامل اال�ستبدادية ف�إن �أداءه
((( احل َْيف :الظلم( .م).
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واجبا
حرام يف حرام ،وبعد الت�صحيح والت�سوية وال�ضبط والرتتيب ي�صبح �أدا�ؤه ً
ك�سائر الواجبات امل�شرعة حلفظ النظام و�صيانة حوزة الإ�سالم.

ويف هذا ال�صدد يح�سن بنا ذكر التوجيهات ال�صادرة من الإمام علي 
بهذا ال�ش�أن ،لأجل �أن يعرف �أن كل ما عند الأجانب �إمنا هو غي�ض((( من هذا
الفي�ض((( .ولنعرف �إىل �أي درجة ظلمنا �أنف�سنا عندما قنعنا من الت�شيع مبح�ض
االدعاء.
قال الإمام علي  يف خطبته الواردة يف بيان حقوق الوايل على الرعية
وحقوق الرعية على الوايل:
علي
«�أما بعد؛ فقد جعل اهلل (�سبحانه) يل عليكم ح ًّقا بوالية �أمركم ،ولكم ّ
من احلق مثل الذي يل عليكم؛ فاحلق �أو�سع الأ�شياء يف التوا�صف ،و�أ�ضيقها يف
التنا�صف((( ،ال يجري لأحد �إال جرى عليه ،وال يجري عليه �إال جرى له ،ولو
خال�صا هلل �سبحانه دون خلقه؛
كان لأحد �أن يجري له وال يجري عليه لكان ذلك ً
لقدرته على عباده ،ولعدله يف كل ما جرت عليه �صروف ق�ضائه ،ولكنه �سبحانه

((( غ َْي�ض :قليل( .م).
((( ال َف ْي�ض :الكثري( .م).
((( ال َّت َن ُا�صف :املق�صود �أن احلق كلمة �سهلة يف النطق ،رحبة يف الو�صف ،ولكنها م�شكلة يف التطبيق والعمل.
(م).
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تف�ض ًال
جعل حقه على العباد �أن يطيعوه ،وجعل جزاءهم عليه م�ضاعفة الثواب ّ
منه ،وتو�س ًعا مبا هو من املزيد �أهله.
ثم جعل �سبحانه من حقوقه حقوقًا افرت�ضها لبع�ض النا�س على بع�ض،
بع�ضا ،وال ي�ستوجب بع�ضها �إال
فجعلها تتكاف أ� يف وجوهها ،ويوجب بع�ضها ً
ببع�ض ،و�أعظم ما افرت�ض [اهلل] �سبحانه من تلك احلقوق حق الوايل على الرعية،
وحق الرعية على الوايل؛ فري�ضة فر�ضها اهلل �سبحانه لكل على كل ،فجعلها نظا ًما
لأنف�سهم (لألفتهم) ،وع ًّزا لدينهم؛ فلي�ست ت�صلح الرعية �إال ب�صالح الوالة ،وال
ت�صلح الوالة �إال با�ستقامة الرعية؛ ف�إذا �أدت الرعية �إىل الوايل حقه ،و�أدى الوايل
�إليها ح ّقها ،ع ّز احلق بينهم ،وقامت مناهج الدين ،واعتدلت معامل العدل ،وجرت
على �أَذ اَْل ِل َها((( ال�سنن ،ف�صلح بذلك الزمانُ ،وطمع يف بقاء الدولة ،ويئ�ست مطامع
الأعداء .و�إذا غلبت الرعية واليها� ،أو �أجحف الوايل برعيته ،اختلفت هنالك
(((
حماج ال�سنن،
الكلمة ،وظهرت معامل اجلور ،وكرث الإِ ْدغَال يف الدين  ،و ُتركت ّ
ف ُعمل بالهوىُ ،وعطَ لت الأحكام ،وكرثت علل النفو�س؛ فال ُي�ستوح�ش لعظيم
حق ُعطَ ل ،وال لعظيم باطل ُف ِعل؛ فهنالك تذل الأبرار ،وتعز الأ�شرار ،وتعظم
تبعات اهلل �سبحانه عند العباد .فعليكم بالتنا�صح يف ذلك ،وح�سن التعاون عليه،
فلي�س �أحد  -و�إن ا�شتد على ر�ضا اهلل حر�صه ،وطال يف العمل اجتهاده  -ببالغ
حقيقة ما اهلل �سبحانه �أهله من الطاعة له ،ولكن من واجب حقوق اهلل على العباد
(((	�أَ ْذالَلها :أَ� َراذلها( .م).
((( الإ ْدغَال يف الدين� :إدخال فيه ما يف�سده ويخالفه( .م).
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الن�صيحة مببلغ جهدهم والتعاون على �إقامة احلق بينهم»� .إىل �أن قال (�صلوات
ظن بهم حب
اهلل عليه)« :و�إن من �أ�سخف حاالت الوالة عند �صالح النا�س �أن ُي ّ
الفخر ويوزع (ويو�ضع) �أمرهم على الكرب»� .إىل �أن قال (�صلوات اهلل عليه)« :فال
تكلّموين مبا ُتكل َُّم به اجلبابرة.(((»...
ونوكل البحث يف القواعد والفوائد امل�ستفادة من فقرات هذه اخلطبة -
وكون �أ�صل علم احلقوق ،الذي د ّونه حكماء �أوروبا وافتخروا به ،م�أخوذًا من �أ�شباه
ونظائر هذه اخلطبة � -إىل ر�سالة �أخرى نكتبها بعد هذه �إن �شاء اهلل تعاىل.
(((2ومن الوظائف واملهام التي يجب على نواب املجل�س القيام بها النظر يف
عملية و�ضع القوانني ،و�ضبطها ،و�إحراز تطابقها مع ال�شريعة الإ�سالمية،
والقيام بن�سخها �أو تغيريها �إذا ما دعت الظروف لذلك.
اعلم �أن كل الوظائف املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون البلد واملحافظة عليه وتدبري
�أمور و�ش�ؤون ال�شعب قد تكون �أحكا ًما �أولية متكفلة لأ�صل القوانني العملية
الراجعة للوظائف النوعية� ،أو ثانوية مت�ضمنة عقوبات مرتتبة على خمالفة
الأحكام الأولية ،فهي ال تخرج عن هذين الق�سمني ،لأنها بال�ضرورة �إما �أن تكون
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة ،اخلطبة � ،٢١٦ص.335-332
ذكر امل�ؤلف هذه املقتطفات من خطبة �أمري امل�ؤمنني  بزيادة بع�ض املفردات ونقي�صة �أخرى ،واختلف
يف بع�ض �آخر عما ورد يف طبعة الدكتور �صبحي ال�صالح .فو�ضعت املفردات املفقودة واملختلفة عن الطبعات
الأخرى بني قو�سني ،وجعلت املفردة الزائدة عن هذه الطبعة بني �شارحتني ،وهكذا الأمر يف التحقيق الآتي
يف �ص 201-199ب�ش�أن اخلطبة القا�صعة لأمري امل�ؤمنني .
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�أحكا ًما ن�ص عليها ال�شرع فهي وظائف عملية ثابتة يف ال�شرع� ،أو مل ين�ص عليها
ال�شرع فهي موكولة �إىل نظر الويل لعدم اندراجها حتت �ضابط خا�ص ،وبالتايل
عدم تعيني الوظيفة العملية فيها .والق�سم الأول ال يختلف باختالف الأَ ْع�صار
وتغيرّ الأَ ْم�صار ،وال يجزي فيه غري التعبد مبن�صو�صه ال�شرعي �إىل قيام ال�ساعة،
وال يت�صور فيه �أي و�ضع �آخر �أو وظيفة �أخرى ،بينما يكون الق�سم الثاين تاب ًعا
مل�صالح الزمان ومقت�ضياته ،ويختلف باختالف الزمان واملكان ،وهو موكول لنظر
النائب اخلا�ص للإمام  ،وكذا النواب العموميني (الفقهاء)� ،أو من كان
عمن له والية الإذن ب�إقامة الوظائف املذكورة.
م�أذونًا ّ
وبعد و�ضوح هذا املعنى ،وبداهة هذا الأ�صل ،ترتتب جملة فروع �سيا�سية
عليه ،هي:
(�أ)	�إن القوانني واملقررات التي يجب التدقيق واملراقبة يف مدى انطباقها على
ال�شريعة هي تلك التي تكون من الق�سم الأول ،وال مو�ضوع لها يف الق�سم
الثاين بتا ًتا.
(ب)	�إن �أ�صل ال�شوروية التي عرفت �أنها �أ�سا�س احلكم الإ�سالمي بن�ص الكتاب
وال�سنة والتي ْاب ُت ِن َيت ال�سرية النبوية عليها هو من الق�سم الثاين ال غري.
و�أما الق�سم الأول ،فخارج عن هذا العنوان� ،إذ ال حمل للم�شورة فيه.
(ج)	 كما �أن ترجيحات الوالة املن�صوبني من قبل الإمام  يف ع�صر ح�ضوره
وب�سط يده تكون من �أحكام الق�سم الثاين وملزمة �شر ًعا ال يجوز التخلف
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عنها ،حتى �إن طاعة ويل الأمر ذكرت يف عر�ض طاعة اهلل ور�سوله ،بل
أي�ضا ،كما يف
وجعلت طاعة الويل والر�سول يف عر�ض طاعة اهلل �سبحانه � ً
الآية املباركة :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﮊ [الن�ساء،]59 /
وهذا ما ُع َّد من معاين �إكمال الدين بن�صب والية يوم الغدير ،كذلك
تكون ترجيحات النواب العموميني �أو امل�أذونني من جانبهم يف ع�صر الغيبة
ملزمة �شر ًعا مبقت�ضى نيابتهم الثابتة القطعية .وهكذا يت�ضح ف�ساد الهفوات
والأراجيف((( التي �ضرب على وترها املغر�ضون ،حيث زعموا �أن الإلزام
وااللتزام بهذا القانون يكون بدعة من البدع لأنه بال ملزم �شرعي .وظهر
أي�ضا �أن من�ش�أ ذلك هو الأغرا�ض الفا�سدة وعدم االطالع على مقت�ضيات
� ً
�أ�صول املذهب.
(د)	 ومبا �أن معظم ال�سيا�سات النوعية داخلة يف الق�سم الثاين ،ومندرجة حتت
والية ويل الأمر �أو نائبه اخلا�ص �أو نائبه العام وترجيحاتهم ،و�أ�صل ت�شريع
ال�شوروية يف ال�شريعة املطهرة هي بهذا اللحاظ ،لذا يجب تدوينها ب�صورة
نظرا لتوقف حفظ النظام و�ضبط �أعمال املغت�صبني ومنعهم عن
قانونيةً ،
التجاوز واالعتداء عليها ،ومنوط بتدوينها .ويوكل �أمر القيام بهذه الوظيفة
الحْ ِ ْ�س ِب َّية  -تدوين القوانني  -مع الأخذ بنظر االعتبار خ�صو�صيات احلالة
الراهنة التي نحن عليها وتوقف ر�سميتها ونفوذها على �صدورها عن
املجل�س النيابي ،يوكل هذا الأمر �إىل دراية نواب الأمة ومدى كفاءتهم؛
((( الأَ َراجيف :الأكاذيب املثرية للفنت واال�ضطرابات( .م).
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ف�إذا قاموا بذلك ،وكان عملهم مم�ضى من قبل من له الإذن والإم�ضاء كما
تقدم �ساب ًقا ،كان جام ًعا جلميع �شروط ال�صحة وجهات امل�شروعيةٍ ،
وخال
من كل �شبهة �أو �شائبة � ٍ
إ�شكال .وهذا هو املعنى الذي نق�صده من قولنا �إن
الهيئة املنتخبة هي القوة العلمية املقننة يف البالد .ومن هذا يظهر ف�ساد
حتكما �إن نف�س عملية التقنني لهذه القوانني �إمنا
�شبهة املغرِ�ضني القائلني ً
هي مقابلة ملقام النبوة.
ومزي ًدا على ما �سبق يت�ضح لنا �أن القيام بهذه املهمة �إمنا هو واجب ِح ْ�س ِبي
يتوقف عليه حفظ النظام و�ضبط الت�صرفات الغ�صبية.
(هـ)	�إن الق�سم الثاين من ال�سيا�سات النوعية -كما مر �آن ًفا -ال ميكن جمعه
يف �إطار �ضابطة معينة ،ولي�س حمد ًدا مبيزان خم�صو�ص ،و�إمنا يختلف
باختالف الأع�صار والأم�صار ،ويتغري بتغري امل�صالح واملقت�ضيات .ولذا مل
تن�ص ال�شريعة املقد�سة عليه ،بل �أوكلته �إىل ترجيح من له الوالية .وكذلك
ّ
القوانني املتعلقة بهذا الق�سم متغرية بتغري امل�صالح واملقت�ضيات وواقعة يف
معر�ض الن�سخ والتغيري ،ولي�ست مبنية على �أ�سا�س �أن تكون �أبدية دائمية.
ومن هنا يت�ضح �أن من الأهمية مبكان �أن يكون هناك قانون يتكفل بجميع
متغريا.
هذه امل�صالح واملقت�ضيات ويكون ً
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�صحيحا ،والز ًما،
أي�ضا �أنه �إىل �أي حد يكون هذا القانون � ًأمرا
ويت�ضح � ً
ً
ومطاب ًقا للوظيفة الحْ ِ ْ�سبية.
واحلق �أن كمال احلرية يف �أمر هذا الأجنبي غري املطلع على الدقائق
الإ�سالمية كيف ا�ستطاع �أن ي�ستفيد من هذه الوظائف املهمة ا�ستفادة دقيقة
�صحيحة؟! و�أعجب من ذلك �أمر �أولئك املنتحلني للإ�سالم اجلاهلني �أو
املتجاهلني مبقت�ضيات الأ�صول املذهبية الذين يرددون مغالطات �سف�سطائية،
ت�شوي�شا لأذهان العوام والب�سطاء! حيث �أوردوا على
�ضربوا عليها ب�أحلان خمتلفةً ،
هذا النوع من الأحكام املتغرية قائلني :هل هو عدول عن الواجب �إىل احلرام� ،أم
عن احلرام �إىل الواجب؟ �أم عن املباح �إىل املباح الآخر؟!
واحلق �أنه لي�س من هذه الت�شقيقات ،و�إمنا هو عدول عن فرد واجب �إىل
فرد واجب �آخر ،والقدر امل�شرتك �أن حفظ النظام و�سيا�سة �أمور الأمة واجب
ِح ْ�سبي ،واختيار الأفراد تابع خل�صو�صيات امل�صالح ،ومقت�ضيات الع�صور ،وترجيح
من له والية النظر يف الأمور .وكذلك الأمر يف العدول من فرد �إىل �آخر بلحاظ
الأ�صلحية ،ف�إنه يكون الز ًما.
أي�ضا جتزئة وت�صنيف قوى
(((3ومن الوظائف ال�سيا�سية الالزمة ملمثلي ال�شعب � ً
الدولة ،ووظائفها بحيث تعود كل �شعبة منها �إىل �ضابط �صحيح وقانون
علمي؛ والنظر يف ذلك يعود �إىل دراية وكفاءة العاملني يف الدولة .وقد
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�أرجع امل�ؤرخون الفر�س ظاهرة تق�سيم العمل يف الدولة �إىل جم�شيد((( .وقد
�أم�ضاها �أمري امل�ؤمنني يف عهده املعروف �إىل مالك الأ�شرت حيث جاء
فيه:
«واعلم �أن الرعية طبقات ال ي�صلح بع�ضها �إال ببع�ض ،وال غنى ببع�ضها
عن بع�ض؛ فمنها جنود اهلل ،ومنها ك ّتاب العامة واخلا�صة ،ومنها ق�ضاة العدل،
ومنها التجار و�أهل ال�صناعات»� .إىل �أن يقول « :فاجلنود ب�إذن اهلل ح�صون
الرعية ،وزين الوالة ،وع ّز الدين ،و�سبل الأمن ،ولي�س تقوم الرعية �إال بهم ،ثم ال
قوام للجنود �إال مبا يخرج اهلل لهم من اخلراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم،
ويعتمدون عليه فيما ي�صلحهم ،ويكون من وراء حاجتهم ،ثم ال قوام لهذين
ال�صنفني �إال بال�صنف الثالث من الق�ضاة والعمال والك ّتاب ملا يحكمون من
املعاقد ،ويجمعون من املنافع ،وي�ؤمتنون عليه من خوا�ص الأمور وعوامها ،وال قوام
لهم جمي ًعا �إال بالتجار وذوي ال�صناعات»(((� .إىل �آخر ما كتبه (�صلوات اهلل عليه).
�إن ت�صنيف الدوائر التابعة للوزارات �ضمن الأ�صناف املذكورة �أمر وا�ضح
يف الدول املتمدنة ،ومن املمكن �إدراج �أعمال وزارة املالية والداخلية واملكاتب

أ�سا�سا للحكم والعدل ،وما زالت
((( جم�شيد رابع امللوك البي�شدادية الذين و�ضعوا القانون وعملوا به وجعلوه � ً
�آثارهم باقية �إىل الآن يف حمافظة فار�س ،وهي املعروفة بتخت جم�شيد .ويقال �إنه عا�ش �ألف �سنة وحكم ٧٠٠
�سنة! انظر دهخدا :علي �أكرب :لغة نامة حرف اجليم� ،ص1020
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة ،الكتاب � ،٥٣ص.432-431
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�ضمن عنوان الكتاب ،و�إدراج املحاكم �ضمن عنوان الق�ضاء� .أما وزارة اخلارجية
يف ع�صرنا فلم يكن لها حمل يف ذلك الع�صر.
وبعد تلك الإي�ضاحات التي ّقدمها الإمام � أخذ ي�شرح عن كل طبقة
من الطبقات ويبني مزاياها ،وي�صفها ب�أو�صاف هي يف ع�صرنا �أندر من الكربيت
الأحمر.
�سيدنا الأ�ستاذ �سماحة �آية اهلل العظمى املريزا ال�شريازي
وقد كان املرحوم ّ
ومواظبا على االقتبا�س من �أنواره.
(ق ُِّد�س ِ�س ُّره)((( م�شغوفًا مبطالعة هذا العهد
ً
أمنوذجا لنا يف جميع �أعمالنا ال�سيا�سية وال�شرعية ،كل مبقدار
ّ
وحري بنا �أن جنعله � ً
وبح�سب ما يقوم به من الأعمال وامل�س�ؤوليات ،و�أن نتمثل هذه ال�سرية احل�سنة،
و�أن ال نهمله نحن ويهتم بنقله وترجمته الأوربيون �إىل لغاتهم.
ونختم هذا الف�صل مكتفني مبا قدمناه من ا�ستق�صاء لأ�صول الوظائف
ال�سيا�سية موكلني َب ِق َّيته �إىل عهدة النواب وكفاءتهم ،ودراية هيئة املجتهدين
امل�شرفني على املجل�س بعد جتديده وت�شييده بعون اهلل تعاىل.

((( هو ال�سيد حممد ح�سن املعروف باملجدد ال�شريازي ،املرجع الديني الأعلى يف ع�صره و�أ�ستاذ امل�ؤلف ،ولد
�سنة  ١٢٣٠هـ ( ١٨١٤م) يف �شرياز ون�ش�أ هناك ثم هاجر �إىل �أ�صفهان للدرا�سة فيها .وبعد �أن قطع �شوطًا اجته
�إىل النجف فح�ضر در�س ال�شيخ مرت�ضى الأن�صاري و�آخرين ،وبعد وفاته انتخبه علماء ع�صره كمرجع �أعلى
واتفقت له زعامة مطلقة .قاد ثورة التنباك �ضد نا�صر الدين �شاه ،وتويف �سنة  ١٣١٢هـ ( ١٨٩٤م).

اخلامتة
قوى اال�ستبداد وطرق مكافحته

وهي ت�شتمل على مق�صدين:
املقصد األول

يف ا�ستق�صاء منابع اال�ستبداد وقواه امللعونة ،وهي:
(((1اجلهل وعدم اطالع ال�شعب على حقوقه ووظائف الدولة :وهو الأ�صل
واملن�ش�أ وروح كل القوى واملنابع الأخرى .فكما �أن العلم ينبوع لكل
الفيو�ضات وال�سعادات ،كذلك اجلهل منبع لكل ال�شرور ومو�صل �إىل
�أ�سفل الدركات(((.
اجلهل هو الذي يدعو الإن�سان �إىل عبادة الأوثان و�إ�شراك الفراعنة
والطواغيت يف �أ�سماء و�صفات الذات الأحدية ،وهو الذي ي�ؤدي به �إىل ال�شقاء
والب�ؤ�س ون�سيان حريته وم�ساواته يف احلقوق مع اجلبابرة والطواغيت؛ فرتاه ي�ضع
طوق الرقّية والعبودية على رقبته بكلتا يديه ،ويغفل عن �أعظم املواهب والنعم
الد َركات :املنازل ال�سفلى( .م).
((( َّ
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التي �أغدقها اهلل �سبحانه وتعاىل عليه وبعث من �أجلها الر�سل والأنبياء �أال وهي
احلرية ،بل �إنه يعدها �ضربًا من اخليال والوهم!
واجلهل هو الذي يدعو الإن�سان ال�صوري ال�سائر ب�سرية البهائم �إىل بذل ما
ميلك من القوى يف �سبيل �إحكام �أ�سا�س رقّيته وا�ستعباد الآخرين له؛ فبد ًال من
�أن َي ِج َّد ويجتهد يف �سبيل خال�صه وا�ستنقاذ �إخوته يف الدين والوطن من �أنياب
اال�ستعباد واال�سرتقاق ،وبد ًال عن املطالبة باحلرية وال�سعادة لهم ،جتده ي�سفك
زاعما �أن اال�ستهتار بالدين والقيم
دماءهم وينهب �أموالهم ،ويهتك �أعرا�ضهمً ،
�ضربًا من ال�شجاعة وال�شهامة ،وخدمة الوطن والدولة! ومن بواعث ال�شرف،
فهم يقومون بقتل و�أ�سر العلماء وال�سادات والأخيار والأحرار ،ويفتخرون بهتك
�أعرا�ضهم ونهب �أموالهم ،وال يعرتيهم((( �أي خجل يف �أن يكونوا يف عداد
اليزيديني� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن �أراذل الكوفة و�أوبا�ش ال�شام!
ومن غباء هذا ال�صنف من احليوان الذي ي�سري على قدمني ،والذين هم
هم �إال
�أ�ضل من الأنعام� ،أنهم يتحدون مع �أعدائنا الرو�س الذين مل يكن لهم ّ
حمو الدين والدولة وا�ستئ�صال الأمة وابتالع البالد ،ويرتكبون مثل هذه ال�شنائع
عو�ضا عن بذل النف�س والنفي�س يف �سبيل
با�سم الدين وبعنوان خدمة الدولةً ،
حفظ الدين وحرا�سة الوطن الإ�سالمي.
((( يعرتيهم :ي�صيبهم( .م).

217

خامتــــة

217

�إن ال�سجود للفراعنة والطواغيت ،وعبادة الهنود للأبقار ،ومتلّك الأمويني
(((
والعبا�سيني لرقاب النا�س ،وتبعية الإيرانيني وغريهم من امل�سلمني لكل ناعق
وميلهم مع كل هوى ،وغفران البابوات ذنوب �أ ّمتهم اخلاطئة ،وجلو�س اليهود
انتظارا للنبي املوعود ،واعتقاد الأزليني والبهائيني((( يف �صاحبهم �أنه خالق العامل
ً
والفاعل ملا يريد ،وتبعية امل�سلمني لعبدة الظلمة وبقايا خوارج النهروان يف �آخر
الزمان ،وغري ذلك من ال�شنائع والف�ضائح ،ما هو �إال نتيجة من نتائج اجلهالة التي
هي �أ ّم ال�شرور والأمرا�ض .وما وقع بالء على ر�أ�س �أمة �أو �سيقع منذ ابتداء العامل
�إىل حني انقرا�ضه �إال وهو نا�شئ من هذه الأم اخلبيثة ،و�إح�صاء بع�ض ذلك يحتاج
�إىل دفاتر وطوامري((( ،وهو خارج عن و�ضع هذه الر�سالة املو�ضوعة على �سبيل
االخت�صار.
((�(2شعبة اال�ستبداد الديني :وهي القوة امللعونة الثانية التي عرفنا حقيقتها
بنحو جممل يف املقدمة ،وهي �أخطر من باقي القوى وي�صعب عالجها
�إىل حد االمتناع ،لأنها را�سخة يف القلوب ومعدودة من لوازم الدين،
وحقيقتها عبارة عن الإرادات التحكمية التي يبديها املن�سلكون يف زي
الروحية بعنوان الدين ،والذين خدعوا ال�شعب  -اعتما ًدا على
الرئا�سة ُّ
((( َناعق� :صائح �أو متحدث( .م).
((( الأزليني والبهائيني :الأزليون هم �أتباع مذهب فل�سفي يقول ب�أن العامل �أزيل ال علة لوجوده فهو قدمي.
والبهائيون هم �أتباع الدين البهائي ،وي�ؤمنون ب�أن بهاء اهلل هو املوعود املنتظر لأتباع الديانات ال�سابقة( .م).
طوامري� :صحف ،جمع :طامور( .م).
((( َ
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أي�ضا
جهالته وعدم خربته مبقت�ضيات الدين  -بوجوب طاعتهم .وعرفت � ً
إلهي هي
�أن هذه الطاعة واالتباع الأعمى ولعدم ا�ستنادها �إىل حكم � ّ
الأخرى معدودة يف مراتب ال�شرك بالذات الأحدية بن�ص الآية املباركة:
ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡﮊ [التوبة.]٣١ /

والأخبار الواردة ب�ش�أن هذه الآية ّف�سرتها بعبادة الأحبار والرهبان((( .كما
أي�ضا.
�أن رواية االحتجاج التي مرت الإ�شارة �إليها �آن ًفا ت�ساعد على ذلك � ً
�إن هذه ال�شعبة تعترب من �إن�شاء وابتكار وبدع معاوية بن �أبي �سفيان ،وقد
�سخرها يف حربه مع الإمام علي  حينما جمع حوله عدة من عبيد الدنيا
ّ
�أمثال عمرو بن العا�ص وحممد بن م�سلم وم�سلم بن خملد واملغرية بن �شعبة
و�أ�شباههم من الذين كانوا يعدون يف �أنظار العوام يف عداد ال�صحابة.
وبهذا االعتبار ح�صلوا على نفوذ بني النا�س وكلمة م�سموعة لدى العوام.
وقد ّكر�سوا ذلك من �أجل تفريق الكلمة عن الإمام علي .

((( الطباطبائي ،حممد ح�سني ،تف�سري امليزان ،ج � ،٩ص  ،٢٥٥وذكر م�صادر هذه الأحاديث ونقل عن الكايف
للكليني اخلرب الآتي ب�إ�سناده عن �أبي ب�صري عن �أبي عبد اهلل ال�صادق  قال :قلت له :اتخذوا �أحبارهم
ورهبانهم �أربابًا من دون اهلل؟! فقال� :أما واهلل ما دعوهم �إىل عبادة �أنف�سهم ،ولو دعوهم �إىل عبادة �أنف�سهم ما
�أجابوهم ،ولكن �أحلّوا لهم حرا ًما وحرموا حالالً ،فعبدوهم من حيث ال ي�شعرون.
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ومن جهة �أخرى كان معاوية � ًآي�سا من معونة �أبي مو�سى الأ�شعري له ،ولكنه
كان يكتفي منه باالعتزال وخذالن الإمام ؛ ف�إن �صدور ذلك من مثل �أبي
مو�سى الأ�شعري كان من �ش�أنه خداع النا�س عن احلق .وعلى �أ�سا�س ذلك �أحكم
معاوية �أ�سا�س اال�ستبداد يف تاريخ الإ�سالم اعتما ًدا على تلك الفئة التي قادها
زخرف احلياة الدنيا �إليه و�سكوت الطائفة الأخرى واعتزالها عن عامل ال�سيا�سة.
ومبرور الوقت �أخذ اال�ستبداد الأموي باال�ستحكام واال�شتداد حتى انتهى برواج
�سب �أمري امل�ؤمنني  على منابر امل�سلمني الذين �سمعوا ذلك ووعوه ،لكنهم
ّ
راعوا م�صاحلهم واعتباراتهم ال�شخ�صية ،فانق�سموا بني معني له على هذا الكفر
العلني و�ساكت عليه! فكانوا قاعدة ا�ستعان بها طواغيت الأمويني والعبا�سيني
و�أخالفهم على متلك رقاب الأمة وحمو �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛ فقد كانوا
دائما ي�سريون على �سرية معاوية هذه من اال�ستعانة مب�ساعدة قوم و�سكوت قوم
ً
�آخرين.
ومبرور الأجيال والع�صور ا�ستحكم االحتاد بني اال�ستبداد ال�سيا�سي امل�أخوذ
من �سرية معاوية واال�ستبداد الديني املوروث من �أمثال عمرو بن العا�ص و�أبي
مو�سى الأ�شعري .وبهذا االحتاد بني ال�شعبتني الذي و�صل �إىل الدرجة احلالية
�سببا لنفوذ الكلمة والطاعة الكاملة .كما �أ�صبحت م�ساعدة �شعبة
�أ�صبح ً
اال�ستبداد الديني �أو �سكوتها ر�أ�س مال ي�شرتى ويباع ،في�ضلل به ه�ؤالء العوام
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الذين هم كالأنعام �أو �أ�ضلّ �سبيالً ،وال بيان بعد العيان وال �أثر بعد عني ،ولنعم
ما قيل:
	�إن املاء العذب يبقى عذ ًبا واملاء املالح يبقى مالحِ ً ا

وكل �شيء يبقى على طبيعته �إىل يوم النفخ بال�صور

(((

وم�ضمون هذا البيت م�أخوذ من الأخبار الواردة عن طينة الإن�سان(((.
أي�ضا التز ّلف((( لل�سلطان و�إظهار اخل�ضوع له،
(((3ومن تلك القوى امل�ش�ؤومة � ً
حتى ي�صبح ذلك بدي ًال عن الكفاءة العلمية والعملية و�سائر االمتيازات
احلقيقية ،وتكون النتيجة �إن الرجل ُمينح املن�صب يف �ضوء ما يبديه من
ال َّت َزلُّف ،ومبقدار ما يقدمه من اخل�ضوع لل�سلطان يفو�ض �إليه من زمام
الأمور.
�إن َتكْ رِي�س((( هذه الظاهرة هو من �أخطر املقدمات امل�ؤدية ال�ستعباد رقاب
الأمة ،ولها درجات خمتلفة باختالف درجات ا�سرتقاق الأمة؛ وهي التي جعلت
اجلهل واخلمول بحالة ال ُيرجى معها عالج ناجع((( ،و�أُبعدت عوامل العلم واملعرفة
(((
(((
(((
(((
(((

م�ضمون بيت �شعري باللغة الفار�سية.
املجل�سي ،حممد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،٦٤ص  ،١٢٩ - ٧٧باب طينة امل�ؤمن وخروجه من الكافر وبالعك�س.
ال َّت َزلّف :مدح ال�سلطان نفاقًا( .م).
َتكْ ري�س :تراكم وتثبيت( .م).
نَاجع :نافع( .م).
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و�سائر موجبات ال�سعادة للحياة الوطنية عن البالد ،وبالتايل ف�إنها تق�ضي على
طاقات البلد وجتعل اجلميع �أمام الأجنبي ك�صغار الع�صافري يف خمالب ال�صقر،
أم�س احلاجة �إىل �أ�شياء طاملا كانت متنعمة بها وعلى �أح�سن
حتى �أ�صبحت الأمة ب� ّ
حال.
�إن انت�شار ور�سوخ هذه الظاهرة جعل حتى املن�سلكني يف زي �أهل العلم -
ف�ض ًال عن العوام  -يزينون للنا�س امل�شاركة فيها! رغم قيام ال�ضرورة من الدين
على حرمة �إعانة طواغيت الأمة يف فاعلية ما ي�شا�ؤون واحلاكمية مبا يريدون ،و�إنها
من �أعظم مراتب ال�شرك بالذات الأحدية .فيظهر ذلك على �أنه دين ،ويقدمون
على هذه الو�صمة ال�شائنة يف �ساحة الدين الإ�سالمي ،ويحملون النا�س على
بذل ما عندهم يف �سبيل هذه العبادة ال�صنمية من حيث ال ي�شعرون ،وبذا �أ�صبح
كل دينء و�سارق وغري كُ ْفوء مي�سك بزمام الأمور وميلك الرقاب ،وينتزع بكمال
القوة وال�شوكة ،ومن دون جهد وا�ستحقاق ،كل ما حتت يد ه�ؤالء الأرقّاء الأذ ّالء.
وخلوه من الغرية الوطنية والدينية يبيع جميع ثروات
وب�سبب جهله ودناءته ّ
(((
ال�شعب و�إمكانات البالد ويعر�ض ا�ستقالل امل�سلمني �إىل اخلطر ،وذلك ب�إ ِْب َرام
�شعبا وبال ًدا حتى
معاهدات م�ش�ؤومة مع الأجنبي الغامن ويذ ّلنا نحن الإيرانيني ً
نكون �أذلّ من قوم �سب�أ ،مقابل احل�صول على �أقل نفع �شخ�صي ومطمع خا�ص.
((( ب� ْإب َرام :باتفاق وتوقيع( .م).
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�إن ال َّت َف ّتت والفرقة يف الدولة وال�شعب ،والتنافر القائم بني الأمة وال�سلطان،
وهالك احلكم ال�سابق� ،إمنا هو من نتائج خيانات هذه القوة اخلبيثة� .إن توغلهم
البعيد يف اغت�صاب ثروات الأمة و�إمكاناتها يجعل قلوب الرعية متنفرة من
ال�سلطان ،كما �أن �إظهارهم الوالء املطلق له والتزلف �أمامه وادعاءهم حرا�سته
والذود عنه من هجوم الأمة عليه يوجب تنفر ال�سلطان من الأمة .وبحكم التجربة
والت�أريخ تكون النتيجة مبثل هذا احلكم هو الزوال واالنقرا�ض .وهذا ما مل يغفل
عنه �أمري امل�ؤمنني  فقد كتب يف عهده �إىل مالك الأ�شرت حمذّ ًرا � ّإياه من هذه
الفرقة ومن م�ساعدتها و�إعانتها قائالً:
«ولي�س �أحد من الرعية �أثقل على الوايل م�ؤن ًة يف الرخاء و�أقل معونة له يف
عذرا
�شكرا عند الإعطاء و�أبط�أ ً
البالء ،و�أكره للإن�صاف و�أ�س�أل بالإحلاف ،و�أقلّ ً
ملمات الدهر من �أهل اخلا�صة ،و�إمنا عمود الدين
�صربا عند ّ
عند املنع ،و�أ�ضعف ً
وجماع امل�سلمني والعدة للأعداء العامة من الأمة ،فليكن �صفوك لهم وميلك
معهم.»...
ومراده من �أهل اخلا�صة هو هذه الفرقة الطفيلية املتزلفة لل�سلطان.
أي�ضا يف لزوم قطع دابر((( ه�ؤالء« :ثم �إن للوايل خا�صة
ويقول ً � 
وبطانة ،فيهم ا�ستئثار وتطاول وقلة �إن�صاف يف املعاملة؛ فاح�سم مادة �أولئك بقطع
((( َدابر� :آخر و َعقب( .م).
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�أ�سباب تلك الأحوال ،وال تقطعن لأحد من حا�شيتك وحاميتك قطيعة ،وال
يطمعن منك يف اعتقاد عقدة ت ّقر مبن يليها من النا�س يف �شرب �أو عمل م�شرتك
يحملون م�ؤنته على غريهم ،فيكون مهن�أ ذلك لهم دونك ،وعيبه عليك يف الدنيا
والآخرة ،و�ألزم احلق من لزمه القريب والبعيد� .(((»...إىل �آخر ما كتبه �صلوات
اهلل عليه و�آله الطاهرين.
أي�ضا �إلقاء اخلالف بني ال�شعب وتفريق كلمته،
(((4ومن القوى امل�ش�ؤومة � ً
وبالرغم من �أن �أ�صل هذه القوة اخلبيثة و�أ�سا�سها وحتققها يف اخلارج و�صورها
م�ستمد من اال�ستبداد الديني وعبادة ال�سلطان ،وغري م�ستقل عنه ،و�إن
هذا يلزم منه �أن ال يكون يف عر�ضه ،ولكن مبا �أن عمليات اال�ستعباد
حاليا على الأمم تنتهي �إىل تفرق
التي وقعت يف التاريخ قدميًا والتي تقع ً
الكلمة الوطنية وال�شعبية ،و�إن القوى الثالث املتقدمة هي مبثابة املقدمات
لها والعوامل املعدة لها ،والتفرق مبثابة النتيجة واجلزء الأخري من العلة،
لهذا كانت جهات اال�ستعباد يف ل�سان الآيات والأخبار م�ستندة �إىل هذه
النتيجة؛ قال عز من قائل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ[الق�ص�ص.]4/
وكلمة �شيع تعني املتفرقني .ويف هذه الآية داللة وا�ضحة على �أن عملية
التفرعن واال�ستعباد حتدث نتيجة لهذا الت�شتت وتفرق الكلمة .وللإمام
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة ،كتاب � ،٥٣ص.441
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ن�صو�صا تتعلق بحقيقة
علي  يف اخلطبة القا�صمة التي نقلنا منها يف املقدمة ً
احلكم اال�ستعبادي ت�صريحات مهمة �أحببنا نقلها هنا من �أجل ت�شخي�ص الداء
وتتبع الدواء ولغر�ض اطالع �أولئك املت�شيعني املخل�صني اخلالني من �شوائب
الأغرا�ض اال�ستبدادية اال�ستعبادية على توجيهات �إمامهم و�سريته العملية
الالزمة االتباع ،رغبة يف التنبيه على �شناعة التزلف �إىل الظلمة والتقرب �إليهم
وقبح عدم موافقتهم على ا�ستنقاذ حريتهم املغت�صبة.
قال « :واحذروا ما نزل بالأمم من قبلكم من املثالت ب�سوء الأفعال
وذميم الأعمال ،فتذكروا يف اخلري وال�شر �أحوالهم ،واحذروا �أن تكونوا �أمثالهم؛
ف�إذا تفكرمت يف تفاوت حاليهم ،فالزموا كل �أمر لزمت العزة به �ش�أنهم ،وزاحت
الأعداء له عنهم ،ومدت العافية فيه عليهم ،وانقادت النعمة له معهم ،وو�صلت
والتحا�ض عليها
الكرامة عليه حبلهم ،من االجتناب للفرقة واللزوم للألفة
ّ
والتوا�صي بها ،واجتنبوا كل �أمر ك�سر فقرتهم و�أوهن متنهم ،من ت�ضاغن القلوب،
وتدبروا �أحوال املا�ضني من
وت�شاحن ال�صدور ،وتدابر النفو�س ،وتخاذل الأيديّ .
امل�ؤمنني قبلكم ،كيف كانوا يف حال التمحي�ص والبالء� ،أمل يكونوا �أثقل اخلالئق
بالء ،و�أ�ضيق �أهل الدنيا حا ًال ،اتخذتهم الفراعنة عبي ًدا
أعباء ،و�أجهد العباد ً
� ً
وجرعوهم املرار ،فلم تربح احلال بهم يف ذل الهلكة وقهر
ف�ساموهم �سوء العذابّ ،
الغلبة ،ال يجدون حيلة يف امتناع ،وال �سبي ًال �إىل دفاع ،حتى �إذا ر�أى اهلل جد
ال�صرب منهم على الأذى يف حمبته ،واالحتمال للمكروه من خوفه ،جعل لهم من
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فرجا ،ف�أبدلهم العز مكان الذل والأمن مكان اخلوف ،ف�صاروا ملوكًا
م�ضائق البالء ً
ّ
حكا ًما و�أئم ًة �أعال ًما ،و(قد) بلغت الكرامة من اهلل لهم ما مل تذهب الآمال �إليه
بهم ،فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأمالء((( جمتمعة ،والأهواء متفقة (م�ؤتلفة)
والقلوب معتدلة ،والأيدي مرتادفة ،وال�سيوف متنا�صرة ،والب�صائر نافذة ،والعزائم
واحدة؛ �أمل يكونوا �أربابًا يف �أقطار الأر�ضني ،وملوكًا على رقاب العاملني؟! فانظروا
�إىل ما �صاروا �إليه يف �آخر �أمورهم حني وقعت الفرقة وت�شتتت الألفة واختلفت
الكلمة والأفئدة ،وت�شيعوا (ت�شعبوا) خمتلفني وتفرقوا متحاربني ،قد خلع اهلل
عربا
عنهم لبا�س كرامته و�سلبهم غ�ضارة نعمته و�أبقى ق�ص�ص �أخبارهم فيكم ً
للمعتربين -منكم -واعتربوا (فاعتربوا) بحال ولد �إ�سماعيل وبني �إ�سحاق وبني
�إ�سرائيل (عليهم ال�سالم) ،فما �أ�شد اعتدال الأحوال و�أقرب ا�شتباه الأمثال،
ت�أ ّملوا �أمرهم يف حال ت�شتتهم وتفرقهم ،ليايل كانت الأكا�سرة والقيا�صرة �أربابًا لهم
يختارونهم (يجتازونهم) عن ريف الآفاق وبحر العراق وخ�ضرة الدنيا �إىل منابت
ال�شيح ،ومهايف((( الريح ،ونكد املعا�ش ،فرتكوهم عالة م�ساكني �إخوان دبر ووبر،
قرارا ،ال ي�أوون �إىل جناح دعوة يعت�صمون بها ،وال �إىل
دارا و�أجدبهم ً
�أذل الأمم ً
ظل �ألفة يعتمدون على عزها .ف�أحوال (الأحوال) م�ضطربة والأيدي (الأيدي)
خمتلفة والكرثة متفرقة يف بالء �أزل و�إطباق جهل ،من بنات م�ؤ ّدة (مو�ؤودة)
و�أ�صنام معبودة و�أرحام مقطوعة وغارات م�شنونة .فانظروا �إىل مواقع نعم اهلل عليهم
و�سموا بذلك لأنهم مالء مبا ُيحتاج �إليه( .م).
((( الأَ ْمالَء :الر�ؤ�ساء ،جمع ملأُ ،
((( َم َهايف الريح :جمع َم ْه َفى ،وهو مو�ضع هبوبها يف ال�صحاري( .م).
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حني بعث �إليهم ر�سو ًال فعقد (مبلّته) طاعتهم وجمع على دعوته �ألفتهم ،كيف
ن�شرت النعمة عليهم جناح كرامتها ،و�أ�سالت لهم جداول نعيمها ،والتفت اهلل
بهم يف عوائد بركاتها (بركتها) ،ف�أ�صبحوا يف نعمتها َغ ِر ِقني وعن خ�ضرة عي�شها
(((
ف َِك ِهني ،قد تربعت الأمور بهم((( يف ظل �سلطان قاهر ،و�آوتهم احلال �إىل كنف
ع ّز غالب ،وتعطفت الأمور عليهم يف ذرى ملك ثابت ،فهم حكام على العاملني
وملوك يف �أطراف الأر�ضني».
�إىل �آخر ما �أفا�ض (�صلوات اهلل عليه) على الأمة من العلم واحلكمة.
ويف مواقع �أخر من خطب �أمري امل�ؤمنني  و�سائر الأخبار �أ�سندت الذلة
وال�صغار الذي ي�صيب الأمم �إىل تفرق الكلمة ،وهذا من البديهيات
واال�ضمحالل َّ
الأولية؛ ف�إن ال�ضرورة قائمة على �أن العامل الذي يحفظ حقوق كل �أمة وحريتها
و�س َها((( الأعظم (الدين) وا�ستقاللها منح�صر بالرابطة التي جتمع �أفراد الأمة،
و َنا ُم َ
بعد �أن تكون قد انعدمت يف البني �إمكانية الدفاع عند ه�ؤالء ،و�أ�صبحوا ال ملج�أ
لهم وال مفر من اخل�ضوع لتحكمات الأ�شقياء واملتجربين ،الذين �أفلحوا يف
ا�ستئ�صال القوى الدفاعية لدى الأمة و�أنهوا وحدتها وما ميكنها من الوقوف على
قدميها يف ا�ستنقاذ حريتها يف الداخل ومواجهة الأعداء املهاجمني يف اخلارج.
((( َت َر َّبعت الأمور بهم� :أقامت وا�ستقرت ،من ربع باملكان �أي �أقام به( .م).
((( َك َنف :ح�صن �أو رعاية( .م).
و�س َها :قانونها( .م).
((( َنا ُم َ
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وبالتايل ف�إن �أعمال القهر واال�ستعباد والق�ضاء على العلم واملعرفة ور�سوخ ظاهرة
التزلف لل�سلطان وقمع كل ما من �ش�أنه بعث احلياة والنهو�ض يف ال�شعب ،ت�ؤدي
جمي ًعا �إىل الوقوع يف خمالب الأجانب وتنتهي �إىل حالة ﮋﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﮊ[الأنفال .]26/وما حالتنا احلالية ال�سيئة يف �إيران الأعيان لهذا البيان
ووجدان من هذا الربهان.
أي�ضا قوة الإرهاب والتخويف والتعذيب والتنكيل
(((5ومن تلك القوى امللعونة � ً
امل�أخوذة من �سرية الفراعنة والطواغيت؛ وهي القوة امل�ستخدمة �ضد دعاة
احلرية املوهوبة من قبل اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�أتباع ال�سرية املقد�سة للأنبياء
والأولياء ب؛ حيث ي�سلط عليهم الطواغيت �أنواع العذاب من الأ�سر
والقتل والتنكيل واحلب�س ،ود�س ال�سموم وهتك الأعرا�ض ونهب الأموال،
وغري ذلك من الأ�ساليب التي ال يبقى معها �أحد.
و�أعمال ه�ؤالء الق�ساة الطغاة نا�شئة عن الت�ش ّفي ب�أولئك الأ�شراف
والأجماد ،وبهدف قلع وقمع �شجرة الإباء واحلرية لئ ّال ت�سري �إىل عامة ال�شعب،
ولإرعاب ال�شعب من �أجل �أن يبقى حتت �أَ ْ�سرِهم و ِرق ََّي ِتهم .ولهذه الأعمال
درجات خمتلفة باختالف مراتب الق�سوة واالن�سالخ عن الفطرة الإن�سانية وعدم
االعتقاد باملبد أ� واملعاد والقيامة والعذاب .وكما و�صلت دورة الطواغيت والفراعنة
وامتحان الأمة بالأ�سر والقهر والذل والعبودية يف هذه الأيام �إىل نقطتها الأخرية،
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كذلك ن�شاهد و�صول درجة الق�ساوة وال�صالفة((( واالبتعاد عن الدين ومتابعة
مبد�أ الطواغيت �إىل �أعلى حاالتها ،حتى �أ�صبحت الكلمة املرتددة على الأل�سن
و�شمرا وعمر بن �سعد و�سنان وغريهم موجودون يف كل
من � ّأن يزيد وابن زياد ً
دائما هو �سيد املظلومني والأحرار (�صلوات اهلل
وقت ،و�أن الذي يقف بوجههم ً
عليه وعلى امل�ست�شهدين بني يديه)؛ �أ�صبحت هذه الكلمة م�شهودة للجميع .وقد
�أ�شارت الأخبار الواردة يف باب الطينة وت�شابه مكمونات((( ومكنونات((( النفو�س
�إىل ذلك .ومنها �أُخذ البيت ال�شعري املذكور �آن ًفا الذي يفيد �أن املاء العذب يبقى
عذبًا واملاء املالح يبقى ما ًحلا �إىل الأبد.
(((6والقوة ال�ساد�سة من هذه القوى امللعونة هي ر�سوخ رذيلة اال�ستبداد
واال�ستعباد �إزاء ال�ضعفاء يف جبلّة وفطرة الأقوياء وذوي النفوذ والوجهاء،
حتى انت�شر القهر واال�ستبداد والتحكمات ال�شخ�صية بني كل الطبقات
و�أ�صبح � ًأمرا م�ألوفًا بني النا�س.
ومن هنا احتد الأقوياء والوجهاء يف البلد ،ونتيجة لإح�سا�سهم ب�أن امل�ساواة
تتنافى مع �أغرا�ضهم وجهلهم ب�أن حفظ دينهم و�شرف ا�ستقاللهم متوقف عليها،
وغلبة حب الدنيا على الآخرة ،والأهواء الزائلة على الإدراكات العقلية؛ نتيجة
لذلك كلّه احتد ه�ؤالء مع من�ش�أ اال�ستبداد و�أ�صل اال�ستعباد ،و�أ�صبحوا مبنزلة
الأغ�صان والفروع لهذه ال�شجرة اخلبيثة.
ال�صالفة :التكرب( .م).
((( َّ
((( مكمونات :خفايا( .م).
((( مكنونات� :أ�سرار( .م).
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وعندما ّهبت ن�سائم العدالة واحلرية على �إيران يف بداية ظهور احلركة
غام�ضا وكان يظن �أن اال�ستبداد �أمر خا�ص بر�ؤ�ساء
الد�ستورية ،وعندما كان �أمرها ً
�سي�سلب عن ه�ؤالء الر�ؤ�ساء فقط ،كانت
احلكومات فقط وال ي�شمل �أعوانهم ،و�أنه ُ
لزي العلماء ومن املالكني وغريهم تبذل
املعم ِمني الغا�صبني ّ
جميع الطبقات من َّ
كل جهدها يف �سبيل �إقامة هذا الأ�سا�س ،وتدعم هذه احلركة وتنفق جميع ما
عندها من �أجل تنفيذ هذا امل�شروع ظ ًّنا منهم ب�أن الهالك �سيقع على اجلريان،
و�أنه لن َيطَ الهم ،حتى �إذا ارتفع ال�ستار وجتلى �ضوء النهار انقلبوا ر� ًأ�سا على عقب
�صوب �سهامه
و�شنت الهجمات املتتالية حتت عناوين خمتلفة؛ فاال�ستبداد الديني ّ
حتت �شعار احلفاظ على الدين و�أعوان ال�سالطني ت�شبثوا بالوطنية وحب الدولة،
وهكذا الأمر بالن�سبة �إىل بقية الناهبني املحتالني وم�صا�صي الدماء؛ كلّ �شهر
ال�سالح الذي يجيد ا�ستخدامه بوجه الد�ستورية ،و�أ�صبحت �أحكام احلفاظ على
الدين والرد على ر�ؤ�سائه املندرجة يف عنوان «ف�إمنا ،بحكم اهلل ا�ستخف وعلينا ر ّد؛
والرا ّد علينا كالرا ّد على اهلل وهو يف حد ال�شرك باهلل»(((� ،أ�صبحت هذه الأحكام
كالعدم ،وعادت ق�صة «نكثت طائفة وف�سقت �أخرى ومرق �آخرون»(((.
((( روى الكليني يف الكايف ب�سنده �إىل عمر بن حنظلة �أنه �س�أل الإمام ال�صادق عن التحاكم �إىل ال�سلطان ،ف�أجابه
الإمام  بجواب مف�صل ،منه قوله« :ينظر (املتنازعان) من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا
حاكما؛ ف�إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه
حكما ،ف�إين قد جعلتكم عليكم ً
وحرامنا وعرف �أحكامنا فلري�ضوا به ً
ف�إمنا ا�ستخف بحكم اهلل وعلينا ر ّد ،والراد علينا الراد على اهلل ،وهو على حد ال�شرك باهلل» .الكايف ،ج � ،١ص
 ،٦٧ط بريوت ،و�أورد ال�شيخ الطو�سي هذه الرواية يف التهذيب ،مرتني ،ورد الذيل يف �إحداهما هكذا....« :
ف�إمنا بحكم اهلل ،ا�ستخف وعلينا ر ّد والراد علينا الراد على اهلل وهو على حد ال�شرك باهلل» ،التهذيب ،ج � ،٦ص
 ،301 ،٢١٨ومل يرد يف �أي منها عبارة «كالراد على اهلل وهو يف حد »...الواردة يف املنت.
((( �صبحي ال�صالح ،تنظيم نهج البالغة� ،ص ،49اخلطبة الثالثة ،فقرة يقول فيها الإمام علي « :فلما نه�ضت
بالأمر نكثت طائفة ومرقت �أخرى وق�سط �آخرون».
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ويجدر �أن نتذكر هنا مرة �أخرى البيت ال�شعري ال�سابق امل�أخوذ من الأخبار
«املاء العذب يبقى عذبًا واملاء املالح يبقى ماحلاً �إىل الأبد».
أي�ضا م�صادرة �إمكانات البالد املالية والع�سكرية
(((7ومن القوى امللعونة � ً
وتكري�سها يف جمال الق�ضاء على نف�س ال�شعب� .إن انتخاب القادة
الع�سكريني من بني الأجانب واملعاندين للدين املبني و�إعطاء زمام اجلي�ش
لهم وتفوي�ض تربية اجلند �إليهم ،كل ذلك يهدف �إىل تكري�س االغت�صاب،
وناجت عن �إهمال وعدم مباالة ه�ؤالء اجل ّهال الذين ال يفقهون �شي ًئا وال
يعرفون واجباتهم امللقاة على عواتقهم.
ولذا فهم ال يتورعون عن خمالفة الأحكام ال�شرعية ،وقتل النفو�س
املحرتمة ،و َه ْتك الأَ ْع َرا�ض ،ونَ ْهب الأموال ،و�إثارة ال َّن ْع َرات((( بني القبائل
املكمل لهذه القوة ،بل �إن علة علل اجلميع هي اجلهل الذي
والع�شائر .والعامل َ
تنتج عنه جميع االختالالت.
املق�صد الثاين

�إ�شارة �إجمالية �إىل عالج تلك القوى امل�ش�ؤومة ،وهي عبارة عن:
((�(1أول و�أهم عالج هو عالج اجلهل امل�ستويل على طبقات ال�شعب.
((( ال َّن ْعرات :الع�صبيات( .م).
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واجلهل �إن كان من النوع الب�سيط فمن ال�سهولة مبكان �سلوك �سبيل العالج
�إليه ،وذلك ب�شرح حقيقة اال�ستبداد واحلركة الد�ستورية ،و�شرح ما �أوردناه يف
املقدمة والف�صول اخلم�سة من هذا الكتاب؛ لكن ب�شرط �أن يتم ذلك ب�شكل
مالئم وباالبتعاد عن العنف واخل�شونة وبتنقية الأذهان عن ال�شوائب ال�شيطانية
وت�صدع القلوب،
والتحرز((( من كل ما من �ش�أنه �إيجاد احل�سا�سية والنفور ّ
واالحرتاز((( عن الإثارة وت�شوي�ش الأذهان؛ وقد قال عز من قائل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﮊ[النحل.]125/
�إن حقيقة الدعوة �إىل احلرية وخلع طوق العبودية ،وبن�ص الآيات والأخبار
املذكورة �ساب ًقا� ،إمنا هي دعوة �إىل التوحيد ،ومن وظائف الأنبياء والأولياء (عليهم
خطيبا �أم غري
ال�سالم)؛ فعلى من �أراد الدخول يف هذا امليدان
�صحفيا كان �أم ً
ًّ
ذلك �أن ي�سري بهذه ال�سرية املقد�سة النبوية ،و�أن ي�ضع الآية ال�سابقة �أمام عينيه،
و�أن يبذل ما يف و�سعه لرفع اجلهل وتهذيب �أخالق ال�شعب ،و�أن يرتك الكالم
القا�سي الذي يحمل على التعدي ،وال يقتحم هذا الوادي �إال بعد �أن ي�صبح
والو َجاهة كما يقوم بذلك بع�ض اخلطباء
والر َياء َ
عالمِ ًا ُم َت َم َر ً�سا ،وال يطلب ال�شهرة َ
وبع�ض ال�صحف الذين هم �إما �أ�صدقاء َج َهلة �أو �أعداء عارفني ،ذلك لأن �أكرث
ال�صدمات وال�ضربات التي تلقاها �أ�صل ال�سعادة وركنها ناجت عن هفوات ه�ؤالء.
فمن الالزم عدم �إعطاء �أركان اال�ستبداد املربرات واحلجج التي يجعلونها كقمي�ص
((( ال َّتحرز :االنتباه واال�ستعداد( .م).
االح َترِاز :االحرتا�س( .م).
((( ْ
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يح�س�سوهم
عثمان ،وعليهم �أن ال يبعدوا النا�س عن هدفهم الأ�صلي الكامل و�أن ّ
يربروا عملية
بحريتهم ومبا لهم من حقوق ،و�أن يحفظوا لل�شريف �شرفه ،و�أن ال ّ
ي�ضيعوا حرية
اال�ستبداد وال يجعلوا للظاملني احلق يف �أن يفعلوا ما ي�شا�ؤون ،و�أن ال ّ
البيان والقلم ،وهما من �أعلى مراتب احلرية املوهوبة الإلهية ،وحقيقتهما عبارة عن
اخلال�ص من �إرادة الطواغيت ،ونتيجتهما تف ّتح عيون الأمة و�آذانها ،وتف ّهم مبادئ
الرتقي و�شرف اال�ستقالل الوطني.
أي�ضا االهتمام يف حفظ الدين وحماية النامو�س الأكرب ،واالحتاد
وعليهم � ً
من �أجل انتزاع احلرية الإلهية املوهوبة وا�ستنقاذ احلقوق الوطنية املغ�صوبة،
واحلر�ص على حت�صيل املعارف وتهذيب الأخالق ،و�أن ال يكون من عملهم هتك
الأعرا�ض املحرتمة ،و�أخذ الإتاوات ،وحق ال�سكوت من زيد �أو �أجرة التعر�ض
لعمر� ،أو �إظهار احلقد على بكر ونحو ذلك من الأعمال القبيحة.
وعندما يقومون بالر ّد على حجج �أعوان الظلمة ودح�ض �أقاويلهم يجب �أن
تكون لديهم الأهلية العلمية الكافية ،و�أن يكتفوا بطرح العناوين العامة ويرتفّعوا
عن التعر�ض �إىل �أفراد معينني ولو كناية ،و�أن يرتكوا الغمز والإ�شارة ويعلموا �أن
واجبهم جمع ال�صفوف ال تفريقها.
جدا خا�صة و�أن
�صعبا ًّ
�أما بالن�سبة �إىل اجلهل املركب ،ف�إن املوقف يكون ً
هذا النوع من اجلهل يت�ضمن اللجاج((( والعناد والت�شرذم((( والتناف�س على قاعدة
((( الل ََّجاج :اختالط الأ�صوات( .م).
((( ال َّت�شرذم :التفرق( .م).
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(النار وال العار)! والبد من التعامل معه بهدوء ومداراة وعدم االنحياز �إىل جهة،
تدريجيا.
ورفع كل �شيء يعد مادة للعناد واللجاج .وبذا ميكن معاجلة هذا املر�ض
ًّ
ويبقى علينا �أن ني�أ�س ونقطع الأمل من الذين يتعاملون مع عبدة الظلمة
وي�سعون يف �إبقاء �شجرة اال�ستبداد اخلبيثة ويتمادون مع الظاملني �إىل �أبعد احلدود،
وحب الدنيا على نفو�سهم ،حيث ال
ال لأنهم يجهلون ،و�إمنا ال�ستحواذ الهوى ّ
ميكن ت�صور عالج �آخر للأمرا�ض النف�سية والأهواء ال�شهوانية .ومع �أن التعري�ض
بهم والوقوف بوجههم يبعث على َت َن ُّبه ال�شعب �إال �أنه قد يكون من الأوىل ترك
�سدد
هذه امل�صادمات واالكتفاء بالعناوين العامة من جهات عديدة �أخرى ،وهو المْ ُ َّ
لل�صواب.
(((2وعالج �شعبة اال�ستبداد الديني �أ�صعب و�أ�شكل من عالج باقي القوى،
بل هو يف حدود االمتناع .وال �سبيل للردع عن اال�ستبداد و�إظهار الأغرا�ض
ال�شهوانية مبظهر الدين �إال بالعدالة والتقوى واجتماع الأو�صاف املذكورة
يف الرواية الواردة يف كتاب االحتجاج حول �شروط املرجعية «�صائ ًنا لدينه،
(((
عا�صما �آخر.
حافظًا لنف�سه ،مطي ًعا لأمر مواله ،خمال ًفا لهواه»  ،وال نت�صور ً

((( الطرب�سي� ،أحمد بن علي ،االحتجاج� ،ص ،٤٥٨بريو ت .ون�ص الرواية عن الإمام احل�سن الع�سكري ش

هكذا «ف�أما من كان من الفقهاء �صائ ًنا لنف�سه ،حافظًا لدينه ،خمال ًفا على هواه ،مطي ًعا لأمر مواله ،فللعوام �أن
جدا ،وهذه فقرة منها.
يقلدوه .»...والرواية طويلة ًّ
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وقد ورد يف فقرة �أخرى من هذه الرواية حول العلماء احلاملني لأ�ضداد
أ�ضر على �ضعفاء �شيعتنا من جي�ش
تلك ال�صفات وقطاع طرق الدين �أن «�أولئك � ّ
يزيد  -لعنه اهلل  -على احل�سني .»
فال نت�صور مان ًعا يحول دون اال�ستبداد واال�ستعباد و�إظهار التحكمات
النف�سية ب�صورة الدين .ولي�س ب�إمكان ال�ضعفاء والعوام من الأمة �أن مييزوا فيما
بني تلك الأو�صاف و�أ�ضدادها� ،أو �أن ي�أخذوا احليطة واحلذر من الوقوع يف �شباك
ال�صيادين وقطاع الطرق با�سم الدين؛ و�إذا وقعوا فيها ال ميكنهم التخل�ص من
تق�صريا ،وذلك لأنهم يح�سبون االنقياد له�ؤالء � ًأمرا من
ق�صورا �أو
بني ف َُر ِجها� ،إما ً
ً
أ�سا�سا ثاب ًتا ،وقد �أوقعهم فيما ال ميكن
لوازم الدين! وهذا ما جعل جلهلهم املركب � ً
االنفالت منه ،و�أدى بهم �إىل حيث ال�شرك بالذات الأحدية .وهكذا �أ�صبح طريق
العالج م�سدو ًدا ،وطرق التخل�ص من هذه الورطة متعذرة.
ولكن مع هذا كله فحيث �إن (فاعلية ما ي�شاء وحاكمية ما يريد وقاهرية
الرقاب) �أمور ال ميكن �أن ترتدي لبا�س امل�شروعية يف دين من الأديان �أو �شريعة
من ال�شرائع ف�ض ًال عن الإ�سالم واملذهب الإمامي ،وحيث كانت الإعانة على
هذه العبادة الوثنية بن�ص الكتاب والأخبار ال�سابقة� ،سواء كانت بنحو امل�ساعدة
واالحتاد مع الظاملني �أو ال�سكوت واالعتزال وترك الن�صرة وخذالن احلق ،من
الأمور التي ال ميكن �إظهارها ب�صورة حفظ الدين وحماية كيان امل�سلمني ،لأجل
هذا وذاك جند يف الظرف الراهن �أن �آذان ال�شعب وعيونه قد تف ّتحت بحمد اهلل،
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و�أنهم قد انتبهوا �إىل هذه الأمرا�ض املهلكة واملزمنة ،و�أخذوا بالتحرر نو ًعا ما
من هذا اال�ستعباد .ون�أمل �أن ال يبقى �أي �أثر لال�ستبداد الديني بكلتا �صورتيه
(املبا�شرة وغري املبا�شرة).
ومبقت�ضى احلديث امل�أثور «يعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال»((( الذي
مفاده من امل�ستقالت العقلية((( وموجب لإمتام احلجة وارتفاع العذر ،ي�صبح
التز ّلف للظاملني� ،سواء كان ب�إعانتهم �أو عدم املوافقة على �سلب ال�صفات الإلهية
خافيا .وما هذا التقابل بني احلق
عنهم ،كا�ش ًفا عن �أ�سرا ٍر ومكنونات كان �أمرها ً
والباطل �إال حمك  -يف احلقيقة  -المتحانهم ومعرفة �صحيحهم من فا�سدهم .قال
ع ّز من قائل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ .ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ[العنكبوت.]3-2/
(((3قلع �شجرة عبادة الظاملني اخلبيثة ،وترويج العلم واملعرفة ،و�إ�سناد زمام الأمور
يف البالد ملعايري اللياقة والكفاءة واخلربة ،وقلع جذور النهب وبيع الوطن
مرت�سخا يف هذه البالد
وعبادة امللك .وما دام �أ�سا�س اال�ستعباد واال�ستبداد
ً
ف�إن الق�ضاء عليه وا�ستبداله بالعلم واملعرفة �أمر م�ستحيل .وما دام ال�سلطان
((( مل �أعرث على م�صدر للحديث املذكور .والن�ص الذي عرثت عليه هو كالم للإمام علي  مع احلارث
الهمداين حول اختالف النا�س يف ق�ضية اخللفاء الأربعة ،حيث خاطبه الإمام بقوله� ...« :إن دين اهلل ال يعرف
بالرجال ،بل ب�آية احلق ،فاعرف احلق تعرف �أهله» .املجل�سي ،حممد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،٦ص.١٧٩
((( امل�ستقالت العقلية م�صطلح �أ�صويل يراد به الأحكام التي يعتمد الإن�سان يف �إ�صدارها على العقل وال يحتاج
فيها �إىل مقدمات غري عقلية ،ويقال �أحيانًا« :هذا ما ي�ستقل به العقل» ،ويراد به احلكم الذي يتو�صل �إليه
العقل بالبداهة.
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مل ِيع بعد  -النهماكه يف ال�شهوات  -حقيقة ال�سلطة و�أنها عبارة عن �إقرار
النظام و�أن مهمته كمهمة الراعي ،ومادام يرى نف�سه م�شاركًا هلل ع ّز ا�سمه
يف امللك والتدبري والأ�سماء احل�سنى ،ف�إنه بالنتيجة �سيعترب رف�ض الأمة له
و�سيرَ ى عدم الر�ضوخ له وال�سعي للتخل�ص
وللواقع البائ�س الذي تعي�شَ ،
منه متر ًدا عليه ،و�سيعترب �إعانته وم�ساعدته على هذا الظلم والتفرعن وطنية،
و�سيعمل على ا�ستئ�صال الفريق الذي يعتربهم خارجني عن طاعته ويقوم
ويهيئ لهم مدارج الرقي.
بتقريب الفرقة الثانية التي يظن فيها حب بقائه ّ
وهذا يعني �أن طريق االرتقاء وال�صعود وبلوغ املنا�صب يف البالد يتلخ�ص
يف �إظهار احلب والوالء لل�سلطان وعبادته والتزلف له .ومن جهة ثانية �ستت�أزم
وتعم حالة من النفور بينهما نتيجة لأعمال الف�ساد
العالقة بني ال�سلطان والرعية ّ
والنهب التي يقوم بها �أعوان ال�سلطان الذي ي�صبح لعبة بيد حفنة من االنتهازيني
همه لقتل ال�شعب
والطامعني فيقبع يف زاوية من الزوايا خوفًا وهل ًعا ،ويبذل كل ّ
وهدم البالد ،وتنعدم الرغبة لديه يف ب�سط العدل و�إعمار البالد وك�سب و ّد
ال�شعب املحروم بخالف ما هو معهود لدى �سالطني العامل.
املجرب القائل« :امللك يبقى مع الكفر وال يبقى مع
وعندما نالحظ الن�ص ّ
الظلم»((( ،امل�ؤيد ب�صريح خطاب �أمري امل�ؤمنني  املوجه �إىل مالك الأ�شرت يف
((( مل �أعرث على م�صدر لهذا الن�ص .وما عرثت عليه هو الن�ص التايل املن�سوب للنبي الأعظم « :mيبقى امللك
بالعدل مع الكفر وال يبقى باجلور مع الإميان» .ذكره ال�شيخ حممد ح�سني كا�شف الغطاء يف كتابه الدين
والإ�سالم� ،ص ١٠٥وا�ص ًفا �إياه ب�أنه من جوامع كلم النبي  mومل يذكر م�صدره.
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بيان حقوق الوايل على الرعية وحقوق الرعية على الوايل ،من �أن بقاء امللك ودوام
الدولة منوط باحتاد الرعية مع الوايل وجماراته لهم ،و�أن الإجحاف((( واال�ستئثار
يوجب زوال امللك وانقرا�ضه؛ وكذلك ما ورد يف الأخبار ال�شريفة من �أن ال�سماوات
قامت بغري عمد لأن عمادها عدل الباري �سبحانه وتعاىل(((؛ مبالحظة كل ذلك،
�إ�ضافة �إىل حكم التجربة وال�ضرورة تكون النتيجة هي فناء ال�سلطان وانقرا�ضه
عندما يقوم بتلك الأعمال الظاملة والأغرا�ض الوح�شية ،ويكون مب�ساعدة تلك
الفئة الظاملة له كمن �سعى لحِ َ ْت ِفه ِب ِظ ْل ِفه((( ،ولن يبقى �إال �أيا ًما معدودات حتى
حتل عليه الليلة الأوىل وهو يف قرب يزيد ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ[الأحزاب ،]62/و�سيخلّد �إىل الأبد ك�أمثال نبوخذ
ن�صر وال�ضحاك وجنكيز وتيمور ويزيد من �أ�صحاب الأ�سماء ال�سيئة يف التاريخ،
ومدعاة للعنة ،وذلك من �أظهر م�صاديق الآية املباركة :ﮋﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﮊ[احلج.]11/
وباجلملة ،ف�إن عالج هذه القوة اخلبيثة ممتنع ما مل يتم قبل ذلك قلع
�شجرة اال�ستبداد ،خا�صة و�أن الأمة الإ�سالمية �أ�صبحت -وطب ًقا للأحاديث
ال�شريفة القائلة «لت أ� ُم ّرن باملعروف ولتن ُه ّن عن املنكر �أو لي�س َلّطَ ّن عليكم �شراركم
((( ال ْإج َحاف :ال ْإ�ض َرار( .م).
((( الفي�ض الكا�شاين ،حممد حم�سن ،تف�سري ال�صايف ،ج � ،٢ص  ،٦٣٨يف ذيل الآية ﮋﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮊ[الرحمن ،]7/نقل عن النبي  mحديث« :بالعدل قامت ال�سماوات والأر�ض».
((( كمن �سعى حلتفه بظلْفهَ :م َثل ي�ضرب ملن يتدخل فيما ال يعنيه في�صيبه ماال ير�ضيه ،ويكون هو �سبب نكبة
نف�سه( .م).
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(((
املهمينْ اللذين
في�سومونكم �سوء العذاب»  ،ونتيجة لإهمالها هذين الركنني َّ
هما من دعائم الإ�سالم كما ن�صت على ذلك الأحاديث ال�شريفة  -حمرومة من
ال�سعادة ب�سلطان يرتدع عن االدعاء مبقام ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ[النازعات،]24/
مكتفيا بغ�صب مقام
وي�ستجيب لإ�سالمه وفطرته الإن�سانية ،ويدع للأمة حريتها ً
الوالية عن غ�صب رداء الكربياء الإلهي ،ويحث الأمة على ا�ستيفاء حقوقها،
داعيا لها �إىل املحافظة على ا�ستقاللها وقوميتها بالوحدة واالعتماد على الغرية
ً
الوطنية ،بحيث ت�صبح يف عداد الأمم الراقية ،ي�سودها االعتقاد ب�أن التهاون يف
هاتني الوظيفتني  -الأمر باملعروف والنهي عن املنكر  -من �أعظم املنكرات ،ومن
�ش�أنه �أن يعك�س امل�س�ألة ر� ًأ�سا على عقب ويرجع احلكم �إىل الفرعونية وعبودية
الكفرة.

ولنا وطيد الأمل يف �أن ال يد َعوا هذه اللحظة ّمتر بعون اهلل تعاىل دون �أن
يغتنموها فر�صة ال�ستعادة جمدهم و�أ�سا�س حياتهم ،و�أن يتم�سكوا بالأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،ويحكموا �أ�سا�س العدل املوجب لدوام امللك ،ويهدموا �أ�سا�س
الظلم امل�ؤدي النقرا�ض الدولة وزوالها ،و�أن ي�ستنقذوا رقابهم املغ�صوبة وحقوقهم
الوطنية ،ويقلعوا جذور املعبودية لل�سلطان ،ويق�ضوا على �أعوان الظَّ ل ََمة الذين
((( ورد هذا الن�ص يف كنز العمال للمتقي الهندي ،ج� ،٣ص ٦٨٧بتغيري طفيف عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب
لي�سلطن اهلل عليكم �شراركم فلي�سوم ّنكم �سوء
وتنهن عن املنكر �أو
ّ
�أن ر�سول اهلل  mقال« :لت�أمرنّ باملعروف ّ
العذاب».
ولتنهن عن املنكر �أو لي�ستعملن
ويف الكايف ،ج� ،٥ص ،٥٦عن الإمام الر�ضا � أنه قال« :لت�أمرنّ باملعروف
ّ
عليكم �شراركم فيدعو خياركم فال ي�ستجاب لهم».
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ي�شكلون ال�سبب الرئي�س يف تخلّف الدولة ،ويذيقوا ال�سلطان حالوة العدل
ق�صابًا((( وقاطع طريق
والإح�سان ،وي�أخذوا بيده نحو الرتفع عن م�ستوى �أن يكون ّ
وحب ال�شعب
ويتحول �إىل امل�ستوى الالئق به ك�سلطان .ف�إذا �أدرك حالوة العدل ّ
له �أيا ًما معدودة ف�سينبذ عامل ال�سبعية((( ويدخل عامل الإن�سانية وحفظ البالد
واالهتمام برتقية املجتمع ،والإعانة على رفع عوامل التنافر بينه وبني ال�شعب،
وا�ستئ�صال عنا�صر الفرقة بني �صفوفه ،وعدم ال�سماح لعبدة امللك واملف�سدين
بالعودة ثانية �إىل مواقعهم� ،إن �شاء اهلل تعاىل ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي
العظيم.
(((4عالج ت�شتت الآراء ،وال�سعي من �أجل االحتاد .وهو مطلب م�ستفاد من
كلمات �أمري امل�ؤمنني  التي نقلناها �ساب ًقا ،ومن الأمور الوا�ضحة
بالبداهة؛ ف�إن فائدة االحتاد غري منح�صرة يف حفظ حرية الرقاب و�صيانة
حقوق امللة من االغت�صاب ،ومنع تعديات الأ�شرار ورفع التجاوزات التي
تقوم بها الذئاب ال�ضارية �آكلة حلوم الب�شر فقط ،بل �إن حماية ال�شرف
وحفظ النوامي�س وا�ستقالل الأمة واحلذر من الوقوع فيما هو �أ�شد من
حمنة بني �إ�سرائيل ،كل ذلك منوط باحتاد الكلمة وعدم ت�شتت الآراء
واختالف الأهواء.
((( ق ََّ�صابًاَ :ج َّز ًارا ،واملراد :من يظلم رعيته ويحرمها حقوقها كاجلزار الذي يذبح ال�شاة( .م).
ال�س ْب ّعية :ال�سبع كل َما لَه ناب من �أ�سد ومنر وذئب ،واملراد عامل التوح�ش واالفرتا�س( .م).
((( َّ
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اهتمت ال�شريعة املطهرة برعاية الوحدة و�إزالة عوامل
ومن �أجل ذلك ّ
ال ُف ْرقة؛ فمن جملة ا ِحل َكم املن�صو�صة لت�شريع �صال َت ْي اجلمعة واجلماعة((( ،حيث
يجتمع امل�سلمون يف اليوم والليلة خم�س مرات ،ويحيط كل منهم ُخ رْ ًبا ب�أحوال
الآخر هو حتقيق هذه الدرجة من االحتاد ،وكذلك احلال يف ت�شريع �سائر اجلهات
ِ
املوجبة للألفة واالحتاد ،كالرتغيب يف الوالئم غري املكلَفة ،والإح�سان بال َم ّن،
وعيادة املر�ضى ،وت�شييع اجلنائز ،وتعزية امل�صاب ،والإعانة على ق�ضاء احلوائج،
و�إجابة دعوة امل�ؤمن ،وال�صفح عن الزلل ،ومنع االنزواء((( والرهبانية ،وحترمي النميمة
والإيذاء والفنت والإف�ساد ،وغري ذلك من دواعي الألفة واالحتاد ونوا�سخ التنافر
والتباغ�ض ،ف�إمنا هو لتح�صني هذا احل�صن وت�شييد هذا ال�صرح للم�سلمني .كما
املقد�س بتهذيب الأخالق ،والردع عن ال ُع ْجب((( ،واالنقياد
�أن اهتمام ال�شارع ّ
للهوى ،والتخلق باملوا�ساة والإيثار ناظر �إىل وحدة الكلمة ورفع االختالف ،ذلك
تفرق الكلمة وت�شتت الآراء نا�شئ عن الإعجاب بالنف�س واالغرتار بها ،وعن
�أن ّ
تقدمي الأغرا�ض ال�شخ�صية على امل�صالح العامة .ومادامت هذه الرذائل وامللكات
البهيمية والإعجاب بالنف�س م�سيطرة على العمل من جهة ،ومادامت املبادئ
((( مل �أعرث على ن�ص يعلّل �صالتي اجلمعة واجلماعة مبا ذكره امل�ؤلف هنا ،وال�شيء الذي عرثت عليه هو خرب
عن الإمام ال�صادق  ذكره ال�شيخ ال�صدوق يف علل ال�شرائع ،يقول فيه الإمام ال�صادق �« :إمنا
جعل اجلماعة واالجتماع �إىل ال�صالة لكي يعرف من ي�صلي ممن ال ي�صلي ،ومن يحفظ مواقيت ال�صالة ممن
ي�ضيع ،ولوال ذلك مل ميكن �أح ًدا �أن ي�شهد على �أحد ب�صالح ،لأن من مل ي�صل يف جماعة فال �صالة له بني
امل�سلمني ،لأن ر�سول اهلل  mقال :ال �صالة ملن مل ي�صل يف امل�سجد مع امل�سلمني �إال من علة» .علل ال�شرائع،
ج� ،٢ص ،١٥ط ،قم.
((( االنْز َواء :االنْع َزال( .م).
الكب( .م).
((( ال ُع ْجب :رْ
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ال�شريفة كاملوا�ساة و�إيثار الغري و�سحق الأغرا�ض ال�شخ�صية وتقدمي امل�صالح العامة
عليها ،مادامت هذه القيم معدومة من جهة ثانية ،ف�إن �إحكام هذا احل�صن وت�شييد
هذا الأ�سا�س هو من امل ُْحاَالت؛ ومن العبث حماولة �إقامة ال�صرح العايل على
�أ�سا�س رملي ينهار من كل جانب.
(((
تو�س ًعا يف كل يوم؛ فتارة يعد
�أما تنظر �إىل اخلروق التي تتجدد وتزداد ّ
منافيا للقر�آن وت�سمى عبادة
�سلب ال�صفات الإلهية اخلا�صة عن الطواغيت � ًأمرا ً
حبا للدولة وحماية للدين! و�أخرى يلب�سون اغت�صاب احلرية وظلمها
الظاملني ًّ
لبا�س الإباحة ،ويعتربونها من املوهومات ،ويعدون امل�ساواة مع غا�صبي احلقوق
واحلريات مبثابة رفع االمتياز فيما بني الأ�صناف املختلفة الأحكام ،جتدي ًدا
ملغالطات ومتويهات معاوية وعمرو بن العا�ص عندما قاموا بقتل عمار بن يا�سر
ال�سائر يف ركاب �أمري امل�ؤمنني  .فلم يخجلوا من تربير الدماء امل�سفوكة
النا�شئة عن ان�ضمامهم للظلمة امل�ستعبدين ب�أنها جاءت نتيجة مطالبته باحلقوق
املغت�صبة واحلريات املنتهكة ورفع الظلم عن الأمة� ...إىل غري ذلك.

�إذن ،ف�أول وظيفة ينبغي القيام بها بعد رفع اجلهل عن الأمة و�شرح حقيقة
اال�ستبداد والد�ستورية وامل�ساواة واحلرية ،هي �أن على دعاة احلرية والتوحيد
وحماة الدين والوطن ورواد التقدم بذل اجلهد و�صرف املُ َهج من �أجل تهذيب
الأخالق االجتماعية من هذه الرذائل ،وقلع �أ�صول ال ُع ْجب والغرور وغري ذلك
((( ا ُخل ُروق :ال ُف َرج �أو الثقوب( .م).
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واحلث على تقدمي امل�صالح العامة على الأغرا�ض
من عوامل التفرقة واالختالفّ ،
اخلا�صة .وكمقدمة مهمة يجب ت�شكيل املنتديات العلمية ال�صحيحة وترتيبها
مدبرين مهذّ بني كاملني
على الو�ضع الأخالقي ال�صحيح ،وذلك بانتخاب �أع�ضاء ّ
هم �إال �إحياء
يف العلم والعمل� ،أويل خربة ودراية ومعرفة وكفاءة ،ولي�س لهم ّ
املجتمع الإ�سالمي والروابط العامة ،ال �أن تكون كالنوادي احلالية القائمة على
حب النف�س ،و�أكل �أموال النا�س وطلب الرئا�سة والرفعة ،وقول الزور،
�أ�سا�س ّ
والأغرا�ض ال�شخ�صية العقيمة ،وامل�ؤدية �إىل عك�س املق�صود؛ من ان�صراف
ال�شعب عن الوحدة وال�سري يف طريق اال�ستبداد واال�ستعباد الذي هو �أ�شد
وط�أة من اال�ستبداد الأ�صليِ ،
وموجب اللتجاء الأمة من ا�ستبداد �إىل ا�ستبداد
أخف الأمرين،
أ�شد ،ورمبا انقادت ب�شوق �إليه
ال�شرين و� ّ
� ّ
ً
ا�ضطرارا ومن باب �أهون ّ
الرق ََّية البهيمية ،تخل ًُّ�صا من اال�ستبداد الذي تعانيه؛ فهي
متو�سلة باخلنوع لتلك َ
بالر ْم َ�ضاء.
كامل�ستجري من النار َّ
وباجلملة ،ف�إن الغر�ض من ت�شكيل اجلمعيات واملنتديات و�أداء الق�سم
بالقر�آن الكرمي و�سائر املقد�سات الدينية هو �إزالة الأغرا�ض ال�شخ�صية ،وحتكيم
امل�صالح العامة ،وحماية املجتمع ،و�إعالء كلمة الإ�سالم ،ودفع املجتمع على طريق
التقدم ،ولي�س هو للت�آزر من �أجل ال�شهوات احليوانية وحتقيق الأهداف ال�شخ�صية
و�إبعاد العقالء والب�سطاء عن دخول هذا امليدان.

243

خامتــــة

243

واملر�ض الذي ال عالج له يف هذا املجال هو دخول املغر�ضني و�أولئك
الناهبني واملحتالني يف هذا امل�شروع با�سم حب الوطن وال�شعب ،وي�أخذون زمام
الأمور ب�أيديهم ،وبا�سم حب ال�شعب ي�سحقون اجلماهري! كما كان ا�سم حب
الدولة و�سيلة لدى عبيد الظَّ ل ََمة للنهب ،وا�سم حفظ الدين �شبكة ال�صطياد
الأغرا�ض ال�شخ�صية ،وكذلك ف�إن حب ال�شعب يتخذ ذريعة لدى �أولئك
املعروفني بال�شنائع والأعمال القبيحة الذين يرفعون �شعار الد�ستورية ويحكمون
خطرا من باقي القوى اللعينة و�أقوى
بعملهم �أ�سا�س اال�ستبداد ،والذين هم �أكرث ً
�ضررا على �سعادة الأمة من باقي اجلهات.
�سببا لتفرق الكلمة و�أ�شد ً
ً
وعلى عقالء ال�شعب �أن يقوموا مبعاجلة هذا اخلطر قبل غريه ،و�أن
ي�سدوا -بعونه تعاىل -هذه الثغرة التي ي�صدر منها خطر عظيم ،وذلك من
ّ
احلكمة العملية يف هذا املجال.
تفرق الكلمة وقهر املجتمع منذ �صدر الت�أريخ وحتى
وباجلملة ،ف�إن �أ�سا�س ّ
الآن نا�شئ من �إظهار الغر�ض ال�شخ�صي مبظهر امل�صلحة العامة .ولهذا ال�سلوك
�أبواب عديدة تخرج عن حد الإح�صاء؛ ويظهر من الأخبار الواردة يف تف�سري
الآية املباركة :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ[الأنعام� ]65/إن �أنواع العذاب والعقوبات
ال�سماوية والأر�ضية التي وقعت على الأمم ال�سابقة قد رفعت عن هذه الأمة بف�ضل
تفرق الكلمة واختالف الأهواء وما يرتتب على
دعاء النبي  mلها ،وبقي عليها ّ
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ذلك من م�صائب الفتك والقتل والأ�سر وهتك النوامي�س والأعرا�ض و�إذاقة
البع�ض ب�أ�س البع�ض الآخر(((.
فهذه املفا�سد واالختالفات �سواء كان من�ش�أها اال�ستبداد ال�سيا�سي �أو
الديني �أو العبودية لل�سلطان �أو �سائر القوى امللعونة مما هو من�ش�أ للنزاع �إمنا هي
من جملة العذابات الإلهية على هذه الأمة ،وعالجها خارج عن قدرة العلماء
واملدبرين ،ولي�س ب�إمكان �أحد �أن يقف دونها �أو يحول بينها
والعقالء واخلرباء ّ
وجهت �إليه؛ وال يجدي فيها غري التوبة والإنابة والتو�سل واال�ست�شفاع
وبني من ّ
مبظاهر الرحمة (�صلوات اهلل عليهم).
ربنا اك�شف عنا العذاب �إنا م�ؤمنون ،واجمع على التقى كلمتنا ،وعلى
الهدى �شملنا ،مبحمد و�آله الطاهرين� ،صلوات اهلل عليهم �أجمعني.
و�أما عالج بقية القوى امللعونة ،فال يتم �إال بقلع �شجرة اال�ستبداد اخلبيثة
و�سلب (فعالية ما ي�شاء) ،وانتزاع الطاقات املغت�صبة من غا�صبيها؛ فما دامت هذه
قائما و�إمكانات البلد مغت�صبة ،فلن يقف القتل
ال�شجرة باقية و�أ�سا�س التحكم ً
والنهب والأ�سر واحلب�س وا�ستئ�صال النفو�س الأَ ِب َّية و�أحرار الأمة و�أَ َماجدها عند
حد ،وال تنتهي حالة االغت�صاب لطاقات البلد ،ولن تكون حالة الدولة وما فيها
ّ
�إال كما عربت البومة اخلاطبة لرفيقتها يو ًما:
((( الطباطبائي ،حممد ح�سني ،تف�سري امليزان ،ج � ،٧ص  ،١٥٠ط ،بريوت.
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���ض�� َع��ا ًف��ا ُم َ�ض َاعفَة
فخ ْذ ِم ْن َها �أَ ْ
ُ

مطبق يف البلد ،والفرق
ومادام القانون اجلامع لوظائف كل الطبقات غري ّ
بني القوي وال�ضعيف مل يعدم بعد يف جمال احلقوق والقوانني ،ومادام القوي
طامع يف باطله وال�ضعيف �آي�س من حقه ،فلي�س هناك عالج ال�ستئ�صال ظلم
الأقوياء ل�ضعفاء البلد وفقرائه.
ومادامت قوى وطاقات ال�شعب املادية والع�سكرية وغريها مغت�صبة وثرواته
ونوابه ،ومادام
عر�ضة للنهب وال�سرقة وغري خا�ضعة لإ�شراف وكالء ال�شعب ّ
اجلي�ش نتيجة جهله وغبائه جاه ًال بوليِ ّ نعمته -الذي هو ال�شعب ال �أولئك
حددها الإمام علي C
الغا�صبني لرقابه -غاف ًال عن مهمته الرئي�سية التي ّ
من خالل و�صفه اجلند ب�أنهم احل�صون الواقية للرعية ،ال �آلة بيد �أعداء ال�شعب
ي�ستخدموها لقمع ال�شعب و�إر�ضاء نزواتهم ال�شيطانية� ،أقول :ما دامت الأمور
هكذا ،فال تتوقع نتيجة غري ا�ستخدام الطواغيت لطاقات ال�شعب يف �سبيل �إنهائه
والق�ضاء عليه ،ولهذا �صدر احلكم بتحرمي دفع ال�ضرائب؛ فمع جي�ش من هذا
النوع وع�شائر متوح�شة تفوق يف الغباوة وقلة الإدراك حتى ال�شاميني من �أتباع
معاوية ويزيد ،والذين لي�س لهم حظّ من الدين وال ن�صيب من الفطرة ،وال �شيء
من حب الوطن ،ال ينفع عالج غري انتزاع القدرة وحتييد كل الأن�شطة والفعاليات
بعونه تعاىل وح�سن ت�أييده.
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ويح�سن بنا ونحن يف اخلامتة �أن نكمل تلك الر�ؤيا التي ذكرنا طرفًا منها فيما
�سبق ،وهي ر�ؤيتنا للمرحوم �آية اهلل املريزا ح�سني الطهراين (ق ُِّد�س ِ�س ُّره) واملتعلقة
بهذه الر�سالة.
ففي �أ ّول �شروعنا بكتابة هذه الر�سالة ،ك ّنا قد كتبنا ف�صلني �آخرين عالوة
على ف�صولها اخلم�سة ،وهما يف �إثبات نيابة الفقهاء العدول يف ع�صر الغيبة يف
�إقامة الوظائف الراجعة �إىل �سيا�سة الأمة والفروع املتعلقة بوجوه وكيفية ذلك،
فكانت ف�صول الكتاب �سبعة .ويف تلك الر�ؤيا بعدما تقدم لك منها �ساب ًقا من
ت�شبيه الد�ستورية باجلارية ال�سوداء التي غ�سلت يديها من الأَ ْد َران املتعلقة بها؛
فقد �س�ألته يف تلك الر�ؤيا عن ل�سان ويل الع�صر �أرواحنا فداه :هل الر�سالة التي
�أنا م�شغول بها الآن ماثلة بح�ضور الإمام ؟ ف�أجابني :نعم ،غري مو�ضعني
منها .وبقرائن احلال عرفت �أن املق�صود باملو�ضعني هما الف�صالن املذكوران ال
غري ،وذلك لعدم تعلّقهما بالغر�ض الذي و�ضعت له هذه الر�سالة وهو لفت �أنظار
العوام �إىل ما ينتفعون به من الأمور ،والف�صالن املذكوران لي�سا من هذا القبيل.
لهذا �أ�سقطت الف�صلني واكتفيت بالف�صول اخلم�سة.
وقد ختم بيد م�ص ّنفه الفقري اجلاين حممد ح�سني الغروي النائيني من
الواد املقد�س الغري على م�شرفها �أف�ضل ال�صالة وال�سالم يف �شهر ربيع الأول
�سنة �ألف وثالثمائة و�سبع وع�شرين ( )١٣٢٧من الهجرة املقد�سة على مهاجرها
و�آله �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
 نهاية المتن 
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2013/2012
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العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
التون�سي.
الدين
خري
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف
ّ
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال ال�صعيديّ .
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
ّ
الغزايل.
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
نبي.
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة الطهطاويّ .
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف طنطاويّ جوهريّ .
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
( )25حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
( )29ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.

