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٧

  

  ديمته

���﷽  

شتتة انت له مسائل متك أن  بعد،�ب مستقل يف الفقه اسييللفقه الس ونيك أن ريان من اجلدكلقد 

  . كما أشبه ذل واء املواتيحإ وت�والد القصاص واحلدود والشهادات والقضاء واسبكامل ويف أبواب اجلهاد

ًتا� خاصا يف هذا الشأنكن الفقهاء قلما ألفوا إ ه يتنب( و)قاطعة اللجاج (أمثال ،تبعه خبصوصهيما  وً

ورة من املسائل كتب املذك الك يف تلتفائهم مبا دونوهك الكذل و،هاريغ و)ةيسالمومة اإلكاحل( و)األمة

  .)١(فةي خلرضين جاعل يف األإ: ث قال سبحانهيح زيتاب العزكمما استنبطوه من ال، املتشتتة

   .)٢(ياللهم ارحم خلفائ ث ورديح ،السنة املطهرةو

  . ةيتب الفقه االستداللكمن راجع ى على فخيما ال ك ، من مسائلهاريثكيف  مجاعاإلو

 الناس كقبح تر و،ة خاصةيسالم اإلاألمة و،عامة م أمر البشري تنظوجوبى دل علث إنه حي: العقلو

دة يومة الرشكل احلكيووجوب تش،  بال راعك الرتثبت قبح إذ ،حي صحريهلم نظام غ أو، نظام هلم الى فوض

  ً عقال

                                                

  .٢٩: سورة البقرة) ١(

.٥٠من صفات القاضي ح ٨ الباب٦٥ص ١٨ج: الوسائل) ٢(



٨

مر ان األك إذا )م به الشرعكم به العقل حكلما حك (:للتالزم يف القاعدة املعروفة، ً شرعاكثبت ذل

  . التناول إىل  أسهل ألنهن املستقليقتضي التدويمما ، صولما حقق يف األك، يف سلسلة العلل

 يف اخلالفة وةماماإلمبا نقحوه يف مسألة  و،ةيتب الفقهك الكروه يف تلكتفوا مبا ذكن الفقهاء اكل

  . ني جزاء احملسنريفجزاهم هللا خ، ةيصولتب األكال

تب كأ أن تيمث رأ ،يالفقهسلوب األى عل )سالمم يف اإلكاحل (تابك الزمانتبت يف سالف كوقد 

قامة عله مقدمة إلجيلعل هللا سبحانه ، م بصورة أمشلكشمل مجلة من املسائل املرتبطة �حليًتا� أوسع لك

فار كال وهواء من الداخلث قد فرقت األيح، ون مسلميلف ملأجنحته أضم حتت ي ،زاهر يإسالمم كح

و�م ك خالف كذل وً،ا�يحأمتحاربة  و،ومات متشتتةكفجعلوا منهم ح، ني صفوف املسلمنيارج بمن اخل

  . مة واحدةأ

  .)١(مك� ربأ ومة واحدةأم كمتأهذه ن إو: قال سبحانه

ي تفرقة أق حيال  أنه ىمما دل عل ،)٢(سنان املشطأكة يالناس سواس :)صلى هللا عليه وآله(وقال 

   .ك تلريغ أو اللغات وأ لواناأل أو ةياجلغرافنهم بسبب احلدود يب

ة حسب ياسيح املوضوعات السيتنقى ن مبين علتاب الذي حنن بصدده اآلكهذا ال أن ىفخيال و

 ًراهةك وًاستحبا� وًحرمة وً وجو�،هاية علي الشرعحكامعرف انطباق األيل، متطلب الزمان يف احلال احلاضر

  شأن سائر  ما هوك، ً�حةإو

                                                

  . ٩٢ :سورة األنبياء) ١(

. ٣٢١ص: االختصاص) ٢(



٩

 دلةها املستقاة من األأحكامر كذيمث ، اجلرائم واحكالن واسبكقسام املأتنقح  ًمثال، ةي الفقهتبكال

   .ربعةاأل

 كما ذل و،سالمد بالد اإليه مقدمة لتوحريصي وحكام لفهم األًعله سبباجي أن ولؤهللا سبحانه املسو

  . زيهللا بعزى عل

   



١٠

  

  ومةكالعناصر الثالثة للح

   .)رضاأل( و)النظام( و)نساناإل( :ة ثالثةومكعناصر احل ):١مسألة(

 )دارون (هيلإما ذهب كًا ياملكال ت ،ت�ت والروا�ستفاد من اآليما ك ًبداعاإ نسانوقد خلق هللا اإل

   .تباعهأو

  .)١(لهاكمساء م آدم األّعلو: ما قال سبحانهكهلمه النظام أو

 إىل �لنسبة ،إنسانول أمة منذ وكة للحياألولسس املت األكفقد ت، رض األكخلق من قبل ذلو

: ورد من قوله سبحانه  ماريشيه يلإ و،قةيفة قبل اخلليانت اخللكلقد : لذا ورد و،)ه السالميعل(آدمنا 

فةي خلرضجاعل يف األ ينإ)٢(،ة املشهورةيالروا و :هلها �رضلوال احلجة لساخت األ)احلجة  فإن ،)٣

  . ىفخيال  ماى عل، هاريغ وًاياجتماع وً�اقتصاد وً�منزلتها منزلة احلجة عباد، ًاياسيس

 لةما تطور االقتصاد حسب تطور اآلك ،اجاتيحسب تطور االحت وماتكنعم لقد تطورت احل

  .نسانوسعة أبعاد اإل اجياالحتو

مهما تطورت ، هايلإل املسائل احملتاج كعاب يلة الستيفكة اليلكسس ال األسالمقد جعل اإلو

  . وضاعاأل

  لعله قبل  و،م وجدكعلم قبل ُيال و، رضاألى وجد عل أن  منذنسانأما اإل

                                                

  . ٣٠ :سورة البقرة) ١(

. ٢٩ :سورة البقرة) ٢(

. ١١ح ١٧ص ١ج: الكايف) ٣(



١١

 ،ون سنةي ملنيش قبل سبعيعيان كنه إ لي قإنسان �بقاى ث قد عثر عليح، ارات من السنواتيمل

  .ه الضاللةيمنهم من حقت عل و،هللاى فمنهم من هد

   .)مكحل انيقوان (اليت منها ول شيءك السماء يف نيتبع قواني األولان كث يح

� إ ومةأى � علء� وجد� آ�إ: قوليان كث يح، نيتبع اجلاهلي  أونيضع بنفسه القوانيان الثاين كو

  .)١(آ�رهم مقتدونى عل

ما هو ك ،امييف اخل وةريجماعات صغكشون يعيانوا كسواء ، مكسس احلأن فرق من جهة أصل يكمل و

ما  أو إنسانة ائمى منها على اليت حتتو ة حىتريالصغى القر وف�رأهل األ ون يف بعض القبائلاملشاهد اآل

   .باركما هو احلال يف املدن الك ،ينياملال أو الفمثل اآل، ةريبكجماعات ك أو ،اشبه

بينما احلكومة يف املدن والتجمعات الكبرية ،  هلامؤسسات  الينييف البدائ) ومةكاحل( أن كش نعم ال

حفظ  و الروابطني لتأمأة تنشيارة عن جمموعة من مؤسسات اجتماععب القسم الثاين يف يفههلا مؤسسات، 

  .ًاي�ن ماماأل إىل  ا�تمعميجل تقدأل وً،والأ نظم ا�تمع

  : ومةكه فشأن احليعلو

  . رساء النظامإ: ١

  . حفظ العدلو: ٢

  . عي الرفاه للجمريتوفو: ٣

  . ماماأل إىل  ��تمعميالتقدو: ٤

  حنوه  ولةيخ القبيون لشيك ،ةي�لبدائى ا تسممم ةرينعم يف التجمعات الصغ

                                                

  . ٢٣ :سورة الزخرف) ١(



١٢

 أو قيحر أو ليذا حدث حادث من سإ و، العدوانمامأالوقوف  و،الفصل واحلل وي،النه ومرصفة األ

مث ، ةيوضع هلا ضوابط وقت و،السماع إىل قربأ لمتهكون كت و،أكثران االلتفاف حوله ك، شبهأما  عدو أو

  . حالتهم السابقة إىل لةيالقب وسرة األأفرادندفع الشر رجع ي وذهب اخلوفيملا 

  

  ومةكة عن احلرياجلماعات الصغ غىن

  : لعدة أسباب أمهها ،مبعناها احلضاري ومةكة عن احلرياجلماعات الصغ ن غىن أمما تقدم ظهرو

 ن �بتةكمسا ًغالبا ال، ما أشبه وأ ةائم ن أويونة من عشركاجلماعة امل ًفمثال،  اجلماعةأفرادقلة : ١

 ،يعيالزرع الطب ووا�تياحلى شون عليعيال اقتصاد هلم بل هم  و،ألكال وطلبون املاءيًونون رحال يكم  أل�،هلم

  .ونؤة من الشريثكون للجماعات اليكون هلم ما يكال  و،هم منازعاتيفال حتدث ف

 العائلة نيبات باملناسكون كت أن عدويأخ ال  ونزاع أخ أو املوت والزواجكنهم ياملناسبات ب أن الغالبو

بل ، ونت من عوائلكن تإ وةري اجلماعة الصغكذلك، ومةكاحل إىل ما ال حتتاج العائلة الواحدةكف، الواحدة

  . ة عائلة واحدةريون اجلماعة الصغكت أن الغالب

وجد يف يق ال يف النطاق الواسع الذي ية يف نطاق ضرييف اجلماعات الصغ ة اخلاصة توجدكياملل: ٢

 ،نيته املبين من الطيب أو متهيوخ �ث منزلهأ ووخهكّ إال كلمي  البدائي النسانفاإل، ةريبكاعات الاجلم واملدن

 إىل حتتاج ال مورمثل هذه األ أن من الواضح و،كحنو ذل ودهية صكشب و،لة املزروعةيه القلأرض وأغنامهو

  .  املعقدة منهاًها من املعامالت خصوصاريغ وجارةاإل والرهن واء املواتيحإ وتب املتاجرك



١٣

ون �درة كة تمي بل اجلر،ةريثكنهم جرائم يتقع ب ة الريالعائلة الصغ ونيلي القلفراداأل ألن ،قلة اجلرائم: ٣

 من كتبع ذليما  و،ت�والد القصاص واحلدود والشهادات وتب القضاءك إىل نيسوا حمتاجيلذا فل وً،جدا

  . مناأل والنجدة والشرطة

 اجين احتيكمل ، ًعايًفا سريًئا طفيون شيك أن عدوي هم الريغى هم عليتعدأو  هميعل يالتعدحيث إن و

  . كتبع ذليما  وشياجلإىل 

 تبكو تباتكم وست هلا مدارسيل و،ةريثكالرسوم ال ودابة ال تتبع اآلرياجلماعة الصغن إ: ٤

بصورة ى عباد�م تؤد و،لة املوروثةيهم العادات القلأمورتبعون يف ي�م إبل ، ما أشبه وومساجد ومؤسسات

 إىل حاجة هلم فال، داباآل وعمالبار يف األكال إىل نظرونيًغالبا  وً،مسجدا ًمثال مةيعلون خجيأي ، ةيبدائ

  . املنظمة هلا وةيومة احلامكاحل إىل حتتاج  حىتمور املوضوعة هلذه األنيصنوف القوان وتب املعاشراتك

 �م الأف كيلمس ييف البالد املتحضرة   حىتف واجلماعات الرحل�رواألى القر إىل ومن نظر

  . أبعد حد إىل ةيون بدائكت انتكها لو يومة فكن احلأو، نةياج املديومة مثل احتكاحل إىل تاجونحي

ون حمل استفادة اجلماعات كال ت، انت موجودةكمهما ومة ك احلنيقوان أن ر�هك مما ذنيوقد تب

  .انيم واحملمول منتفكاحل أن ال، املوضوعمر من �ب السالبة �نتفاء فاأل، ةريالصغ

ة ألف ائانت للمعامالت مك إذا ًمثال، مشلأومة أوسع وك احلنيانت قوانكرب كانت اجلماعة أكلما كو

يف بالد  خذ والعطاء حمل االبتالء واألني القوانكل تلكون كت، وللقضاء واجلرائم عشرون ألف قانون، قانون

  . ًو�يمخسها حمل االبتالء يف بالد نفوسها عشرون ملّ إال ونكت نما اليب، ونية ملائنفوسها م

  



١٤

  

  ةريبكومة واجلماعة الكاحل

ون كرب تكانت اجلماعة أكلما ك و،ةريبكتوجد يف اجلماعات الإمنا ة يومكاملؤسسات احل ):٢مسألة(

  .أكثرون صعوبتها ك وت، دائرة وأعمقأكثر و،ومة أوسعكاحل

ربعة  األموراأل أن ماك ف،أكثرومة ودوائرها كون صعو�ت احلكت، اعةنلما تقدم العلم والصك أنه ماك

 كذلك ً،ا�يحأ ةيبصورة بدائّ إال ،ومةكاحل إىل اجياليت تقدمت يف املسألة السابقة مما تسبب عدم االحت

ائم واجلر، ةرية وفي اخلصوصكمالواأل ،ةريبكفاجلماعة ، سك�لع مم املتمدنةة واألريبكون يف اجلماعات الكت

املساجد واملدارس كها التجمع يون فيكز اليت كداب والرسوم والسنن واملراواآل، سعة اجلماعة تزداد بقدر

ن يالضوابط واملواز إىل لهاك مما حتتاج ،ةريبكثر عند اجلماعة الكأشبه ت واحلدائق واحلمامات واملصحات وما

  . ومةكاحل إىل وهي بدورها حتتاج

 أو ، املتجددة�ل القضاك عامة تشمل أنظمة وني قوانك ذللك ل جعلسالماإل أن من الواضحو

واجب  إىل هاي فحكاموقد قسم األ، ًمتحضرا وأان كًا ي بدائ،ل البشركررة لك املتموراأل إىل خاصة �لنسبة

  .روه ومباحكومستحب وم وحرام

   حكاماأل إىل انقسام دوائرهاك ،هايومة فك احلأعمالتنقسم  كذلكو



١٥

، نيوكواجبة الت) القضاءواحملتسب  ومناأل (لولة دون اجلرائميدائرة مجع املعلومات واحل ًمثال، اخلمسة

  . ذاكوه، رهاب حرامبت واإلكنما دائرة التجسس واليب

  

  هواء واالستجابةاختالف املواهب واأل

 والظلم ،أخر والته ومجاعاته التقدمأفرادقع يف يف، ه واستجا�تهؤهواأ ملا اختلفت مواهبه ونساناإلمث إن 

،  دفة العدلدارة إلنيضوابط وقوان إىل لها حتتاجك و، والثورات واحلروبكاكقع االحتيو، واالستغالل

  .)١(ظلمونُت ظلمون والَت ال ثيحب، ل ذي حق حقهكعطاء وإل

ة رياملد) ومةكاحل( ىلإو، ًوالأ) نيالقوان( إىل ولذا احتاج البشر، ومةكبسبب احل ّالإون كت  الدارةواإل

  .ًايهلا يف االجتماع �ن

  : كان ذليب

  

  املواهب: ١

، ءيوالبط عيوالسر، ط واخلامليوالنش، والغيب يك الذكفهنا، خلقة و ختتلف مواهبه فطرةنسانن اإلإ

  . للصفات املتأخرةكاملالى تقدم علي  للصفات املتقدمةكاملال أن ومن الواضح، فهيوضع وقوي اجلسم

 ال، فرخت الدجاجة عشرة فروخ إذا ولذا، ًأيضاوان والنبات ييف احلبل مثل هذه االختالفات توجد 

 ًراكون ذيكبعضها  أن ماكف، ها من الصفاتيودع فأي تظهر ما أ، وختتلف مواهبها ّالإزمان  يضمي

  ًطرا يون بعضها مسيك كذلك ى،نثأوبعضها 

                                                

  . ٢٧٩: سورة البقرة) ١(
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  . بعضى عل

   والنبات؟وانيالم يف احلك الكولنرتكذلك،  نسانأما ملاذا خلق هللا اإل

  : نهإفاجلواب 

  . ل قابل حقهكعطاء إفالالزم ، اضي سبحانه ف ألنه:ًأوال

ل ين من اجلميكمل  أنه ماك ف،ان نقص يف اخللقكن يكمل  إذا ثيح،  نوع من اجلمال ألنه:ًاي�ن

  . ت�الصفات واملعاين واحملتو يل تساوين من اجلميكمل ، ال والصوركشاألى تساو

  

  هواءاأل: ٢

 ما كسليإمنا و، ً واحداًقاي طركسلي واملختار ال، ً خلق خمتارانساناإل فإن ،اء يف البشر خمتلفةهوواأل

نئذ يوح،  لهكق املسلوي الطرعدوي ًان مجادا الكإمنا  وً،ن بشرايكار يف البشر مل يولوال االخت، من الطرق شاءي

  .ثواب وعقاب وجنة و�ر ون حسن وقبحيكمل 

  . خر واستغالل بعض آل،توجب ظلم بعض لبعض هواء املختلفةوهذه األ

  

  ةية والنفسياالستجابة اجلسد: ٣

ان ثالثة كو،  ماء فاتركان هناك إذا ًمثال، ًاي ونفسً�تلف يف االستجابة جسدخي البشر كذلكو

خرجوا أذا إف، والثالث يف املاء الفاتر، خر يف املاء الباردواآل، ده يف ماء حاريأحدهم وضع ، شخاصأ

  اه ووضعوها ي املكم من تلهيديأ
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 إىل سكنعياملاء الواحد  فإن ،الثالث �ملالئمة و،والثاين �حلرارة،  �لربودةاألولحس أ ،يف املاء الفاتر

خر ت لآليون امليكنما يت بي من املإنساناف خي ًمثال و،ةيحسب االستجا�ت اجلسد، حاالت خمتلفة

ن حسب اختالف ي لفرديني نفسنيحال يعطأت الواحد يفامل، مجاورة احليكله ون جماورته يكث يحب، ً�عاد

  . نييف الباب مثلة من األك ذلريغ إىل ،ةياستجا��م النفس

ًخصوصا  ، اجلماعاتأفراد نيب مبختلف أقسامه كاكواالحت، قع التقدم والتأخري الثالثة مورهلذه األو

  .ة منهاريبكال

  

  خطأ املاركسية

 سيفل،  فقطنية يف اثنتيحصره الطبق و،االقتصادى ة علية املبنيمن الطبقتباعه أس وكأما ما تومهه مار

  . كرية يف التفيمن جهة البدائّإال 

  . طبقات إىل بل،  فحسبنيطبقت إىل نقسموني الناس ال: ًوالأف

والعلماء ، اء والفقراءيغن األكفهنا، الظلم واالستغالل إىل همكحمر فحسب ون االقتصاديكال: ًايو�ن

ن ياسة واملرأة واالقتصاد والديالس أن ماك، ك ذلريغ إىل ء والضعفاء�قوواأل، والظاملون واملظلومون، الواجله

  .  الناسكرحيها ريوغ والغىن

    الوهم من انقسام ا�تمعكذلى ون عليسكما رتب املار أن علميمنه و
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ومة كتولد احل سرك�ل ستغلةوالطبقة امل، �لفتح لةَوطبقة مستغ ،سرك�ل لةِطبقة مستغ، نيطبقتإىل 

ة يف السذاجة يغاّ إال سيل ،�لفتح مهم من الطبقة املستغلةي وحتطنية املقاومكسر شوكول،  مصاحلهانيلتأم

  . كرية يف التفيوالسطح

  

  ))احلكومات العصرية((

ل كيث إن حب، ةريتتحمل وظائف خط و،ةريبكث قد تعقدت بصورة يومات العصر احلدكحمث إن 

ن من كمل تتم أو ،هداف املطروحةاأل إىل املوصل، ة املتعقدةي يف املسارب امللتورين من السكتتم ومة الكح

أعرف  وةي عصرأكثرومة كا�ا حلكم يختل أن ها منيالبد عل، عاتقهاى ة امللقاة علريحتمل الوظائف اخلط

  .اةيمبسارب احل

صلى (ث قال يح، ًئف حمرم شرعاعدم حتملها للوظا أو ،كة ملثل ذليسالمومة اإلكوعدم عرفان احل

 ريغ إىل ،)٢(وجوب تعلم الصناعات ر الفقهاءكوقد ذ ،)١(عوليع من يلعن هللا من ض: )هللا عليه وآله

  . كذل

  

   سالم اإلميوجوب تقد

 واليت من ،ا يف خمتلف ا�االتيالدنى  ملستوً�بل حفظه مساو، ماماأل إىل سالم اإلميمث الواجب تقد

   .)٣(هيعلى عليعلو وال ي سالماإل :)صلى هللا عليه وآله(فقد قال ، مكمهها احلأ

                                                

  . ٦من مقدمات النكاح ح ١٨  الباب١٢٢ص ١٤ج: الوسائل) ١(

. ٥٠ ص:انظر املكاسب احملرمة) ٢(

. ١١رث حمن موانع اإل ١ الباب٣٧٦ص ١٧ج: الوسائل) ٣(
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  .)١(ًعارفا �هل زمانه: ر صفات املؤمنكث بصدد ذييف حدو

  . ر�هكد ما ذيفيتصرح مبا  أو ث الواردة اليت تلمحيحادها من األريغإىل 

  

  ومات املعاصرةكسباب تعقد احلأ

  : أمور لعدة ،ائفها الشاقةثرت وظكة ويومات العصركتعقدت احلإمنا و

  

  قوام املختلفةعاب األياست :١

ن يتلف بعضها عن بعض يف اللغة والدخيقوام أعا�ا لعدة يومات واستكراضي احلأسعة  :األول

 املتجانسة والتنسبق ريمم غ هذه األأمورم يومة تنظكاحلى ب علجييف مثل هذه احلالة  و،ديوالرسوم والتقال

  .نهايب

ومن  لم بلغة العربكتيومن ، ينيحي واملسنياملسلمى ها عليراضأومة تشمل كحن  أنفرض ًفمثال

ون كو ت، أكذا أو نيات هذا الديمعط وخية حسب �ريتب املدرسكفهل تضع الدولة ال ى،خرألم بلغة كتي

  .كتل أو عالم حسب هذه اللغةوسائل اإل وةيتب املدرسكال

 وضع �لنسبةيما  إىل ل طائفة �لنسبةكوقات ًا أل هدركان ذلك ني واللغتنينيوضعت حسب الدإذا و

ثما يح و،ةيرددون اللغة األيرين يوقات الطائفة الذأ�در  ةيع �للغة العربيذاعة ملا تذفاإل ى،خرالطائفة األإىل 

م يمراس إىل دون االستماعيرين ي الذني مالئم للمسلمريان غك )ه السالميعل(ح ين املسيم ديع مراسيتذ

   .ًثالم سالماإل

                                                

. ١٢ـ  ١١ـ  ١٠ األبواب٤١٨وص ٤١٠ص ٨ج:  الوسائلانظر) ١(
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  تقدم العلم والصناعة :٢

انت ك ًفمثال، اةيتدخل الصناعة يف احل والذي سببه تقدم العلم ةياة االجتماعيتعقد احل :الثاين

  .ارة والقطاريارة والطيالس نلة اآلينما صارت الوسيب، ريل والبغال واحلمياخل لة يف الزمان السابقيالوس

  : إىلرة حباجةوك من الوسائل املذًالك أن ومن املعلوم

 إىل نونهكسيان الذي كوامل، د والعماليمصانع صهر احلد واملعاملك،  املتقدمةمورسلسلة من األ

   .ك ذلريغ إىل  واملناجم،جنب املعامل

حمطات  و،ارات واملطاراتيحمالت وقوف الس و،مثل سعة الطرق،  املتأخرة عنهامورسلسلة من األو

  .ك ذلريغإىل  و،القطار

  . هاريغ ىلإ و،انريالط واهلبوط وةك خاصة للمرور واحلرنيقوان إىل جةل حباكمث ال

  

  التحول الدائم يف ا�تمع  :٣

 ديدة ونظام جديوم صناعة جديل كف، ةينسانالتحول الدائم الذي حدث للمجتمعات اإل: الثالث

مل جتد  ًن مثالرايإ أن حىت، سالمق قبل ظهور اإليغط يف سبات عمي نسانان اإلكفقد ، ثةيتشفات حدكمو

ما أشبه  أو نيتشفكم أو علماء،  هلاسالم فتح اإلنيح إىل خ عنهميمنذ ما حفظ التار، طوال ألف سنة

فتح املسلمون  وسالمملا جاء اإل و،ةريز صغكًان العلم خاصا يف مراك و،ها �لبنانيلإ أو هميلإشار يث يحب

قد  و،زهار املعرفةأاة عن ي تفتقت احل،العلم واملعرفةوا سبل ؤيه ومسلمة ول مسلمى كأوجبوا العلم عل و،البالد

   علي قال



٢١

اة يف يخذت احلأ كبذل و،)١(وا هلم دفائن العقولريثيلو: اءينب يف علل بعثة األ)السالمعليه (

ّثر كو، وماتكهم احل واةي �حلنيهذا التحول املتصاعد سبب تعقد واجبات القائم أن  ومن الواضح،الصعود

  . وظائفهم

  : نيأمر إىل وماتك الثالثة تضطر احلمورجة هذه األينتو

ق يل الطري املؤسسات من فسح ا�ال وتسهكن بسبب تلكتتم ة حىتيومك املؤسسات احلريثكت: ١

   .ما تقدم يف أمثلة املواصالتك ،الحقه هلا وهايسابقة عل،  سلسلة الصناعةمامأ

، ومات الغابرةكيف احل سسة هلا سابقة حىت املؤكانت تلكولو ، ل مؤسسةك يف نيدة املوظف�ز: ٢

  . كما أشبه ذل وشيؤسسة اجلم ومؤسسة الشرطةك

  

  ومات املعاصرةكخطأ احل

خطأة  ،هايلإ احملتاج مور من األكل ذلكجنب  ىلإ خطأتأقد ، ومات احلاضرةكاحل أن ىفخيال و

غلطت إمنا  و،ومةك احلعةييف طب عنها ضافة مؤسسات هي يف غىنإ  الغلطة هلاكوجبت تلأث ي ح،ةريبك

  . عامل االستبدادعامل اجلهل و :ني�ذه الغلطة لعامل

فأخذت ، دارةم واإلكن احلي موازكادات السماء ملا احنسرت عن ا�تمع مل تدريقن إ :كان ذليب

   املؤسسات ريثكبت ت�ق دائرة احلريومة تضكاحل

                                                

  . ٢اخلطبة : �ج البالغة) ١(



٢٢

  . اتك احلرخنقت وت�بتت احلرك كبذل و،عنها ة اليت هي يف غىنيومكاحل

ن م ى علة فرضتي البلدإدارة ًمثال، ةيص احلري تقلنيب وثرة الدائرةك نيعي بيمن الواضح التالزم الطبو

  .رية للناس يف التعميعطاء احلرإنما الالزم يب. ملاذا و،ل الرخصة من الدولةيشبه حتصأما  أو ًعمر داراي أن ديري

 ،والتجارة، الزراعةحرية  و،تابةكوال �للسان يبداء الرأإ و،العمل وقامةة السفر واإليتوا حربكذا قد كهو

 )ةيإسالمومة كدها حينر (تابك يف كل ذلير� تفصكما ذك ،هاريغ و،والطالق، الزواج و،الثقافة و،الصناعةو

  . ديم الرشكمتطلبات احل ونسانن اإليجة اجلهل مبوازينت ّالإغلب  يف األكن ذليكمل  و،هريغو

 ،ان لو�اكمهما ـ  ومات احلاضرةكاحلى ة علي�ناأل وةيفرضت الفردى خرأة ي�حومن  ،ةيهذا من �ح

ى ة احلاضرة ثوب مهلهل عليقراطميالد أن ة منيتأيت يف بعض املسائل اآليما سى عل، هاريغ أو ،ةيقراطميد

  .ني املوظفريثكت ـ ةيتاتوريكالد

ثر كلذا  و،ته وقدرتهيبدي شخصيل، يف جو خانق للناسّ إال شيعي أن نكتميتاتور ال يكالدحيث إن 

، الناسى طرة عليجل السثر املوظفون يف الداخل ألكما ك، مم املظلومةاألى طرة عليجل السش ألي اجلأفراد

ون ي من ملأكثران لعبد الناصر ك أنه ماك، ة يف العامليركا ألفا قاعدة عسيكفألمر، حنوه وةيالشرطة السرك

  . يت ألف موظف فقطائم إىل اج مصريروا احتكنما اخلرباء ذيب، موظف

  

  دة املؤسسات�ج زئنتا

  :  حمرمة من جهاتسالميف نظر اإل، ًاأفراد وً مؤسسة،دات�هذه الزو
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 إىل نتاج تعطلوا عن اإل،ني منتجفرادون هؤالء األيك أن ان الالزمكنما يفب، فرادل األيتعط: ١

  . كاالستهال

   .)١()أنفسهم وأمواهلمى الناس مسلطون عل( أن سالمقرر اإلينما يب، ت الناس�خنق حر :٢

  . الرواتب وت املال �ملعاشاتياهل بكل يتثق :٣

وال تفسدوا يف : وقد قال سبحانه، هاأفرادة ويومكثرة املؤسسات احلكب الذي هو الزم يالتخر :٤

  .)٢(صالحهاإ بعد رضاأل

  .)٣(ه الفساديل ما فكو :ث حتف العقولييف حدو

  .ري من احلاذك ذلريغإىل 

ما ك، مرعقد األيل موظف بقدره ك ألن ،ةينتاجات اإلكتتعقد احلر  والوظائفنيدة املوظف�جة لزينتو

 إىل تقدم البشر وامل ا�تمعكًد�ما سدا يف قبال ت�ون زكجة تي�لنت، نيلروت �ىبتلي وتجمد املوظفي

  .ماماأل

 ، من وسائل الزرعأكثر إىل تاج هذا الزرعحي ال ت�ففي عامل احلر، هأرضد زرع يري بزارع كلنمثل لذلو

ثرة ك وت�بت احلرك أما يف عامل .ةياألولت � من الضروركحنو ذل والسماد والبذر و)توركالرتا( أو الثورك

 ...و، مؤسسة للسماد و،وانيومؤسسة للح، ومؤسسة للري، رض مؤسسة لألكفهنا،  واملؤسساتنياملوظف

 ،الت والوسائلل هذه اآليلتحص و،ل الرخصةيل هذه املؤسسات لتحصكر بمين  أهذا الزارعى الالزم علو

جل وأل، قيجل التسوأل و،ل وسائل نقل مثارهيجل حتصحق الزارع ألاملؤسسات اليت تال: كذل إىل ذا انضمإو

   ل بدل مثرهيحتص

                                                

  . ٧ح ٢٧٢ص ٢ج: نوارحبار األ) ١(

. ٥٦ :عرافسورة األ) ٢(

. ٢٤٦ص: حتف العقول) ٣(
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 كولئأ وت املؤسساكن تلكمل ت مبا لو، دها للزارعيمتج وبت الدولةكظهر قدر  ...و، عيعند الب

ما ال  ،ني املوظفكولئأ نيعمره الضائع ب و املؤسساتك تلنيبقدر ماله املهدور ب نتجي أن نكمأل، املوظفون

   .ًمثال ة عشرةيالثمان و،ربعة مخسةجعل األيف، يف احلال احلاضر نتاجهإدة قدر ربع �قل من زي

  

   نيمجود املوظف

ًجامدا متحجرا ّالإ ،ابتةكون يف هذه املؤسسات اليك ال املوظفمث إن   بداعون له اإليك أن  فبدل،ً

وجب تعثر ي ونفسه يف فهو حجر، ون آلة جامدة تدور حول نفسهايك، ريثكالت ونتاجاإل و،اركاالبتو

 نفعييف الشارع  ًون بالطايك أن ان الالزمكنما ييف الشارع املبلط فبى ون مبنزلة احلجر امللقيكو، ينخراآل

  . ةرًونه موجبا لعثرة املاك إىل �الضافة  �فعريجامد يف نفسه غ، ان مبلطكمى على ون ملقيك، نتفعيو

  .ل ا�تمعك مشاريثكً سببا لتنياملوظف ومن املؤسسات جل رفاه ا�تمعون ما جعل أليك خرة�آلو

  تقدم العامل يف العصر احلاضر؟ى فلماذا نر، كذلكان ك أنه إذا توهميوال 

  : كاب عن ذلجيذ إ

ون ية ملائمخسم وألف و،ون جائع يف العامل الثالثيفألف مل، حساب بعضى نه رفاه بعض عل�: ًأوال

دور يف يمما و، هكفل يف دوريما  وون يف العامل الصناعييلفي ملأه يحساب ترفى عل، وعييجائع يف العامل الش

   .حنوها وةيرو� الشرقأ ونيالص وايروسى ة علية املستوليوعيحزاب الشاأل هكفل
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العلم أضعاف هذا ى عط ألنياملوظف وثرة الوظائفكد املتولد من ين هذا التعقيكلو مل نه إ :ًاي�ن

ن رفه اآلي ال، ًارات من البشر مثالية ملياة مثانيرفه العلم حي أن ان الالزمكنما يفب، ننتجه اآلينتاج الذي اإل

ما  أن احلال و،بعادأالرفاه ذو حيث إن ، ًاران رفاهايتلقاه املليما  ينسم أن ن صح، إن فقطيارياة مليح ّالإ

ال ، املشوب �لقلق والتوتر أي ،احملدود يهو البعد املاد، ذو بعد واحد ناران من الرفاه اآليتلقاه امللي

   .يالروح

  

  مجود ا�تمع 

، ل انطالقك مامأون حجر عثرة يك اجلامد نساناإل ألن ك وذل،مجود ا�تمع نيتبع مجود املوظفيو

ون املؤسسات كفت، رف اجلامدجين أ والبد اليار سية وتكلو حدث يف ا�تمع حر أنه لم اجلامدعيث يح

  .املهك تقدم االجتماع وتمامأً سدا نيواملوظف

،  رواج الطائراتمام أاراتيصحاب السأ و،اراتي رواج السمامأارون كقف امليان ك�ذا املنطق و

  . ك ذلريغ إىل ،قرواج الرب وهر�ءك تقدم المامأوأصحاب النفط 

ًضرون ا�تمع ضررا مثلثايون ريثكفاملؤسسات واملوظفون ال: ًذاإ ضرر  و،ضرر وجودهم �نفسهم، ً

  . املكلولة دون التقدم والتيضرر احل وً،صرفون أمواهلا وطاقا�ا هدراي ونيوقعو�ا يف الروتيث ي حاألمةد يمجت

   ،)١(سالمضرار يف اإل والال ضرر ـ ف، كل ذلكالف خي سالماإل أن من الواضحو

                                                

  . ٨ ح٢٩٢ ص٥ج: الكايف) ١(



٢٦

   :متصاعد و تقدميسالماإلو

هيعلى عليعلو وال ي سالماإل)١(.

  .)٢(وماه فهو مغبونى يمن ساو: و

  .)٣(بالهأم يعن شبابه ف و،فناهأم يعن عمره ف: ًسأل غداي نساناإلو

  .)٤(اع جنيساع سر: و

  .)٥(اترياستبقوا اخل: و

  .)٦(مكمغفرة من رب إىل سارعوا: و

  . ةريثكة اليسالمها من النصوص اإلريغإىل 

  

                                                

. ١١رث حمن موانع اإل ١ الباب٣٧٦ص ١٧ج: الوسائل) ١(

. ٥من جهاد النفس ح ٩٥الباب  ٣٧٦ص ١١ج: الوسائل) ٢(

ٍإذا كان يـوم القيامة مل تزل قدما عبد حىت يسأل عن أَربع:  وفيه١٦٢ ح٧ ب١٦٢ ص٧٤ج: حبار األنوار) ٣( َْ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َََ ْ َّ ٍ ِ
ْ َ َ َََِّ ْ َُ ِ

ْ َ َ ُ عن عمره فيم أَفـناه،ِ َْ َ
ِ ِِ

ُ ُ َْ، 

ُعن شبابه فيم أَبالهَو َْ َ
ِ ِِ

َ َْ َعما اكتسَ و،َ َ ْ َّ َبه من أَين اكتَ ْ َ ْ ُْ َ
َسبه وِ ُ ُفيم أَنـفقهََ َ َ ْ َ

َْعن حبنا أَهل البـيتَ و،ِ ُ ْْ َ ْ َِّ َ.

. ١٦اخلطبة : �ج البالغة) ٤(

. ١٤٨ :سورة البقرة) ٥(

  . ١٣٣ :سورة عمران) ٦(



٢٧

  

  ةيون الشخصؤومة يف الشكتدخل احل

خذت أومات احلاضرة كن احلكل، ًة للناس حمرم شرعايون الشخصؤومة يف شكتدخل احل ):٣مسألة(

   .ةيتاتوريك اجلهل والدّالإ ، مربرريون الناس من غؤتتدخل يف ش

، ًباراكًسجو� ّ إال ستيبالدها ل و،ل الناسكابتة لكدوات أّ إال ستيفهي ل، ةيوعيومات الشكأما احل

 بنائه ولبسه وسفره وله وشربهكأد يف يومات مقك احلك يف تلنسانفاإل، بلكل مكوال، ل يف السجنكفال

   .ونهؤزواجه وسائر شو

 ،ريبكالالسجن  معىن حىت راد بهي ال، ريبكسجن  ...وأ نيالص أو ايتياالحتاد السوفن إ :قاليما و

بسجون  ًأيضا يف هذا السجن حمدود نساناإل أن راد بهيبل ، ريبك السجن الك يف ذلنساننطلق اإليث يح

ة ريبكو مسجون يف مجلة ك يف موسنساناإل ًفمثال، اآلخرى ث الواحد منها عليقشار البصل حألك ى،خرأ

ؤذن يث ال يح، لككايت ياد السوفمث يف االحت ،زةاج�ّ إال ن السفركتميث ال يح وك موسمنمث ، وديمن الق

  . ولو حاول اخلروج رمي �لرصاص، له يف اخلروج منها

 ابطان االستبداد و،ةيظهار نوع من احلرإفهي تنافق يف ، ةية االستعماريومات الرأمسالكأما احلو

   ت�الدعا و،نياملوظف واالستعالء بسبب املؤسساتو



٢٨

  . منطلق ومطلق أنه ن زعمإ و،السجن يف نسانجهزة اليت جتعل اإلها من األريغو

دة الواردة يللضغوط املتزا ،بت أوأت ءشا ،خاصعة أو ،نيد هاتية يف ريومات فهي أسكأما سائر احل

ان له نوع من كن إ ونسان فاإل،نيموظف ومؤسسات ،ومةكجل توسعة احلأل ّالإ كس ذليول. ها منهمايعل

  . ةيغلفة الدعاأ وسوار القانونة حماطة �ي�ا حرأّ إال ،ةيقراطمي�لدى  يف البالد اليت تسمًة مثالياحلر

ًنوعا من ) ١٤ (م يف) ١٨٥٨ (انت تتدخل يف عامكا يكمرإ أن حصاءاتقد نقل عن بعض اإلو

وصل  حىت) ١٢٣ (مث) ٩١ (مث) ٥٨ (مث) ٣٦ (مث) ١٩( إىل تصاعد تدخلهايمث أخذ ، ةي االجتماعموراأل

 تصاعد تدخلهاياس أخذ يهذا املقى عل و،)١٥٥( إىل )١٩١٨ (سنة ىلاألوة ي�ن احلرب العاملإتدخلها 

  . لةيت ضئ�حر ّالإفالشعب مل تبق له ، ي بهيكمرمبا ال قبل للشعب اإل، احلالإىل 

   .ن بصدد سردهالسنا حنن اآل مبا ،هاريغ وا�نيال وايملانأ وفرنسا وايطانياس يف بريذا القكهو

 اخلاصة موريف األ ـ هايموظف وبواسطة مؤسسا�ا ـ أخذ تدخل الدولةة يففي البالد الصناع، �جلملةو

 ،�لرفاهى سمي دول ما إىل ،العدل ودارةاإل وللنظم ةياسيو�ا سك حتولت الدولة من كبذل، تصاعدي وثريك

  . ةياالنطالق واحلر وةينسانحساب اإلى عل ّالإها يس الرفاه فيلو

: قال سبحانه، سرهاك وجل رفعهاأل سالماليت جاء اإل) غاللاأل وصراإل (فالدول احلاضرة هي دول

انت كغالل اليت صرهم واألإضع عنهم ي  



٢٩

   .)١(هميعل

لما كطول الزمان اللعاب الذي ى فرز حول نفسه علي، مثل دود القزك يف هذه الدول نسانصبح اإلأو

  . لسجن الذي بناه حول نفسهموت داخل اياخلالص ف ود اهلواءجي وم الييت  �حىت، زاد ازداد متانة سجنه

أعم من  ،اجلهل واالستبداد ةي من احلر�هلا بقا يومات اليت بقكالصبغة العامة يف هذه احلحيث إن و

ملصادرة  ومة جهات ضاغطةكون يف احلكت أن كنفي ال ي،االجتماع وياالقتصاد واسيياالستبداد الس

د يمز نما اجلوهر هويب، سباباأل ومبختلف العلل كعللون ذليوقد ، ونؤل الشكتدخل الدولة يف  و،ت�احلر

شعوب  أو  شعب نفس البالدني فرق بريمن غ، الشعوبى املعنوي عل والتسلط املادي وةيتاتوريكمن الد

   .سائر البلدان

  

   واملؤسساتم التجارةي�م

م منابع ي�م و،عامةة اليعياملنابع الطب وم الغا�تي�م و،ةيالتجارة اخلارج أو ،م مطلق التجارةي�م ًمثال

ة الدولة كيمل و،ةيهلم املدارس األي�م و،عالممؤسسات اإل والقطارات واملطارات واملعاملك، ةيالثروة الصناع

دور  و،ةيهلات األيم املستشفي و�م،اخلاصة منها وقاف حىتاألى الء علي واالستً،بعضا أو ًالكراضي لأل

 كل ذلك، دار�اإ وجنازهاإة يف يوله احلر د الشعبي ما ب�بقا من ك ذلريغ إىل ،املؤسسات اخلاصة و،العجزة

   االستبداد املطلق إىل خطوات ّالإس يل

                                                

. ١٥٦ :عرافسورة األ) ١(



٣٠

مها من ريغ ود االستغالليومن قطع ، من مصلحة الشعب، ة براقةيغطأ�ا حتت �سلب الشعوب حرو

  . اذبةكة اليغطاأل

  

  ))نتيجة تدخالت الدولة((

  : ون الناس أمرانؤيف خمتلف ش، ومات احلاضرةكت من احلة ملثل هذه التدخاليجة احلتميالنتو

  . لولة دون االنطالقياحل وعمالبت األك وت�ص احلريتقل :األول

جل أل و،ًحرا اندفع للعملان كنسان إذا اإلحيث إن ، اةيمنو احل والوقوف دون صحة العمل :الثاين

 ،نكمي أرخص ما و،نكميمجل ما أ و،نكمي ما أكثر و،نكميعمل أحسن ما يجلبه للناس حول نفسه 

 نيب ونهيسائق املنافسة احلرة ب تقان والرخصاجلمال واإل وثرةكال إىل دوه حيياالندفاع النفس إىل ضافة�إلو

  . ك ذلريغ أو شبهأما  وبناء الدور أو ىعالج املرض أو اراتيان صنع السكسواء ، عمل عملهيسائر من 

مات  و مات االندفاع،نيا�م املوظفكجعلت م و، الناسديي من أعمالخذت الدولة األأ إذا أما

فاجلمود  التأخر إىل اةي تتبدل احلكبذل و،ورةكربعة املذ األمور من األً�أهم املوظف ي  الكبذل و،التنافس

  .فاملوت

  .)١(استبقوا: لذا قال سبحانهو

  .)٢(سارعوا: و

  .)٣(تنافسيفل: (و

  .)٤(اع جنيع سرسا: )السالمعليه ( علي مامقال اإلو

  .)٥(عماراستبقوا األ: قالو

  . ةي الشرعدلة من األك ذلريغإىل 

   ألن ،م احلرب�يف أ اةيخمتلف مرافق احلى ومة علكتشتد قبضة احلو

                                                

  . ١٤٨ :سورة البقرة) ١(

. ١٣٣ :سورة آل عمران) ٢(

. ٢٦ :سورة املطففني) ٣(

. ١٦  اخلطبة:�ج البالغة) ٤(

. ١٦ طبةاخل :�ج البالغة) ٥(



٣١

، سالمة ا�تمعى مع احلفاظ عل، جل ربح احلربل الطاقات ألكه يد توجيم احلرب تر�الدولة يف أ

ا�ت بقدر كمل اإلكد من يتستف أن نكتتم حىت و،األمة أمورل ال ختت دها حىتيل شيء بكفتأخذ 

  . اجات احلربياحت

 إىل ًتوجه قسما منه أن جلأل، �ن احلربإه الدولة يولت علتاس، د الناسيد بيان احلدك إذا ًمثال

ة شبه قاعد إىل �ن احلربإلذا تتحول البالد  و،كما أشبه ذل وةياخلطوط الدفاع بناءك وسلحةأك ،اجلبهة

اسبها كومة عن مكوزارها مل تتنازل احلأذا وضعت احلرب إف، ه وقدريتوج وها �نتظاميل شيء فكة يركعس

  . ةياالستبداد

بل ، حالتها قبل احلربكة ية الثانيها بعد احلرب العاملريغ وفرنسا ولرتاكنإ وايكمرإلذا مل ترجع حالة و

 الدول مجلة من كث حولت تليح، أكثر فأكثرداري ق النطاق اإليياالستعداد للحرب الثالثة أوجب تض

ما أشبه  واملخازن ومجلة من الصنائعى استولت عل ًمثال، ًاستعدادا للحرب، عملها إىل  الناسأعمال

  . فوجئت �حلرب إذا تقع يف احلرج ال نفع احلرب املستقبلة حىتيما  إىل همايلتوج

  

  عمالاألى الء الدولة علي استأخط

ت �ص احلريتقلحيث إن  أ،خط ـ ًالء قبلها استعدادا هلاياالست و،الء أ�ن احلربيستاال ـ نيال االمركو

ان ك فاءاتكال وذا مجدت الطاقاتإ و،ما تقدمى د الطاقات عليجتم يساوي  من قدر الضروريكثر�

  قد ورد  و،يف حالة احلرب أو ما بعد احلرب أو  ما قبل احلربني بكال فرق يف ذل و،التنزل فالسقوط



٣٢

ص ي ختص ألنهً،حمرماّ إال ونيكال  ان فوق القدركفما  ،)الضرورات تقدر بقدرها(: عة املطهرةييف الشر

  .  خمصصريمن غ األويلللقانون 

ون ك�ن ت، اسة فحسبيون دولة سكت أن بل الالزم، ةينتاجإون دولة كت أن حتذر الدولة أن فالالزم

النقائص  إىل توجه وجحافمتنع اإل وحتفظ العدل وظمتن الدولةإمنا  و،د الناسياملهن ب وعمالل األك

   .ملكلت

 جحاف أصحاب املهنإتقف دون  و،جهاز القضاء يتقو و،تضع النظام العام أن فتهايالدولة وظن إ

  . سد النقائص املوجودة يف البالد إىل فاءاتكتوجه أصحاب ال و،املهندس وبيالطبك

 اتياملستشف ويف املدارس ًرأت نقصا إذا ،عتدالومات اليت هلا نوع من االكبعض احلى لذا نرو

 مث �عتها بنتها بنفسها بنوهايذا مل إف، بنائها إىل ء�ثراأل واتكوجهت الشر، ما أشبه والقطارات واملطاراتو

 مور األإدارةن من كتتم وومةكاهل احلك ختف كبذل و،هاريعدالة س وصحةى تشرف عل و،الناسإىل 

 ضافة�إل، فعلونيما يًحرارا فأون الناس ى كتوقف ظهورها عليفاءات اليت كتظهر ال و،هايلإلة كة املوياألصل

  . جحافعدم اإل وما تقدم من الرفاهإىل 

  

  ري جواز التسعأدلة

 ،جحاف اإلمامأحق الوقوف  و،ريللدولة حق التسع أن )التجارة( و)االقتصاد (تابكر� يف كقد ذو

   ولده والعالمة وابن محزة و للمقنعةً تبعاكذلو



٣٣

  : هياستدللنا عل و،كوزوا ذلجيث مل ين حيخر آلً خالفا،همريغ وديالشهو

تفعل  أن هايان علكهم ي ضرر علري التسعكان يف تركذا إف، ني�ن الدولة وضعت ملصلحة املسلم: ١

  . كذل

ثبت ي  الضرر ال أن قوهلم و،العامة وضرار اخلاصةشمل األيهو عام  و،)١(ضرر الل يبدلو: ٢

ه قلع ي عل)صلى هللا عليه وآله(ث رتب الرسول يح، ضرر ل اليم خالف مورد دلكنفي احليإمنا  و،مكاحل

  . حنوه وار الغنبيه خيلذا رتب الفقهاء عل و،الشجرة

، شرت املروي يف �ج البالغة األكمال إىل )السالمعليه ( علي تابك مثل ،ت اخلاصة�ببعض الروا و:٣

ايف يف كال وهيفحاله حال الفق، عن الفحص عن سنده غيني )ه السالميعل(ه يلإده سنأالذي قوة مؤلفه الذي 

   ـ )الفقه (ر�ه يف بعض مباحثكما ذى عل، لهمايمراس

ًعا مسحا مبوازيع بين البيكول :السالم علي عليه قال   من البائعنيقيأسعار ال جتحف �لفر ون عدليً

  .)٢(املبتاعو

  . جحافاملنع عن اإل وريلوجوب التسع ن االستدالل �اك املمدلة من األك ذلريغإىل 

ورة يف كت اخلاصة املذ�بعض الروا و،)٣(مواهلمأى تسلط الناس عل: ن استدل لعدم جوازه بقاعدةإو

ر�ه من كال مقاومة هلا ملا ذ أو ال داللة هلا أو ة يف سندهايال حج ار مماكه يف �ب االحتريغ واجلواهر

  .دلةاأل

   .من راجعه يف مظانهى على فخي ما الك،  �مرير�ها غك اليت ذدلةال يف األكشاإل أن ماك

  . هللا سبحانه العامل و،منه �ذا القدر يتفكتاب نكهذا البحث خارج عن مهمة الحيث إن و

                                                

  . ٨ ح٢٩٢ص ٥ج: الكايف) ١(

  . ٥٣ رسالة رقمال ٤٣٨ص: �ج البالغة) ٢(

. ٧ح ٢٩٢ص ٢ج: نوارحبار األراجع ) ٣(



٣٤

  

  سالمال دكتاتورية يف اإل

 نظر كل حاكم يستبد يعزل عن منصبه يف وًطالقا،إليس للحاكم حق الديكتاتورية  ):٤مسألة(

 ،يسالمالذي معناه التصرف خارج النطاق اإل(االستبداد  ومن شرط احلاكم العدالة، ألن ً تلقائيا،سالماإل

  . ظلم مسقط له عن العدالة) و�ا الشخصيةؤ يف تصرف احلاكم يف شاألمةخارج نطاق رضى أو 

  : الغرب وأكرب حكومتني يف الشرق إىل قد انقسم عامل اليومو

   .ليتار�وّ حيث تسميه ديكتاتورية الرب،بكل صراحة وبشع أنواع الديكتاتورية،أمتارس : األوىل

  . بعض أقسام احلرية النسبيةيإن كانت تعط ومتارس الديكتاتورية حتت غطاء،: الثانيةو

ال جيوز  واملنطق، و�ا خالف موازين العقلأ، كما سالمعليه فكلتا احلكومتني خالف موازين اإلو

  . ي منهماأ احتذاء المسحلكومة بالد اإل

  

  ))دكتاتورية الشيوعية((

  : قد كذبت احلكومات الشيوعية كذبتنيو

 مث ، مث الرق،األوىل الشيوعيةمبراحل احلكومة يف التاريخ مرت  أن حيث زعمت ، تزييف التاريخ:األوىل

ًسندا �رخييا،جتعل لنفسها  ألن ذلك وً،أيضاالشيوعية  إىل خذت ترجعأن اآل و، مث رأس املال،قطاعاإل   تربر  وً



٣٥

 السياسة ومل تقتنع بذلك بل جعلت كل شيء من االجتماع و،نسان�ا من طبيعة اإلوجودها �

  . التحوالت وساس احلكوماتأ أنه  الذي زعمت،غريها وليدة االقتصاد والفن والعلم والدينو

ًمره كان شيوعيا مث أ أول  يفنساناإل أن ينأ، فمن ه األكذوبةال سند �رخيي لكل هذ أنه الكل يعلمو

  .كذا وصار كذا

  . ةيالبدائ وة الوهنيغا دلتهم جيدها يفأالذي يراجع و

ة اليت عرفها يتاتوريك أنواع الدأة اليت هي أسويوعيث جعلوا الشي ح،نسانرادة اإلفهم إلييتز :ةيالثان

ل ما يف كو، امهكداد من حد االستبيريي عامل أ و،الطبقة العاملة رادةإهي من ، لي الطونسانخ اإلي�ر

، زمة البالدأ ورقاب العبادى حسن سلم للتسلط علأف ييهذا التز أن ة رأوايوعين مجلة من زعماء الش أمراأل

 ينإ :)ه السالميعل(ى  موس يفًقائال، ًسلما للتسلط ني الديريخوف تغ قبل يما جعل فرعون من ذك

تسلط يغفلهم ويفهمون ليالناس مبا  إىل يت�ث يحل مستبد كوهذا هو شأن  ،)١(مكنيبدل دي أن أخاف

  . خفاه من جوهر مآربهأمبا  هميعل

  

  ةية الرأمساليتاتوريكد

 رَتبع املستعميالذي  يركعملها مع الشعوب أشبه �الستعمار الف فإن ،ةيومات الرأمسالكأما احل

  شعو�ا بصحة االنتخا�تقنعتأومات ك احلكتل فإن ، أصابه غسل املخ ألنه،سرك�ل رِاملستعم �لفتح

  ث يح، فةيًوهي غالبا مز

                                                

. ٢٧ :سورة املؤمن) ١(
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 ،الضمائر املشرتاة وعالماإل واجلماعات الضاغطة مع حول نفسهجي، القلة يديز يف أكن املال املتمرإ

ة مغلفة بغالف من يتاتوريك دههذ و،ده الشعبيريد من يده رأس املال ال بيريد من يم بكون احليك كبذلو

  .ةية الصوريء من احلري بشًن مشو�كجة االستبداد ليون النتكت و،ةياحلر وةيقراطميالد

 إذا ،التجمع نتفييإمنا  و،راقب عدم جتمع املاليأن ّ إال وماتكال عالج للشعب يف مثل هذه احلو

 ،انكامل وشرائط الزمان و،ريكالعمل الف و،العمل اجلسدي :اء فحسبيان املال يف قبال مخسة أشك

  .ةياألصلاملواد و ،ةيالعالقات االجتماعو

ل بقدر حقه ك، لكد اليون املال بيك كنذايح و،)االقتصاد: الفقه (تابك يف كل ذلير� تفصكما ذك

اجلماعات  وعالماإلى ون للمال قبضة عليك ال كبذل و، مشروع للمالري جتمع غكون هنايكال  و،عييالطب

  . نتخبهيرادة الشعب يف من ون الدور إليك و،الضمائر والضاغطة

ط يبتسل و،ته�ص حريقدم بضرر الشعب بتقليال ، عي للشعبياملنتخب الطب أن من املعلومو

  . هي علنياملوظف واملؤسسات

 إذ ،ن حترر سائر الشعوب املضطهدةأ والبد، نيفيام املزكة من احليذا حتررت شعوب الرأمسالإو

هم يديث تتوفر يف أيح، فونيام املزكر يف االستعالء هم احلكفيالذي إمنا  و،ر يف االستعالءكالشعوب ال تف

   .هميب عليث ال رقيد منها حيرون يف املزكفيف، السلطة وسلحةاأل وموالاأل

  

  امكة احلي�نأنتائج 

  س االضطهاد كنعي ال، امكة يف عروق احلي�ناأل وفييدم التز يرجيث يحو



٣٧

إمنا  وً،أيضاسهم شعوب أنفى  علكس ذلكنعيبل ، الشعوب املستضعفة فحسبى عل ارسونهميالذي 

نما ال يب، رضاهم يف داخل بالدهم من احلزب املعيمن جهة الرقابة يف اجلملة عل، ني الشعبنيمر بتلف األخي

لذا  و،لكون منحرفة مع الكاحنرفت ت إذا عةيالطب فإن ،سائر الشعوب إىل وجد مثل هذا الشيء �لنسبةي

، ني املظلومني فرق بريظلم من غي، عته الظلمي الذي من طبفالظامل ،)١(هيًعان ظاملا سلطه هللا علأمن : ورد

 نيأقرب املقرب ت تسحق حىتكحتر إذا ةيتاتوريكعجلة الد(: يف املثل و،انوا من شعبه أم من شعب آخركأ

   .)تاتوريكالدإىل 

�م أ و،تعرف تالعب الساسة مبقدرات الناس، ةيقراطمي�لدى الشعوب يف البالد اليت تسمحيث إن و

 مما أكثرجل أنفسهم عملون أليإمنا الرؤساء  أن �ا تعرفأ و،ةيقراطميون يف أثواب مهلهلة من الديتاتوريكد

 �ا تعرفأ و،هريغ د نفسه الير ي�ينأتاتور يكالد إذ ،ةيتاتوريك من لوازم الدكن ذلإف، جل شعو�معملون ألي

  . س لهيالنفع ل و،هيالضرر علأن 

ال فوائد  و،الشعبى رب ضرر علك أكذل و،نيتؤدي بسمعة الشعب ايطانيبر وايكمرإام كفضائح ح ًمثال

عود ينما ال يب، تهيتقلص من حر و،ةيضع لنظام اجلندخي و،عطي الضرائبيالشعب ن إ ،ملموسة للشعب

  . هيلإ نفع كمبقدار ذل

                                                

. ١٨ح ٢٢٤ص ٢ج: الكايف) ١(



٣٨

  

  الشعوب تعرف املرارات

 خداع واسة لعبيالس أن انهياشتهرت ب، عرف هذه احلقائق الثالثة املرةيالشعب حيث إن : أقول

  . نبغييما ك�ا ال �تم �النتخا�ت أما ك، حساب الشعوبى ام علكجر نفع للحو

نما مل يب) ٠٠٠/٧٠٠/١٠٢ (ايكمرإن حق هلم االنتخاب يف يان الذكم ) ١٩٥٦ (يف عام: فمثال

   ً.و�يستون مل واثنانّ إال قدم لالنتخاب منهمي

ساق ي مما أساقون أسوي ، ال شيءُالناس بعد و،عضاء احلزبأل ّالإا فال انتخا�ت يأما يف روس

ما  وينيالص أو أما الشعب الروسي، ة �ايالعنا وًغنام تساق قسرا يف قبال شبع بطو�ااألحيث إن ، غناماأل

   .شبعة بطو�م س هلم حىتيل وهم الغرميأشبه فعل

هتم الشعب ية ال يقراطميلد�ى ومات اليت تسمكاسي الذي فهمته شعوب احليجة للخداع السينتو

   .هية ال تعنيالقض ألن ومةك احلكدور يف فليهمه ما يال  و،اسةي�لس

ًة سائدا يف يقراطميان بعض الدكث يح  ـكينيم امللك�ن حإ  يف العراق أن األمةفكير كذين ألإو

انت كنما يف العراق يب ،مكل جهاز احلكتبدل ي أن هية يقراطميالد ألن ةيقراطمينقول بعض الدإمنا و، العراق

انت ال �تم ك  ـلةية الضئيبعض أقسام احلر ار الشعبيان �ختكإمنا  و،مكحت وة هي اليت تسودية الوراثكياملل

ي حدث هتم �ين يكالشعب مل  أن فكي و،ةيفة من الدعايثكغلفة ّغلفو�ا �يانوا ك�م أ مع ،�النتخا�ت

ل يذا قإ و،)ةيباناحل (ة يفيطانية الربيركتم بوجود القاعدة العسهيان كالشعب ما  أن  حىت،دث يف العراقحي

نا يديرادتنا �إن إ وهل، هل حنن مستقلون و:ًقائال ةيالم �لسخركالى تلقيان ك، خالف االستقاللنه إ له

  : حد الشعراءأقد نظم ، ور يف دفع هذا اخلطركنف حىت

   عند�كل أ� ن الوزارة الإ

  فصل يف معامل لند�يثوب 

  



٣٩

  

  سالمالسياسة من صميم اإل

  : هنا سؤاالن و،سالمالسياسة من صميم اإل ):٥ مسألة(

  ما هي السياسة؟: األول

  ؟سالم�ي دليل هي من صميم اإل: الثاين

  

  ما هي السياسة؟

 يف كتب السياسة ن عرفتإ وهي و،)العباد و البالدإدارة(السياسة عبارة عن ن إ :األولاجلواب عن و

  . مجع خلصوصيا�ا هي ما ذكر�هاأل أو اجلامعأن ّ إال فة،بتعاريف خمتل

يضيق  أو يوسع أن لكل صاحب نظر إذ حدود هذا التعريف أمر غري مبني، أن شك يف نعم ال

 مشرب ولشخصية من مأكلا الناس أمور قد تشمل حىت دارةاإل ألن حدود هذا التعريف مبا يالئم نظره،

: لذا عرف بعض علماء الشرق الروسي السياسة واحلكومات الشيوعية،ما أشبه، كما تفعله  وزواج ومسكنو

العباد، مبا  وون البالدؤ كل شإدارةالعباد يف نظرهم  و البالدإدارةعليه ف و اليومية للناس،مور�ا عبارة عن األ�

  . ي شأنأيبقى للناس حرية يف  ال



٤٠

 كثر يف مثل بريطانيا األدارةق دائرة من اإلضيأ رأمسالية، كثر يف مثل اليا�ن البلد األدارةاإل أن كما

  . غري ذلك إىل االشرتاكية، إىل ًميال

احلقيقة  و بني املفهوم الوضعيأي شيء متوسط فإن ًهذا التهلهل يف التعريف للسياسة ليس بدعا،و

 شياء اخلارجية هلا حدود خاصة بقدر سعة وجودها،األ أن اخلارجية يصاب مبثل هذا التهلهل، لوضوح

   .املفاهيم الوضعية هلا حدود ضيقة بقدر الوضع الذي وضعه واضع املفهومو

هلا مفهوم خاص بقدر ما وضع  الصالةو. له مفهوم خاص بقدر سعة وجوده اخلارجية نساناإل ًمثال

، ما أشبه منها واالجتماع واالقتصاد واسةيأما الس. ىالذي قصده من املسمى الشارع هذا االسم عل

 فراد األنيراد �ا اجلامع بيإمنا  و،ةيال حقائق خارج و،ةيم وضعيست مفاهيا ل أل�،ن مهلهلةوكفا�ا تيفتعر

  . علم حدودها يحىت �لضبط ة هلاي اخلارجفرادعلم ما هي األيث ال يح، ةياخلارج

 البحث و،فياختالف التعارى تر، االجتماع أو االقتصاد أو اسةيتب السكراجعت  إذا كنإلذا فو

  . في التعاركل حدود تلالنقاش حوو

  

  اسةي�لهل حدود الس

  : نيمرقة أليما أصا�ا من عدم وضوح حدودها الدق صا�اأإمنا  اسةيالسو

 أو ةيومات بدائكيف ح، مجاعات أو ى سواء عاشوا فراد،نسان اإلأفرادل ك�ا تشمل بنحو إ: األول

  عاب يان استكلما ك أنه من الواضح و،متحضرة
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  دخوهلاكوك املشفرادون األك ت ألنه،أصعب مانع له ف جامعين جعل تعراك، أكثرلفظ  معىن

ف يصعب جعل التعريثرة كبقدر هذه ال و،ةريثك ف لهيراد جعل التعريالذي   املفهومكخروجها عن ذلو

  .  املفهومكلذل ،سكالع وه �لطرديصطلح عليمما ، اريغالطارد لأل فراداجلامع لأل

 فإن ،فيثرة املسائل املتنوعة املتشعبة توجب صعوبة التعرك و،ةريثكاسة ي �لساملسائل املرتبطةن إ :الثاين

 من املعلوم و،اسةيها تصبغ عند التأمل �لسريغ أو ةيركعس أو ةيتربو أو ةياجتماع أو ةيل مسألة اقتصادك

  . فيوجب صعوبة التعريتشتت املسائل أن 

بل هو ، العبارة إىل هيطمئن فيًفا ين تعريك مل، اسةير�ه للسكف املتقدم الذي ذيفالتعر، هذاى علو

هذا هو  و،ذا�ا) اسةيالس(:  من لفظني املطلعريلها بلفظ لعله أوضح يف أذهان غيبتد، أشبه بشرح اللفظ

   .إ�ا نسبية: اسةيفات السييف بعض تعر مراد من قال

  

  ةيطالقات النسبإ

  : طالقاتإة هلا يالنسبفإن 

س يفل، ةياء العامل نسبيشأل كن فقالوا �، نيركه بعض املفيلإما ذهب ك، اءيشل األى كطالق علإ: ١

 )ربعة زوجأ (فهل، ةيبدأاء �بتة يشمن األ أن  لوضوحأ،طالق �عتقاد� خطهذا اإلو، ء �بتينا شيلد

ًئا �لثايولد شيمزج اخلل �لعسل ( و)ل أعظم من اجلزءكال( و)ضالعأاملثلث له ثالثة (و  أمورها ريغ و)ً

   .ةيبنس
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 ،أب عمرو إىل فهو �لنسبة، دينسبة ز مثل، ةيقية حقي�ا نسبأاء مما يشبعض األى طالق علإو: ٢

فوق  و،األول إىل فهو حتت �لنسبة،  العلو والسفلنيالسقف املتوسط ب مثل و،بنا خالد إىل �لنسبةو

   .ناريلف دأ إىل لنسبةل �يقل و،فلس إىل  �لنسبةريثكفهو ، ناريالد: مثل و،الثاين إىل �لنسبة

، يف اجلملة عرف املعرفي أي ،ف نسيبيفمثل هذا التعر، املانع و اجلامعريف غيالتعرى طالق علإو: ٣

  . اريغل األكمانع عن  وفرادل األكجامع ل ،سكس مبطرد منعيل و،س �جنيب عن املعرفيفل

  . يف اجلملة فهايتعر واسةيالس معىن إىل ملاعإهذا 

  

  سالمم اإلي من صماسةيالس أن فكي

 ،نسانفعله اإلي ما حكامن املستوعب ألي هو الدسالمن اإلفأل، سالمم اإلياسة من صميالس أن أماو

 أن حىت،  اخلمسةحكام مشمولة لألنسانل أفعال اإلكف، فعل اجلوانح أو ان فعل اجلوارح الظاهرةكسواء 

لذا قال  و،استحباب أو  به أمر وجوبأموره احلسن مكريتف و،راهةك أو ميحتر يء منهي عنه �يه السكريتف

  : د حبر العلوميالس

  نايلفكموضوعه فعل م

  ناييته الفوز بعليغا

  

  ة عامةينصوص شرع

   :قوليمسعته :  قال،)ه السالميعل(هللا  عبد أيب عن، عن محاد، ايفك الىقد روو
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 سنة وتابكه يوف ّالإما من شيء)١(.  

،  هللاكقلت أصلح : قال،ثي يف حد)ه السالميعل(ى سن موساحل أيب عن، عن مساعة، ًأيضاروي و

 هيلإتاجون حيما  ونعم: )ه السالميعل(قال ، تفون يف عهدهيك الناس مبا )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ى أت

   .)٢(هلهأال هو عند : )ه السالميعل(فقال ،  شيءكفضاع من ذل :فقلت، امةيوم القيإىل 

ان يأنزل يف القرآن تب تعاىل وكهللا تبارن إ : قال)ه السالميعل(هللا  عبد أيب عن،  عن مرازمًأيضاروي و

ان هذا أنزل يف كلو : قولي أن ع عبديستطي ال  حىت،ه العباديلإتاج حيًئا ي شكهللا ما تر و حىت،ءيش لك

  .)٣(هيقد أنزل هللا ف وّال، إالقرآن

ث ي يف حد)ه السالميعل(لذا قال الصادق  و،لهما حقق يف حمك اخلاص وم العامكاملراد احل: أقول

  .)٤(ن ال تبلغه عقول الرجالكول، تاب هللاكه أصل يف ول ّالإه اثنان يتلف فخيما من أمر : ىاملعل

صلى هللا (ي الرسول  أكما ترو :)ه السالميعل(عن الرضا ، زيعن عبد العز، ثيايف يف حدكيف الو

  .)٥(تاب هللاكنه فقد رد يمل ديكهللا مل  أن فمن زعم، هنّيبّ إال مةاأله يلإتاج حيًئا يش )عليه وآله

م يكمتمت علأ ومكنيم دكملت لكأوم يال: مالكة اإليآ ك قبل ذل)ه السالميعل(ر كقد ذ: أقول

  .)٦(نعميت

  . هاريغ واسةيت العامة املتواترة الشاملة للس�ها من الرواريغإىل 

                                                

. ٤ح ٥٩ص ١ج: الكايف) ١(

. ٩ح ٦١ص ١ج: الكايف) ٢(

. ١العلم ح �ب فضل ٥٩ص ١ج: الكايف) ٣(

. ٦ح ٦٢ص ١ج: الكايف) ٤(

. ١٠ح ٦٢ص ١ج: الكايف) ٥(

  . ٣ :سورة املائدة) ٦(



٤٤

  

  نصوص خاصة

يف  ،ايفكما يف الك )ه السالميعل( الرضا مامره اإلكمثل ما ذ، اسةي�لست خاصة � رواكهناو

  .)١(اسةيعامل �لس: )ه السالميعل(من قوله ، مامأوصاف اإل

  .وساسة العباد: )هم السالميعل(ئمة يف أوصاف األ ةريبكرة اجلامعة ال�يف زو

 كأعمالة يفاصطف لوال :لعقولما يف حتف اك ،شرت األكتابه ملالك يف )السالمعليه ( علي قالو

  .)٢(اسةيالس والعلم وأهل الورع

 لرسوله و �كنصحهم يف نفسأ ك جنودّفول: ان آخركتاب يف مك يف نفس ال)ه السالميعل(قال و

  .)٣(اسةيس وًمجعهم علماأ و...كمامإلو

   .)٤(اسات العدلي السريخ: ما يف الغررك) ليه السالمع (قالو

ة ساسة ي معاو�نتم  كمىت :ما يف �ج البالغةك ،ةيمعاو إىل تابهكيف  )مه الساليعل(تب كو

 ماممن بعد اإل و،)عليهما السالم ( بعد الرسولماماإلّ إال سيل و،الساسة همريغ أن مفهومه فإن ،)٥(ةيالرع

  .نوابه

  . ت�اسة الواردة يف الروايلفاظ السأ من ك ذلريغإىل 

  

  ونياسياء سينباأل

  راها الطالب يما ك ،ت�فقد ورد يف مجلة من الروا، انوا ساسةك) عليهم السالم(ء اينبأما األ

                                                

. ١ ذيل ح٢٠٢ص ١ ج:الكايف) ١(

  . ٩٧ص: حتف العقول) ٢(

. ٩٣ص: حتف العقول) ٣(

. ٥٠٣٧رقم ال: غرر احلكم) ٤(

. ١٠ الكتاب: �ج البالغة) ٥(



٤٥

ين جاعل إ: ما يف قولهك ،هيت عل�داللة اآل إىل ضافة�إل، ه يف هذه املادةريغ و)نيجممع البحر( يف

  .مهاريغ إىل .)٢(فةي خلك� جعلناإ داود �و ،)١(فةي خلرضيف األ

 ،كؤمن خلفا و رسول هللا�ل ي ق،اللهم ارحم خلفائي: )ى هللا عليه وآلهصل(مة قول الرسول يبضم

  .)٣(سنيت وثييروون حدي وىتون من بعد�ن يالذ: قال

 )سالمم يف اإلكاحل (تايبك و)القضاء( و،)ديالتقل (تايبك يف كذلى  علدلةر� مجلة من األكقد ذو

  . فراجع) االقتصاد(و

هي من  اسةين عن السيل حماولة لفصل الدكن أ و،سالمم اإلياسة من صمين الس أمما تقدم ظهرو

العلماء أخذ زمام  و)هم السالميعل(ئمة األ واءينبان دأب األكقد  و،سالمل حماولة فصل العبادة عن اإليقب

 انواك وا، مهما قدروكوجوب ذل إىل جهوا الناس وكنوا من ذلكتميمل  فإن ،هم ما قدروايدياسة �يالس

ين قد جعلته إف: )ه السالميعل(قوله ك، ئمةنواب األ واألمةعلماء  إىل رجعون الناسي) مليهم السالع(

  . ك ذلريغ و،)٤(ًماكم حايكعل

 ،ينيعباس وينيهواء من أمو أصحاب األنيب والعلماءو) عليهم السالم( ئمة األنيقد وقع اخلصام بو

، )صلى هللا عليه وآله( منذ وفاة الرسول اسةيأخذ زمام الس و،األمةة يحذوهم يف التصدي ملرجعى من حذو

   العلماءو) عليهم السالم( ئمةم األكفتارة ح

                                                

  . ٣٠ :سورة البقرة) ١(

. ٢٦ :سورة ص) ٢(

. ٥من صفات القاضي ح ٨ الباب ٦٥ص ١٨ج: لوسائلا) ٣(

. ٩ من صفات القاضي ح١١ الباب ١٠١ص ١٨ج: الوسائل) ٤(



٤٦

انفصال  ًدا هو عنصريًدان عنصرا جديفأدخل يف امل، جاء دور املستعمر حىت، �رة غصب حقهمو

ال  و،شادراإل وشتغل �لعبادةي هو الذي رياخل ينين العامل الدأ :شاع بواسطة عمالئهأ و،اسةين عن السيالد

تسلطهم  و استعمارهم للبالدمامأم كالعلماء هم السد احملأن  م رأوا أل�كذل و،اسةيون السؤتدخل يف شي

  .رقاب العبادى عل

مسرت ( و)يكوركاز الينكي( و)رات املس بلكمذ(: أمثالة �ذا الشأن يرات املعنكاملذا إىل أقل نظرةو

  . قةيهذه احلق يلجيها ريغ و)مهفر

  

  يني الدواجب العامل

ام كبعاد احلهتم إلي أن ،اميالص ووجوب الصالةك ،ينيالعامل الدى عل يفالواجب الشرع، هذاى علو

  . ما أراد هللا سبحانهك ألمةون �ريسيف،  العلماء الراشدوناألمةقبض زمام يل، ةيسالمالظلمة عن الساحة اإل

زا ريامل و،د ا�اهدي السأمثال ، السابقةمع الغض عن القرون ريخهذا ما فعله العلماء يف هذا القرن األو

  .همريغ وزا الثاينريامل و،ةيفاكخوند صاحب الاآل و،ازيري الشريبكال

عليه ( علي قال، لهكالفسق  وفركاء اليأح و،لهك سالمهدم اإل ام الظلمةكد احليمر ب األكيف ترفإن 

ظة ى كقاروا عليال  أن العلماءى هللا علما أخذ  و،ام احلجة بوجود الناصريق ولوال حضور احلاضر: )السالم

  .)١(غار�اى ت حبلها عليلق أل،ال سغب مظلوم و،ظامل

                                                

. ٣اخلطبة : �ج البالغة) ١(



٤٧

   .)١(ه لعنة هللايفعلّ وإال ظهر علمهي أن العاملى ذا ظهرت البدع فعلإ: )صلى هللا عليه وآله(قال و

  

                                                

  . ٢ �ب فضل العلم ح٥٤ص ١ج: الكايف) ١(



٤٨

  

اسة واجبياالضطالع �لس

حنو ى عل، نيل متدكفة ي وظكبل ذل ،ياسيس�لعلم ال ينيب اضطالع العامل الدجي ):٦ مسألة(

  .يفائكالوجوب ال

نشر  و،نيربك من براثن املستنينقاذ املستضعفإبل ، ني املسلمأمور إدارةه يتوقف علي  ألنهكذلو

   ً.أيضااللذان مها واجبان  ،النور إىل ة الناس من الظلماتيهدا و،سالماإل

   .)١(نياملستضعف ول هللايم ال تقاتلون يف سبكما لو: قال سبحانه

  .)٢(جادهلم �ليت هي أحسن واملوعظة احلسنة ومةك �حلكل ربيسب إىل ادع: تعاىل وكقال تبارو

  . ةياهلدا ونقاذاإلى �ملناط عل أو ًربعة الدالة نصا األدلةمها من األريغإىل 

 ،احلقوق و،قتصادواال، نيمعرفة الد:  ستةأمورقل من يمبعرفة ما ال ّ إال ونكاسة ال تيمعرفة السو

  . �ذه املعارف الستةّ إال نكمياسة ال يمعرفة الس ألن كذل و،خيالتار و،النفس و،االجتماعو

                                                

. ٧٥ :سورة النساء) ١(

. ١٢٥ :سورة النحل) ٢(



٤٩

  

  ))الديناالرتباط بني السياسة و: ١((

 ةيحياملس وةيسالمأما البالد اإل، ن فصلهم عنهاكميمبا ال  الشعوب وممبة األكين داخل يف تريفالد: ١

  . و�ا واضحؤن يف شيفتدخل الد، وهاحن وةيالبوذ وةيالربمهو

 نيالقسوة اليت مارستها ضد الد و من نصف قرنأكثر�ا ريمسى ة عليوعيفالش ،ةيوعيأما البالد الشو

ففي االحتاد ، نيني املتدريعن نفوس غ نيتقلع جذور الد أن ال و،نينيتستأصل املتد أن نكمل تتم، أهلهو

 إىل ضافة�إل ،توبركما يف جملة اك ،ون مسلمية ملائ زهاء ميني العاملحلاداإل وةيتاتوريكة الديزعمى اتيالسوف

 من كه بقدر ذليف يوعي الشنيالص و،ئاملباد ون�دسائر األ وهوديقلة من ال ونييحية من املسريبكعداد الاأل

  . ينيحيستهان به من املسي وجود قدر ال إىل ضافة�إل، ينية من البوذريبك ينيمال و،نياملسلم

  الروحؤلمياالحلاد ال حيث إن ف، حلاد اإلكاخنرطوا يف سل ونياهلهم شرف الدكلقوا عن أن يالذأما 

 ،نيالد إىل نيتبط مربقوا ،اتيالروحّ إال ؤهلمي ًا اليًجانبا روح و،ه املادةؤ متلً�ً جانبا مادنسانن لإلإف، ركالفو

هات يالشعوب موجهة �لتوجحيث إن  و،رواكنأ ، أ اعرتفوا،م أبواأوا ؤشا ،وجههم من طرف خفيين يالدو

مواج اليت األ ونيمن معرفة الد ، عامة للشعوبإدارةاليت هي  اسةيالبد ملعرفة الس ،ةيخف أو ًعلنا ةينيالد

د يرين يعة الذيعرف طبيمل  إذا ريدي أن نكتمي ال نساناإل فإن ،طول الزمانى عل ن يف الناسيدثها الدحي

  . زمتهم�خذ � وههمارات اليت توجيالت و،دار�مإ

 فراداة يف األيخذه لزمام احلأة يفكي و،نيمن خالل معرفته �لد اسةيالس نسانعرف اإلي أن لذا فالالزمو

فهم يمل  إذا اسةيفهم السي ال نساناإل فإن ،ناليت حنن بصددها اآل ةية العلميهذا من الناح، الشعوبو

  .نيالد

   من كذلكو



٥٠

خذ �مل ن إ ر البالديدي أن نكتمياسي ال يالس فإن ،نحنن بصددها اآلاليت لسنا  و،ةية العمليالناح

 قاسم العراق ورانيإشاه  و�صر مصر لذا فشل و،ة يف الشعبينية الديالناح قراراته وهأعمال�العتبار يف 

 انوا يف صراع دائم مع شعوب هذه يفك و، البالدإدارةيف  آخرهمإىل  و،ايندنوسإارنو كسو وستانكوب �يأو

انوا قد جعلوا كنما يب، همءازدرا ورههمك و سخط الناسنيهم متحملي مأسوف علريسقطوا غ أن  إىل،البالد

وقال ، ائناتكله ال� :قاسم ذاعة عنب يف العراق يف اإلي خط، بل عربنصاف آهلةأ �م�أنفسهم يف دعا

   . لهيكًآمنت �لبعث ر� ال شر: شاعر البعث

  

  يالعمل ويالعلم نيالد

يف  يالعمل نين املراد �لدأ و،من معرفته للساسة الذي البد يالعلم نياملراد �لد أن ني تقدم تبمماو

 ـ عملوني وعتقد به الناسي، ار يف االجتماعين الذي له تيهو الد ،تهياسي من رعايالذي البد للس وساطاأل

مآر�م  إىل لة هلميون وسيك أن ونديري وامكفه احليزيالذي  فين املزيال الد، طبقهى عل ـ ًاريثك أو ًاليقل

رادة إ وفين املزيالعمل �لد أن ماك، اسةيمعرف الس يتعط ف الين املزيفمعرفة الد، ةياالقتصاد وةياسيالس

ث يح، امكوجب انفصاهلم عن احليس كبل �لع، امكسبب عالقة الشعب �حليال  جرائه يف ا�تمعإ

   .لةي احلكلة يف ترين احلإ: فيث شري حدقد ورد يف و،النفاق و�لدجل كنذايح صفو�مي

   نيالد نسانعلم اإليما مل  و،دارةاإل ةيفكي علم نسانلإل يعطياسة يفعلم الس



٥١

هذا  ،اسةيًن عاملا �لسيكمل  دارةة اإليفكيعلم يذا مل إ و،دارةة اإليفكيعلم يف كي السائد يف االجتماع

  .العلم إىل �لنسبة

  . اري التكقاوم ذليل ما كرفض ي خاص ينيار دياالجتماع السائر يف تن  فإ،العمل إىل أما �لنسبة

  

  جولة الباطل

 أن نكن متإ ولفظه االجتماعيسرعان ما  و،اريقاوم التي أنه معناه نيف الدييد تزيريالذي  ياسيفالس

قال  كذلقبل  و،للحق دولة وللباطل جولة: لذا ورد و،هم �لقوة برهة من الزمانيطر عليسي أو دعهمخي

  .)١(ليفروا يف البالد متاع قلكن ي تقلب الذكغرنيال : سبحانه

  

  ))االقتصاداالرتباط بني السياسة و: ٢((

اسة ي�لس يت�املال  فإن ،هيتداخل في وخررتبط �آليل منهما كف، اسةيتفاعل مع السياالقتصاد  و:٢

م يالسل يسالمفهم االقتصاد اإلى ف علتوقي سالماسة يف اإليفالس، ضعون ضوابط للماليالساسة  أن ماك

شرائط  و،ةياألولاملواد  و،اجلسدي و،ريكالعمل الف: اءيون املال يف قبال مخسة أشك(: الذي هو عبارة عن

   .)االقتصاد (تابك يف كما فصلنا ذلك ،)ةيالعالقات االجتماع و،انكامل والزمان

 ونكتي املثقف ال وً،ون مثقفايك أن بجي األمةمنتخب  ًمثال، مياملراد �لتفاعل التفاعل السل أن ماك

ى توقف علي كل ذلك و،ما أشبه واملختربات وتباتكامل واملدارس واملثقف مثرة املعاهد فإن ،�ملالّإال 

  ذا أخذ إ و،االقتصاد

                                                

. ١٩٦ :سورة آل عمران) ١(



٥٢

ات يلكال إذ ،ًمثال سالمطار اإلإ ولو يف،  االقتصاديرية تسيفكيتصرفوا يف  املثقفون أزمة البالد

ن اقتصاد مل يكذا مل إ ف،عةييف حدود الشر حسب االجتهادات اخلاصة ةيالساحة العلم إىل تنزل ةيمسالاإل

 اسيينظر السيذا مل إ و،ذا صار املثقفون الصاحلون �ثر �م االقتصادإ و، البالددارةن مثقفون صاحلون إليك

، مل �خذ �العتبار االقتصاد إذا سةايالس أن ماك، اسةيستوعب السيمل ً أيضا ة االقتصادياسة من زاويالسإىل 

  . املةكاسة متين سكمل ت

  . همايلكيف  يسالماالقتصاد �لنظر اإل واسةيالحظنا الس إذا هذا

  

  ةيمسالأاسة يف الريالس

لزوم  وً،خارجان يمر األنيفالتفاعل ب، همايلكل االقتصاد �ملفهوم الرأمسايل واسةيحظنا السال إذا أما

�ملال ّ إال ونكهي ال ت و،�النتخا�تّ إال ونكة ال تيقراطميالد إذ ،اسة واضحيم السفهم االقتصاد يف فه

هم مامأق يفتح الطر وء�ثرونون عونه يف حفظ ثروة األيكن سيه رأس املال النتخاب الذكرحيالذي 

مناصب  إىل أو عيجمالس التشر إىل ذا جاء املنتخبونإ و،س الثروةيدكد تيجل مزأل ةيعات القانوني�لتشر

 إىل ل الئحة تقدمكف، زك املراكتل إىل صلوهم أورب مههم الوفاء ملنكان أك ،ةير�سة اجلمهور ًذ مثاليالتنف

دة من رأس مال �جل زل الئحة تقدم ألك أن ماك، جتمد ء�ثرنصاف الفقراء من األإد يتر األمةجملس 

  . تصدق بسرعة ء�ثراأل

 اسةين فهم السكميهل  و،اسةياالقتصاد يف خدمة الس و،اسة يف خدمة االقتصاديون السكذا تكهو

  . االقتصاد مها ومثارها وسسهاأبفهم ّإال 



٥٣

  

  ةيسكيف النظرة املارو

 إىل بعد الغض عن النظر ي،سكاسة �لنظر املاريلزوم فهم االقتصاد يف فهم الس إىل الدور يت�ًا رياخو

هما من فهم يلكوجه الغض وضوح  و،يعيقتصاد التوزاال ويكمها االقتصاد االشرتا و،نيريخن اآلياالقتصاد

  . اسةييف فهم الس �قسامه الثالثة فهم االقتصادتدخل 

 احلقوق وخالقاأل ونيالد واالجتماع واسةي من الس،ل شيءكاالقتصاد أساس  أن ىة تريسكن املارإف

ان كذا إف، لبناء التحيتلالقتصاد الذي هو ا البناء الفوقي يف هذا املنطق كل ذلك فإن ،هاريغ والفنو

ان البناء الفوقي ك د الرأمسايليان االقتصاد بكذا إ و،ًا خاصًالكان البناء الفوقي شكع يد اجلمياالقتصاد ب

 خالقاأل واسةيتنظم الس أن  الزمرةكاضطرت تل د زمرة خاصةينتاج بانت وسائل اإلكلو  إذ ، آخرًالكش

   .هميديضمن بقاء االقتصاد �يل كها بشريغ ونيالدو

، ث تقدم ا�موع ال زمرة خاصةيها حبريغ واسةيانت السك ،د ا�موعينتاج بانت وسائل اإلك إذا أما

يف السلطة  واألمةدمو�م يف جملس خيأتوا ��س يد عدة خاصة من التجار صرفوه ليان املال بك إذا ًمثال

ها ذات لون ريغ وعالماإل والقضاء واسةيلسون اكفت، هارييف غ وعالميف اإل وةييف السلطة القضائ وةيذيالتنف

ون كث تيصرفوه حب ،ينيوعيادعاء الشى عل ةيوعيما يف الشك ،د ا�موعيان املال بكنما لو يب، خاص

حساب ى ختدم طبقة خاصه عل أن ال،  على زعمهمها ختدم ا�موعريغ وعالماإل والقضاء واسةيالس

  . ا�موع



٥٤

  

  فيدوار املزم األيتقس

  : أربعة إىل خيون أدوار التاريوعيالشقد قسم و

، ًشون رحاليعيان الناس كإمنا  و،نتاجإدوات أال  ونتاجإث ال يح ،األوىلة يوعيدور الش :األول

ال  واسةيال س وال نظام إذ ،ومةكال ح وةية فردكي ملكن هناكمل ت و،البحر ود الربيص وقتاتون مثار الغا�تي

  . حنوها وشيجلا والفن وخالقاأل ونيها من الدريغ

 ها مجاعة من الناسيعل ستوىلا ف،مهاحنو والنار وديث ظهرت بعض آالت الصي ح،ديدور العب :الثاين

 كنذايح و،وسائلهم ود �ال�ميصطادونه من الصين مبا يخرن لقاء شبع بطون اآليآخرى ستولون عليأخذوا و

  . ديالعب ودي السني املرتبطة للربط بنظمةأخذت تظهر بعض األ

وأخذ البشر يف هذا ، زرعيف كيتعلم البشر  وتشفت أدوات الزراعةكث ايح، دور الزراعة :لثالثا

 ،وليالس وونيقرب جماري الع و�ارشطوط األ وف البحاريسك، رضن خاصة من األكستقر يف أمايالدور 

ة للطبقة ية الفردكيظهرت املل و،نيطبقت إىل مما قسم ا�تمع، دوات الزراعةأى مجاعة خاصة عل هنا استوىلو

ما  و القضاءأنظمة و، �لزارعكربط املالت اليت ني وضعت القوانكنذايح و،رضلأل ودوات الزراعةة ألكاملال

يف هذا الدور و. كنيدي املاليأ يف رضاأل و أدوات الزراعةنظمةاأل وني القوانكحتفظ تل ألن كذل و،أشبه

، هميديل وسائل بقاء السلطة يف أكون حول أنفسهم معجيون كان املالكث يح، ةيتاتوريكظهرت السلطة الد

 نيقولوا للفالحي ألن  ـبزعمهمـ  لهخلقوا اإل ونيفوضعوا الد، عةية الوسية الفردكيهم املليديلئال تنفلت من أ

  ستمدون سلطتهمي�م إ
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ما ك، هلالفالح غضب اإلى  علرياملخالفة تث ألن ،فال حق للفالح يف خمالفتهم، ونكمن هللا اخلالق لل

قدر من ى الء عليو�م الفالح يف االستخيال  أن كث أرادوا بذليح، حةيانة قبياخل أن مثل، خالقوضعوا األ

  .دمهمخي القضاء مبا ني وضعوا قوانكذلك و،احلاصل

 ،باركائن الكنتاج بسبب املان اإلكالذي  و،هو دور الصناعة والدور الرابع جاء أن  إىلذاكهو

رب كأى الء علييف قبال االست، ت املوجودة يف زمان الزراعة�تاتوريكون عن بعض الدك تنازل املالكنذايحو

 ،ين من الشعب يف الرأكرب عدد ممك أكشرا�ّ إال نمويرأس املال ال  أن ث رأوايح، قدر من رأس املال

ش من يجة يحبما، قاسوغزو األ وع العمليد توسيفيتشرع ما  ة حىتيذيالتنف وةيعين ا�الس التشريوكلت

 ةيالرعا و الشعب يف احلفظكمن دون اشرتا إذ ،د رأس املال غزوهايرية الذي يسواق العاملفظ األحيالشعب 

سواق ملنتجات من فتح األ و،ات سائر الشعوبرين رأس املال من امتصاص خكتميال  حنوها واحلراسةو

  : نيداني فقد عمل رأس املال يف مكلذل و،الرأمسايل

  .  الربحكد من متلين من املزكتميده مما بسببه ينتاج بت اإلدان حصر أدوايم: أ

 كبذل و، عدد من الشعب يف خدمتهأكثر من جلب كن بذلكتميل، فةية املزيقراطميدان الديم: ب

 أوجد اجلماعات الضاغطة أنه يف حال، فة للناسيانتخا�ت مز و،ةيت صور�عطاء حرإيف  �فق رأس املال

 إىل يت�ي ك لكل ذلك، ًصب قسما من املال الشرتاء الضمائر و،توش الشعبحيالذي  فيعالم املزاإلو

ما تقدم ك، ه من رأس املاليعلى ًعا يف خدمة ما احتويونوا مجيكل ،ًايقاض وًمنفذا وًمشرعا دهيريم مبن كاحل

  .سلوب الرأمسايليف األ، اسة من خالل معرفة االقتصاديمعرفة الس اني يف بكان ذليب

  ث يح و:قالوا
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رفضون يأخذوا ، ادحةكيف امتصاص حق الطبقة ال ةيدور الرأمسال هميلإمن  والفالحون والعمالى وع

ان كالذي   للبشراألولعادوا الدور أ و،زمة البالد� ةيوعيا الشيأخذوا �لقوة يف روس و،همية عليادة الرأمساليس

ة زالت الدولة عن يوعي سادت الشذاإ و،ل أقطار العاملكتشمل  حىت ةيوعيذا تتوسع الشكه و،ةيوعيالش

  . الدولة إىل اجينئذ االحتيحى بقي  ال ألنه،الوجود

  .هكذا قالوا

  

  ربعةدوار األد األيتفن

 ،ءيل شكساسي يف ة لالقتصاد الدور األيوعيجعلت الش، ادعاءات فقطى �ذا االستدالل املبين علو

نظر يأن  واسة البديدرس السي أن أراد إذا وعييلذا فالش و،دة االقتصادياسة وليفالس، اسةيالس اليت منهاو

  . ة االقتصاديها من زاويلإ

ة يوعية الشيتب نقد النظركمها من الريغ و)نهزميس كمار( و)االقتصاد: الفقه (تابكر� يف كث ذيحو

  : ىلإملاع �س �إل ان الكن إ و،راره هناكت إىل حاجةى نر ال، ليء من التفصيبش

  . ورةكخ املذيوار التاردأى ل عليال دلنه إ: ١

  . خي للتاركاالقتصاد هو احملر أن ىل علينه ال دلإو: ٢

 كل ذلكل يف ي بل الدل،هاريخالق وغاأل ونيالد واسةياالقتصاد أساس للس أن ىل علينه ال دلإو: ٣

  . سك�لع

رة دور ة طافيوعيالش إىل ف قفزتكيف، ةيانت بالد زراعكبل  اية يف بالد روسين رأمسالكمث مل ت: ٤

  . الرأمسايل
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  . ناآل إىل هاريال يف غ واية مل تطبق يف روسيوعيالش أن  إىلضافة�إل: ٥

  ً.أيضائة ي�ا سأى عل ،ةية من بالد الرأمساليل �حك من أة أسويوعين بالد الشإو: ٦

  . ًحدها جوا�أعن  دوا حىتجيمل  و،ةيوعيالشى ة اليت أوردت علريثكاالت الكشها من اإلريغإىل 

  

  اسةيارتباط احلقوق �لس

 ،ة يف اجلملةي احلقوقنظمةاسة تنبع عن األين الس فأل،اسةية معرفة احلقوق يف معرفة السيأما مدخل :٣

ا�تمع يف ى جرائها علإجل  عامة توضع ألنيهي قوان ،ة احلقوقيلكاليت تدرس يف و ةي احلقوقنظمةاألفإن 

ربط الدولة بدولة  أو ،سكالع أو ربط الفرد �لدولة ةيجتماعيف اال  سواء،ةياالجتماع وةياالرتباطات الفرد

جل أل و)ةيالقضائ واملنفذة واملقننة (الثالثةى جل القو ألنيتضع القوان احلقوق ًفمثال، كما أشبه ذل أو ىخرأ

 حزاباأل و اليت جتري يف البلدموراأل و،ت العامة�جل احلرأل و،بعض إىل بعضهاى روابط هذه القو

  . هاريغ وعالمسائر وسائل اإل والصحف وتاملنظماو

عل احلقوق جيًغالبا  ياسيالس و،ةي احلقوقمورعرف هذه األين أ والبد، اسةيراد معرفة السأنسان إذا اإلو

ة يفكيتهد يف جين أ و،طاراسي �ذا اإليعرتف السي أن فالالزم، األمة أو د تطلبه من الدولةيريًطارا ملا إ

  .ضيطريف النق إىل حىت تلف االجتهاداتخيًا� يحأ و،اخلارجى ق عليالتطب

  ظهر �ملثال ي، يف مورد تناقض االحتماالت حىت ةي احلقوقنيالقوان إىل اسيياء السكاالتن إ
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 فقد كمع ذل و،حكامربعة هي معتمد الفقهاء يف استنباط األ األدلةاأل أن الكشإال حيث إنه  ،يتاآل

  .  واحدكيف االستفادة من مدر حىت وبل، م فحسبكال يف احل تناقض االجتهادات

ن آمنوا يها الذيأ �: قوله سبحانه إىل ًاستنادا، جوازها أو ةأحد الفقهاء بطالن املعاطاى ري ًمثال

، ست بالزمةيل وو�ا جائزةكال أقل من  أو ،فهي �طلة ًست عقداي�ا لإ: قوليث يح ،)١(وفوا �لعقودأ

 إذ ،عقد عريفنه إ :قوليث يح، ةينفس هذه اآل إىل ًلزومها استنادا وةعاطاخر صحة امله اآليالفقى رينما يب

  .شمله قوله سبحانهيلزم يف العقد اللفظ فيال 

 كذلك، ضيحد طريف النق إىل ن اختلفت االجتهاداتإو ورةكتلف يف املسألة املذخيطار مل اإل أن ماكو

  . ضيطريف النق إىل لتن وصإ وةياسيتلف يف االجتهادات السخيطار احلقوقي ال اإل

قة موجز يساسي يف احلقالقانون األ و،ساسيالقانون األ عرفانى اسي عليتوقف العرفان السي كذلكو

ون كقد ت هاريغ والقضاء واالجتماع و االقتصادنينما قوانيفب، اليت ستوضع أو ، البالد املوضوعةنيل قوانكل

 )تابكال (مثل كمثلهما يف ذل، قل من ألفساسي يف نفس الوقت أون القانون األيك، لوفت األئام

  .  لهينيتب وريتفس وولالثاين شرح لألحيث إن  ،)السنة(و

اسة ي سإدارةأراد ن إ هيلزم عليما ك، ساسيمعرفته للقانون األ اسةيد عرفان السيري فالالزم ملن ،هيعلو

  . طارتهد يف هذا اإلجي أن ان له احلق يفكن إ وطارهإرج من خيال  أن ،البالد

                                                

. ١: املائدةسورة ) ١(
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  ربعة فقط املصدر للدستور األدلةاأل

 ،ي عنهاسالماإل ياسيغفل السيال  أن لزمي قةيحق إىل ملاعالبد من اإل، هنا إىل المكر بنا الجناحيث و

 ربعة األدلةؤخذ من األين أ والبد يإسالمجل بلد دون أليالذي  ،الدستور ـ ساسيالقانون األ أن هيو

 حنوها واملهم وهماأل والعسر واالضطرارك ةي �نوأحكام لت يف الدستورذا تدخإف ،ةياألول حكامحسب األ

   .و�ا ضمن الدستوركة ي املادة عن صالحكسقطت تل

 ري املادة غكانت تلكي سالم اإلريغ ويسالمها مادة ملفقة من اإليوجدت ف إذا الدستور أن ماك

  . ةيوالتغافل ملصلحة �نان كان  ويإسالمتغافل الدستور عن شيء  إذا ذا احلالكه و،صاحلة

ة يف يسالمة اإليدستور اجلمهور (ون بعض املواد يفيك أن نبغيي، ر�هاكسباب الثالثة اليت ذهلذه األو

ًموقتا ال دائما حسب الظروف االضطرار) رانيإ ًا يإسالمون القانون يك أن ديرأ إذ ب حذفهاجي و،ة اخلاصةيً

  . ًدائما وًحبتا

 ،هو وقيت للظروف الطارئة املعاصرةإمنا ة ياجلنس راينيإون كي أن لزميس يالرئ أن ىالنص عل: ًفمثال

ع يي منصب رفأة تسنم يا�م يف صالحيسائر جنس وعجمهم و عر�منيال فرق ب ،خوةأ نين املسلمإف ّالإو

ل ب، ومي من أول سالمعرتف �ا اإلياليت مل  ةيمن خملفات القوم ة اخلاصةياشرتاط اجلنس فإن ،من املناصب

فضل لعريب  ال، سنان املشطأكة يالناس سواس: )صلى هللا عليه وآله( ميركلسان رسوله الى ما ورد عليف

  .)١(ى�لتقوّ إال عجميى عل

  جملس  أن كش الو

                                                

  . ٣٤١ص: االختصاص) ١(
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مراعاة  قحام هذه املادةإثروا آنهم ك ل،ر�هكمبا ذ ل العلمكمون لعيانوا كن وضعوا هذه املادة ياخلرباء الذ

تفرض مالحظة مثل هذا ، ة اليت متر �ا البالد يف حال الثورةية االستثنائءن الظروف الطارأل، ةءلظروف طار

   ً.الشرط اضطرارا

من  وويلأم كنما هذه املادة ملتقطة من حيب) ًايشعب، ً�فرد، ًايتعاون ( مسألة جعل التجارة:مثال آخرو

  .)فحسب سالمة يف اإلجعل التجارة حرة بشروطها املقرر (ان الالزمكنما يب، م �نويكح

  . مراعاة لظروف خاصةكذل ومن القانون) حنوها واملضاربة ( حذف:املثال الثالثو

هو مأخوذ من إمنا  و،ًايولأًما كس حي لكذل أن مع، فصل السلطات بعضها عن بعض :املثال الرابعو

  . ك ذلريغ إىل ،ًاان صاحلك إذا ًر �ئبايالوز أو ،ًايون �ئب ا�لس قاضيك أن ي مانع منأ و،الغرب

ال  يم الثانوكاحلأن ّ إال ،م الثانويكل هذه املآخذ �حلكن اجلواب عن كان من املمكن إومث إنه 

 عل من مادة الدستورجي أن صحيفهل ، ً�ًما �نوكبعنوانه حّ إال ون مادة دائمة يف الدستوريك أن صلحي

 ني بكيكجمرد االستحسان يف التف، وساسياألالقانون  تنفت وضعكلظرف خاص ا) ايليمنع التجول يف الل(

  . الدائم يساسع األييف التشر يفيك السلطات الثالث ال

  

  ةي الساسة للنظم احلقوقكانتها

ال الذي رمبا كشاإل، ةي احلقوقنياسي للقوانيان لزوم معرفة السيفقد اندفع مبا تقدم من ب، انكف كيو

   هذه فائدة يف ال أنه من، ذهانبعض األ إىل تبادري
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 نيتجاوزون القوانيام كهم احليالشعوب مبا ف فإن ً،تطبق غالبا ة الي احلقوقنيانت القوانك أن املعرفة بعد

  .مآر�م إىل عة للوصوليون ذرك�ا تأالغالب  و،مأعماهليف 

 إىل هم الوصولياملهم لدحيث إن ، النواب وامكهم احل هاكنتهيأول من ، ةيقراطمي الدنيالقوان ًفمثال

ف ييتز واشرتاء الضمائر ورشاءق اإليعن طر أو ،ةيالوصول عن الطرق القانون كان ذلك سواء ،راسيكال

  .االنتخا�ت

أسهل شيء حيث إن ، كشذ عن ذلي الشعب ال و،سائر قطاعات الدولة والم يف القضاةك الكذلكو

 ،اسي للحقوقيدة ملعرفة السة فائيأ، ه القانون أهون شيءييف مثل هذا اجلو الذي ف و، القانونكعندهم انتها

  .يالقانون احلقوق إىل اسةياج للسيي احتأو

ى ًمرجعا لد والعطاء وخذون مورد األيكل عي اجلمىة لدياملسلم و، شيءكاالنتهان إ :وجه االندفاع

ن الفرد إف، املنطق وات جتعل املرجعيمة بدون مسلمأش يتع أن نكتميهل  و،التنازع شيء آخر واالختالف

، ًاته فرطايانت حكّ وإال ،املقررات وصولمن األ ه أمرهيعل بينيما  إىل ةياالجتماع وةياته الشخصي حتاج يفحي

  .)١(ان أمره فرطاك واتبع هواه ور�كال تطع من أغفلنا قلبه عن ذو: ما قال سبحانهك

راد يون لالجتماع الذي يكن أ وصلح للعشرةيف كيف،  هادم ألنهصلح للبقاءي املفرط ال نساناإلو

  : ما قال الشاعرك ،تزول أن جدر �اأ مفرطة فاألمةصارت إذا و، صالحهإ

  تيخالق ما بقمم األاألإمنا و

  ن هم ذهبت أخالقهم ذهبواإف

                                                

  . ٢٨ :سورة الكهف) ١(
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  ق يف ا�تمع يالتدق

مبا  ةي احلقوقنيمبعرفة القوان يتفيك أن انهكس �مياسي ليالس أن هو وً،أيضامما تقدم ظهر أمر آخر و

 كنتهيالقانون  أن  ملا تقدم منكذل و،عرف االجتماع من خالل مطالعة القانونيال ذ  إ،ها الدستوريف

د االنطالق من االجتماع يرياسي يالس ألن ً،أيضادقق النظر يف االجتماع ي أن هيبل الالزم عل، ًدائما

  .الح ا�تمعصإنه كميف كي، للقانونه كهت وقه للقانونيقدر تطب وعرف ا�تمعيذا مل إ و،صالح االجتماعإل

 بةي الطنيب �لقوانيجمرد معرفة الطب و،عطاء الدواءإنه كميعرف الداء ال يب الذي ال يالطبفإن 

  . اخللل وشخص مواضع العطبيمل  إذا ،يف اعطائه الدواء املالئم يفيكال  ةيدواأل ومراضاألو

  

   علم االجتماعنيب واسةي السنياالرتباط ب

ن فأل، ًون عاملا �الجتماعيك أن  إىلاسيياج السياحت و، االجتماععلم إىل اسةياج السيأما احت :٤

  .ةيال الروابط االجتماعكشأل من كاسة شيالس

 ،ةيخر رابطة اجتماع أحدهم �آلنيعالقة املتعامل و،ةيبعض رابطة اجتماع إىل فعالقة العائلة بعضهم

لها روابط ك، ها من العالقاتريغإىل  و،ةميه اجلريعالقة ا�رم مبن وقعت عل و،ستاذذ �أليعالقة التالمو

 ،ةيرب الروابط االجتماعكس من أك�لع و،امهكئة حيهي عالقة جمموع الشعب � واسةيالس و،ةياجتماع

  .مبختلف قطاعا�ا األمةل كتشمل ) اسةيالس (نما هذهيب، حمدود بقطاعات خاصة ما عداها أن لوضوح

   عةي الطبني باالرتباط: أمثالحبوث علم االجتماع من فإن 
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 موراأل و،طبقات إىل م ا�تمعيتقس و، االجتماعيكة السلويفكي و،ا�تمع و العلمنيب و،ا�تمعو

 ،اجلمود والتقدم والسلم واحلربك ا�تمعى عل ئالطوار و،ةياملؤسسات االجتماع وةياملرتبطة �لشخص

علم ن إ حىت، اسة مباشرةيترتبط �لس، ائلر يف علم االجتماع من املسكذيها مما ريغ و،امل االجتماعيكالتو

 ك�لعلم بتلّ إال دارةن من اإلكتميال  اسييالسن إ حىت و،بهّ إال تمي ال)  العامةدارةهو علم اإلو( اسةيالس

  . عياملواض

  

  ني العلمنياج بيتبادل االحت

 أن ماك، ع �قصةاسة بدون االجتمايفالس، اجيتبادالن االحتي) اسةيعلم الس( و)علم االجتماع(مث إن 

نات من ياسة �خذ عيفالس، خرلي اآلكل داخل يف ك ًمجاالإ ف،اسة �قصيعلم االجتماع بدون علم الس

اسة ي من علم السًخذ مجال�علم االجتماع  أن ماك، االعتبار وعلم االجتماع لتجعلها موضع الدراسة

 االجتماع بصدد فهم الروابط علمحيث إن ، ةيضوئها بعض الروابط االجتماعى فهم علي وطالعهايل

   .ةياالجتماع

 ،ة االنطباقيمن �ح مطالعته لذات ا�تمع و،ة املفهوميمن �ح اسي علم االجتماعيبدون معرفة السو

ر� يف كما ذكفهو ، ًون موجها للمجتمعيك أن نكتميما ال ك، ًون منطلقا عن ا�تمعيك أن نكتمي ال

  . ن من العالجكتميًانطباقا ل وًله من علم الطب مفهوما بدلذي الب ايالطبك ،املوضوع الثالث املتقدم



٦٤

  

  اسةيالس و علم النفسنياالرتباط ب

 ال دارةاإل و،دارةاإل اسةيمهمة السحيث إن ، علم النفس إىل اسةياج السيظهر وجه احتيمن هنا  و:٥

ف كي، الفئات وفرادألات ليالنفسى اسي عليتعرف السي أن بدون و،جل البشرأل والبشرى علّ إال ونكت

  .دارةن من اإلكتمي

 ،)روح( و)نفس( و)جسد (نسانفرد اإل و،نسان هو فرد اإلإنساينل شيء كيف  ةيفان حجر الزاو

ّمهها ، )١(ه من روحيينفخت فو: قال سبحانه، ةيالروح نفحة قدس و،يفاجلسد هذا املشاهد السفل

  .العلو إىل جترها الروح �رة و،السفل إىل ا اجلسد �رةرهجي نيئين الشي ذنيء بيالنفس ش و،نسانالسمو �إل

ًئا آخر يف داخله يش و،مره �حلسن�ًئا يف داخله يشحيث إن ، نسانة يف اإليلذا نشاهد االزدواجو

يف داخل  �ما قو�نأظهر منه ي مما ،خر عنهنهاه اآلي وحيحدمها �لقبأمره � كذلك و،نهاه عن احلسنيً أيضا

ما قالوا يف ك، ءيل شكء من يش لكلصدر ّ وإال ،مر واحدأّ إال صدر منهيحدة ال القوة الوان إف ،نساناإل

  .الفلسفة

يف القرآن ى نر، ًبداأة يخبالف الروح اليت هي سام، االحنطاط و السمونيمن جهة توسط النفس بو

قال ، ةيقورن �الحتمال سر النفكه ذيجاء ف ا إذنمايب، قورن �الحرتام) الروح (ركه ذيجاء ف ا أنه إذمكياحل

   .)٢(تقواها وهلمها فجورهاأف* ما سواها  ونفسو: سبحانه

 يفكًبدا فهو مأة يالروح سامو، روح ونفس و جسدنساناإل و،نساناسي اإليمهمة الس أن ذ ظهرإو

   ،نةواملؤ

                                                

  . ٧٢، سورة ص٢٩: احلجرسورة ) ١(

   .٨ ـ ٧:  سورة الشمس)٢(
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ه ريغ واسييالسى ب علجياليت ) النفس( و،ب عالج عطبهيالذي من شأن الطب) اجلسد(ى بقيإمنا و

   .علم النفس إىل اسةياج السيظهر وجه احت، هاميتقو

 يف ةاسية السيبل القصد مدخل،  النفسميه تقويوحده عل اسييالس أن � ال نقصدأمن الواضح و

   .ر اخلاص بعد العامكن من �ب ذيخالق بعد الدر األكوذ، خالقاأل ونيالد هم للنفساملقوم األ فإن ،كذل

  

  ربعةأ أمورؤثر يف يجوهر النفس 

  : أمورربعة أط به يحيجوهر النفس حيث إن ، ءيش لكقومت تقوم  إذا النفسو

   .نيئيمها شلذا جعلنا وً،أيضا ؤثر يف عمل النفسيجوهر النفس حيث إن  ،النفس العاملة: ١

  . البدنو: ٢

 األمةهي  وريبكا�تمع ال و،املدرسة والعائلةك ريا�تمع الصغ ،هيال شقكب ط االجتماعيياحملو: ٣

  . لهاك

قامت  صلح جوهر النفس ا أنه إذمن الواضح و،هايما عل وهايما ف ورضعي من األيط الطبياحملو: ٤

  . طاتي احملكفسد تلأ وفسد شأنه و جوهر النفسكذا ترإ و،طاتي احملكل تلكصالح النفس �

صالح جوهر إ و،مبعرفة النفسّ إال نكميمعرفة االجتماع ال  و،تعرف االجتماع أن بجي الساسةو

ذا صلح جوهر إ ف،طة �لنفسي احملموراالجتماع من األ أن ملا قد عرفت من، اسييهم مهمات السأالنفس 

  . صلحيمل ّ وإال ،النفس صلح
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  خيالتار إىل ياسياج السياحت

عرف إذا ّإال  لمةكال مبعىن ًاياسيون سيكاسي ال يفالس، خيعلم التار إىل اسةيًا حتتاج السريخأ و:٦

ة يف يل له مدخليخ الطويالتارإمنا  و،د نفسهيس ولين يف احلال احلاضر ل اآلنسانده اإلجيما  ألن ،خيالتار

  . مر املطلوب عالجهعاجل األي أن نكتميمل  و،عرف املعلوليمل   العلةنسانعرف اإليذا مل إ و،نهيوكت

ن طغوا يف البالد ي الذسقاط حزب البعثالبد له من العمل إل، مر العراقأهمه ياسي الذي ي السًمثال

حوال األ وةياسيعرف الظروف السنسان إذا لإل ّتسىنيإمنا حزب البعث سقاط إ و،ها الفساديوا فأكثرف

ة يليمعرفة حتل، ون هذا احلزبكتى انت يف العراق مما ساعدت علكاليت  ةيسباب االقتصاداأل وةياالجتماع

من املرض يف ك منسانعرف اإليسباب مل األ والحواأل و الظروفكلو ال معرفة تل إذ ،ةيال سرد ةيفقه

  . البالد إىل ةيعيلتعود احلالة الطب، زالتهإن من كتميمل  من املرضكعرف مياذا مل  و،األمة

  

  ةياملعرفة الفقه

 إىل نسانوصل اإليال  خيالعلم مبسلسل التار إذ ،ةية ال سرديون املعرفة فقهكت أن بجيقلنا إمنا و

عرف ي  النسانفاإل ،)الفقه( و)ثيحاداأل (مثل) خيفقه التار( و)خيسرد التار (فمثل، لةكجوهر املش

   ،خاصها ومعرفة عامها وت�مجع الروا إىل ه حباجةيالفقإمنا  وً،ت سردا�املسائل مبجرد معرفة الروا وحكاماأل
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 ةي من قواعد الدراك ذلريغ إىل ،هايجهات الصدور ف و،دهايمق ومطلقها و،مهاكحا وومهاكحمو

  . صولاأل والرجالو

  

  اسةيالسواملعاصر  خيالتار

 حداثت األ�ه عرفان جمريبل الالزم عل، خ فقطياسي معرفة التاريللس يفيك ال أنه عرفي كبذلو

بالد ك، ديي عن العامل �لستار احلدًان معتزالكل بلد مهما ك إذ ،من اخلارج ارات اليت تتفاعل يف البالديالتو

ذا إف، هاريغ وًاياجتماع وًاياسيس وً�اقتصاد، االنفعال يف سائر بالد العامل وله من الفعلالبد  ،ًمثال ينيوعيالش

  . ري يف بالدهجين فهم ما كتمي اسي أحوال العامل املعاصر اليعرف السيمل 

يف ى فخيما  و،لكعن ال ينقضي و،لكستوعب اليال يالزمان س فإن ً،أيضاخ يهذا نوع من التارو

 أو ،اسييبلد الس إىل سواء لوحظ �لنسبة، خي�ر) احلال(ى ل حلظة سابقة علك فإن ،)ًاخي�ر(ى سمي�طنه 

  . سائر البالد إىل �لنسبة

 االجتماعي واسييخ السيفالتار، بعضه أهم من بعض، اسييعرفه السي أن بجيخ الذي يالتارو

 ،خ الدبلوماسييمعرفة التارغين عن ي اسي بصورة أعم اليخ السيالتار أن ماك ،هارياالقتصادي أهم من غو

  . مم األنيخ الروابط بي�رو

  

  عايبيخ استيمعرفة �ر

ه قدر يالمها فك و،ً�تصاعد ًايعابيون استيك أن بجياسي معرفته يالسى ب علجيخ الذي يالتارمث إن 

  معرفة  إىل حباجة) عايبياالست( إذ ، من الصعوبةريبك
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  .انكامل وممي بسعة األأ ،ًايفقأو ، الزماني �متداد، أً�خ عمودي من التارريبكدس ك

 حباجة ،سالمما أمر اإلك ومة واحدةك حتت حنيد املسلميتوح وسالمم اإلكعادة حإد يريمن  ًمثال

نة اليت كماأل وممل األكمعرفة  إىل حباجة أنه ماك ،ً�عمود ه السالميح عليالد املسيخ منذ ميمعرفة التارإىل 

 إىل تاجحي،  واحدنسانإل تسىني  الكذلحيث إن  و،ًايفقأ ًن قر�يشرتفاعلت بعضها يف بعض منذ ع

   .ةيانكم أو ةيقطعة زمان، خيل واحد يف قطعة من التاركمجاعات ختصص ى االعتماد عل

، اسييتعطي وحدة شاملة هي مهمة الس نئذ متفاعلة حىتيون حكت القطعة ال أن من الواضحو

عرف يمل  ّالإ و، القطع املتعددةكائه يف استنتاج الوحدة من تلكذى نئذ علياسي حيعتمد السي أن فالالزم

   .الروح العامة يف الغابر هي املؤثرة يف العامل احلاضر أن وقد فرض، خيالروح العامة للتار

 أكثرظهرت معامل احلق  ولما تقدم الزمانكختتلف ، حداثن االستنتاجات عن األفأل، أما التصاعدي

تاتور يكدكمث ،  عاديكملكمث ،  عادلكملكمث ، ني املؤمنريأمك هارون إىل خيالتارنظر يقد  ًفمثال، أكثرف

، قي هو املؤثريخ احلقيالتار أن من املعلوم و،أكثر فأكثرخ ظهرت احلقائق يالتارى لما جلكنه إف،  فاجركسفا

  . فيخ املزيال التار

 ريغ س العادليالرئ فإن ،ةيسك عانت النتائجكّ وإال ،خيتصاعد مع التاري أن اسييالسى ب علجيلذا و

بسبب ، ل زمانكيف  اةيتجدد بتجدد احليخ يالتار فإن ،ةريتباعه يف السا وسوةأيف جعله ، س اجلائريالرئ

   يف فهمه ً�تصاعد ياسين السيكذا مل إف، دةياستنتاجات جد ودةي جدكمدار إىل ستندوني،  جددنيمؤرخ
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، فشل يف عالجه للمسبباتي كبذل و،سبابه يف األتصاعد فهميمل ، خياسة من خالل التاريالس

  . فضلالنحو األى  علمور األإدارةه ياسة علي�عتباره رجل س، لف بهكالعالج الذي هو م

، ت�يف النظرى خرل جمموعة ختالف ا�موعة األك و،جمموعات إىل نقسموني نياملؤرخحيث إن و

أفضل  إىل صلي ًايعابين استيكمل ّ وإال ،طاراتاإل كتلى حده �كريؤطر تفيال  أن ياسيالسى فالالزم عل

   .عقله إىل عقل الناس من مجع عقل الناسأ: ثييف احلد و،النتائج

ساس األ أن كستخلصون من ذلي و،ما تقدمك أربعة خيعلون أدوار التارجي ونيسكاملؤرخون املار ًمثال

قسم أدوار ي )نيبيتو (نما املؤرخيب، اداالقتصى هم املستقبلي علكريبنون تفيلذا  و،االقتصاد ءيل شكل

 رشد ومن والدة مراحل الفردك، ل متدن أربع مراحلكعل لجي وً،ن قسمايعشر وواحد إىل يالتمدن البشر

ساس يف  هو حجر األكذلك و،نيالد  الفرديريساس يف تسحجر األ أن ىريما ك ،موت وخوخةيشو

 كعلون احملرجي وونيدياملؤرخون الفرو يت�لعله  و...عنده خيل أدوار التاركيف ، ةيالتحوالت االجتماع

 كذلك و،دية فرويحسب نظر ،يف الفرد اجلنس يساس األكون احملرى كًاسا عليق، خ اجلنسييف التار يساساأل

  . ذاكه و،طرةيحب الس وساس الزعامةعلون حجر األجيفئة رابعة  يت�

  

  قهيتطب وخيترمجة التار

  ت ياملكخ يعل التارجيال  أن ياسيالسى علالالزم  أن  مما تقدمنيقد تبو
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  ً.تايس ميخ ليالتار وً،س متحفايفالزمان ل، متحف إىل �ر من متحفنقله أصحاب اآلياحملنط الذي 

يف  ًاياسيد منه سيستفيل، روح تالئم عصره إىل  ـسوةأعله جي أن ديريالذي  ـ خيرتجم التاري أن بل الالزم

  ً.أيضاسوة أتخذه يونه كحال 

يف  و،دةية جديإسالمجل �ضة أل، ًروحا وًغفل عنها جسمايال  أن بجي، سالمانتصارات اإل ًثالفم

ًال تتخذ جسما هامدا  أن بجينفس الوقت  نه إف، الزمان احلاضر إىل ًايخيراد نقلها �بعادها املعلومة �ريً

�لدخان الذي  سكواألاالستطالع يف عصر ا و،ل احملاربة يف عصر الصاروخ �لسهمينئذ من قبيون حيك

  . كبسبب املنائر املنصوبة لذل دةيالبالد البع إىل خبار املهمةرسال األإه يف يعتمد عليان ك

  



٧١

  

  معرفة وفن واسة علميالس

ى عتمد علي كذل و، عملدارةاإل و،إدارة هيإمنا  وً،ست علمايل اسةيالس أن توهميقد  ):٧ مسألة(

  .طيحملخذه من ا�ما  وجتاربه ونساناء اإلكذ

  . النفاق والدجل وذبكتقان فن الإّ إال ستيل اسةيالس أن توهميقد و

 يسالمخ اإليالتار وريين هو العارف �لتفسين العامل الدأ و،سالمست من اإليل اسةيالس أن توهميقد و

  .ما أشبه والفقهو

 توهم نشأ منلعل هذا ال و،سائر العلومك اسة علميفالس، ال أساس هلا من الصحة ل هذه االوهامكو

انت خاضعة لالستعمار كوسط  من بالد الشرق األريثك و،اسةيالسى عل العلم طلقوني قلما ينيطانيالربأن 

  . ها ثقافتهميلإسرت  وطاينيالرب

العلم ن إ ،ماذا هو العلم وً،ست علماياسة ليالس أن ،ً يف هذه البالد تبعا هلمنيلذا زعم مجع من املثقفو

 ،ةياعتبار حقائق أو ،ةيانتزاع حقائق أو ،ةيخارج انت حقائقكسواء ، ةيونكق الشوف للحقائكهو جمموعة 

 ،حدمهاأن يكمل  أو ًانيع أو ًإنسا�ان كسواء ، له تقرر يف ظرف ما ةي االنتزاعموراأل أن نيريخ األنيالفرق بو

   ريغ إىل )هءجزاأ يساويل كال( و)ربعة زوجاأل(أمثال أن 
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 إذا كذلك و،هءساوي أجزايل كال وً،ربعة زوجاانت األك ركوجود مفعدم  فرضحيث إنه إذا ، كذل

   .ذاكه و،لما وجدت فهي زوجكربعة فاأل، قتان عن واقعهمايمل خترج ها�ن احلقً ن خملوق أصاليكمل 

بل  ،ال عامل االنتزاع و،نيالع وال عامل اخلارج ،قة هلا يف عامل ماية فهي اليت ال حقي االعتبارمورأما األ

) الورق (ناريالد فإن ،ةينار له اعتبار املاليون الدكمثل ، نكن معترب مل تيكمل  إذا ها �عتبار املعترب حىتوجود

ًفلسا واحداى سوي ال قرص خبز  ة منه حىتائيف قبال مى عطي ده االعتبار اليان بدون اعتبار من بكذا إ و،ً

  . ً خبز مثالةائنار يف قبال ميل دكان كاعتربه املعترب  إذا نمايب، واحد

 دارةة اإليفكيشوف لكحيث إنه ، اسة علميفالس، شوفكالعلم عبارة عن جمموعة  أن اذا حتققو

 االقتصاد واالجتماع وخيعلم التارك، غصان علومأ�ا عبارة عن جمموعة أ و،ة االرتباطاتيفكيل و،العامة

  . هريغو

نسحب  يحىت، نيانوا عامدك ةيسالميف البالد اإل ست بعلمياسة ليالس أن ن نشروايلعل الذو

ما حدث ك، ونؤشايفعلوا ما يف، ستغلوا جهل الناسي أن خلو هلم اجلو يفيف، اسةياملسلمون عن تعلم الس

  .  �لفعلكذل

  

  ياسيالس يالنعدام الوعاليهود ز كيتر

 جاء و،ةيبيعطاه للصلأ ويسالماقتطع لبنان اإل و،ل يف املنطقةيسرائإز ّكر اسييعدم الوعي السإن 

 سالمشتت بالد اإل و،قدر قالمة ظفر حىت املنطق وسند من العقل أي س هلاياليت ل ومات االنقال�تكحب

  ى خرأ و،ةي�رة �لقوم البالد إىل جاء املستعمرون و،ال طول وحول هلا الت اليدوإىل 
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 ،سالم اإلامأحكان كم) القانون (جعلوا و،ذاكه و،ةيرابعة �لوجود و،ةكي�لثة �الشرتا و،ةيوعي�لش

  . ًاسي موجودايان الوعي السكلو  جزء منها تقع حىت أن نكمين يكها من املآسي اليت مل ريغ وهاريغإىل 

  

  ))هل السياسة ملوثة((

 رين نشروا تفسي�م هم الذإف، ًمصداقا وًمفهوما، نيد لعمل املستعمريفهو ول: أما التوهم الثاين

 إىل توا بعمالئهم� أن هلم تسىني كبذل و،نيالد وصحاب الضمائر�ها أ �حىت، وركاملذ �ملعىن اسةيالس

 الدجل وةيه �النتهازياسة فيصمت السُيف جو و واسييالوعي الس وريكاب من الرشد الفييف غ و،مكاحل

 سادات و،رانيإ ي�لو و،اكيتر كجاء االستعمار ��تور، نياديار من امليخمما سبب انسحاب األ، النفاقو

  . هذا من جهة املفهوم ،سالمهم يف سائر بالد اإلريغ و،العراق قاسم و،مصر

 م كل منهانك سالمم يف بالد اإلكسدة احل إىل ن دفع �م املستعمريالذ فإن ،أما من جهة املصداقو

 صةي للشهوات الرخنياملبتغ ووطان�ئعي األّ إال همير الناس فيث مل يح، نفًمصدقا ملا نشروه من املفهوم اآل

اسة يلساجتنب الصاحلون ) صدق اخلرب اخلرب (ذإ و،آخر قائمة صفا�م املعروفة إىل ،نيالدجال ونيفقاملناو

  . عمالئهم وني املستعمرمامأمما فسح ا�ال ، أكثر فأكثر

  

  ))هل السياسة ليست من اإلسالم((

 دان تسىني املانزووا عنسالم إذا علماء اإلحيث إن ، ان من نشر املستعمركفقد ، أما التوهم الثالثو

 ه العزةي الذي فسالمعوض اإل فاركال وفرك اليت ختدم النيجعل القوان و،للمستعمر أخذ أزمة البالد

 ،اسةيزاولون السيلهم ك )السالم وهم الصالةيعل(االئمة  وان الرسولكفقد ّ وإال ،النجاة واالستقاللو

  . ان شأن العلماء قبل دخول املستعمر البالدك كذلكو

  ا�م املسائل يعن ب تنيب، هم املشرقخيصفحات �ر وةيهم الفقهتبكهذه و
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 ينيالعامل وينيا�لس ونيالفاضل ونيفيأحوال الشر عن تدخلهم نيبيما ك، مورتدخلهم يف األ واسةيالس

  . تب مفصلةكهم ممن سردت أحواهلم يف ريغ وينيازريالشو

 أن هلى لنر، زات العلميما هي م :منقول هل وست بعلميل اسةيالسن إ ن قالوايالذ إىل مث نرجع

  .اسة علم أم اليالس

  

  زات العلم الثالثيم

  : ةيسيزات رئي�ا ثالث مأجند ، زات العلميذا الحظنا مإو

  . احملاسبة وزة الضبطيم :األوىل

  . ةية املستقبليزة الرؤيم: ةيالثان

  .اةيل احلكمشا وزة االنفالت عن اخلرافةيم: الثالثة

   .اسةيالس زات الثالث موجودة يف علميملل هذه اك أن ىنرو

  

  ))الضبط واحملاسبة((

اسة يالس ًفمثال، ةيبيالتقر أو قةيجتعل له احلسا�ت الدق و،اسة تضبط االجتماعيفالس :األوىلزة يأما امل

 ةيكثراأل وجتعل لالنتخا�ت و،الدول بعضها ببعض و،الدوائر بعضها ببعض و،الدولة و الفردني الروابط بنيتب

  .ضوابط وحسا�ت ةياسي السمورسائر األ وت�احلرو

ل كيف  عدم التخلف حىت و،ةي الدقة املتناهكبتل ةياهلندس وةيض�احملاسبات الرك�ا أ كذل س معىنيلو

 ء�زيالف والفلسفة والمكال واملنطقك و،ني السابقنيالعلمكما هو شأن مجلة من العلوم ك، ألف واحد

 ةيكثرمن العلوم ما جتعل القواعد األ وً،طالقاإما ال خترم قواعدها  لعلوممن ا فإن ،حنوها واءيمكيالو

  صول أ وً،ربعة منطقاال األكشاأل و،املثلث هندسة وً، الضرب حسا�األولفمن القسم ، ةيغلبالضوابط األو
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، ًاءيمكي وًء�زيف هاريتفاعلها يف غ أو آ�ر املادة بنفسها و،ًالعدم فلسفة ومباحث الوجود وً،الماكن يالد

  . ًطالقاإث ال ختلف لقواعد هذه العلوم يح

، حنوها والطب علم وعلم االقتصاد وعلم النفس ومباحث علم االجتماع من القسم الثاين أن ماك

  .ةيقيال تدق ةيا غالبحيث إ�

ل ى كست صادقة عليهذه القاعدة ل و.ماماأل إىل احلرب تسرع عجلة العلم: قولي) االجتماع( ًمثال

  .ضياحلض إىل الشعب فتسقطهى منها ما تستنفذ قو إذ ،روباحل

نفع يرمبا ال  إذ ،ًايغلبأّ إال كس ذليل و.اءحيتلون النفس بلون اإل ياء النفسحياإل :قولي) النفس(و

  .ةيأصحاب االجتاهات القو ويف بعض السفهاء اءحياإل

خذ �تدخل شيء آخر مما يقد نما يب .الغالء والطلب يف الرخص وبقاعدة العرض: قولي) االقتصاد(و

  . ثر مع الغالءيك أو قل العرض مع الرخصيف، ورةكالزمام عن القاعدة املذ

ورث الطعام يف تدخل عامل آخرينما قد يب ً.سهاالإوجب يالطعام الفالين ن إ :قولي) الطب(و

  .ًاكمساإور كاملذ

العلماء من ى نما تريب،  العلومكلتلة قواعدهم املوضوعة يعرتفون �غلبيعلماء هذه العلوم  أن ىلذا ترو

  . ةيدقة متناه قولون بدقة قواعدهم املقررةي األولالقسم 

ونه كاسة عن يرج السخي ال كجمرد ذل و،ةية ال دائميفقواعدها أغلب، اسة من القسم الثاينيعلم السو

العلة ( ال من �ب )يتضاملق (مسببا�ا من �ب إىل عرب عنه عند بعض �ن أسبا�ا �لنسبةيهذا ما  وً،علما

   .)التامة

  العلمكقة لقواعد تليال ضوابط دق أنه راد �ايال ، قواعد بعض العلوم ةيأغلب ر�ه منكما ذمث إن 

فا� سبحانه جعل ّ وإال ،موانعها و القواعد بشرائطهاكتل إىل صل يف معرفتهيالبشر مل  أن بل املراد، ًطالقاإ

  قة يل شيء قاعدة دقكل
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 ل شرائطهاك القواعد بكبعض تل إىل البشر مصل عليإمنا  و،د شعرةي التخلف عنها قنكميال 

يف  ني الدريقواعد نص بعض و،يف السوائل دسيرمخأقاعدة ك تشفة بدقةكون القاعدة مكفت، موانعهاو

  .يف املنطق سيرسطال قواعد و،كالفل

قواعد ك، ةيغلبضع القاعدة األيف، موانعها و القواعد يف شرائطهاكل تلك إىل بلغ علم البشري قد الو

ث ال ين حكل.  للصفراءًان مسهالك ةيه الشرائط الواقعياجتمع ف إذا ًمثال ايسقمون أن كش النه إ ،الطب

 صادف فقد شرطيرمبا  إذ ،مسهل أغليبنه إ :قولي أن له بدان الك،  الشرائط بدقةكل تلكب يعرف الطبي

  .وركثر املذؤثر األيوجود مانع فال أو 

لما تقدم العلم يف أمر تقدم كلذا  و،قةيال قواعد دق ةيل علم له قواعد أغلبك إىل ذا �لنسبةكهو

  . املوانع ود من معرفة الشرائطياملز تقدم العلم معىنحيث إن ، الضبط يف قواعده

ّ إال صدريالواحد ال  (:ة املعروفةي للقاعدة العقل،ة الدقةيقة غاية دقيل القواعد الواقعك أن نايادعإمنا و

  . ءيل شكعن  ءيل شكلصدر ّ وإال ،الفاعل �جلرب إىل �لنسبة )الواحدّ إال صدر منهيال  و،من الواحد

ولو   لعدم االنضباطً ال تدع جماالكتل و،ل دقةكة بيعقل) لياملعال وقاعدة العلل(: ن شئت قلتإو

ّ وإال ،موانعها و شرائطهالكل شف القاعدةك ني حنسانشف اإلكهو عدم  ين الذي ندعإ و،بقدر شعرة

  . ن تؤثر العلة يف املعلول بدون التخلفأ وفقدان املوانع البد وفمع اجتماع الشرائط

  

  ةية املستقبليالرؤ

  العلم عبارة عن جمموعة  فإن ،ةية املستقبليزة الرؤيهي م و:ةيزة الثانيأما امل
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لما كنه �، ة املستقبلي رؤنسانالعلم لإل یعطيف، مناهل احلقائق إىل  بسببهانسانصل اإليشوف ك

  .كذلّ إال هل العلم و،حتقق السبب حتقق املسبب

لما دخلت ك أو ى،انت احلمك خالطلما تعفنت األك أنه  معرفةنسانلإل يعطي ًفعلم الطب مثال

  .ي حتقق التدرن الرئونسان يف رئة اإلةياجلرثومة الفالن

عاب �لقدر يبعاد ثالثة خاصة حتقق للجسم االستأن م نياملع لما حتققك أنه ةيرؤ يعطيعلم اهلندسة و

  . الفالين

 لما حتقق وصف فضلةك: قاليففي علم النحو ، ة منهاياللفظ سائر العلوم حىت إىل ذا �لنسبةكهو

  .ةياحلالى نصب عل

لما ك أنه قاعدة اسةيالس يتعط االنتخا�ت يف فصل ًمثال، ةية املستقبليالرؤ يذا تعطكه اسةيالسو

   .قرب من فوز خصمهأان فوزه ك ًةيرب دعاكأ وً نزاهةأكثرملرشح ان اك

، ملكانت احلضارة يف دولة أكلما ك نه�، القاعدة العامة القائلةى نر ةياسة الدوليالس يف فصلو

 ياليت تعط ةياسي من املسائل السك ذلريغ إىل ،أكثرقل حضارة منها الدول األى ها عليادة فيانت السك

  . ةية املستقبليالرؤ

  

  ة للمستقبليانعدام الرؤ

 عودينه إف، انيح من األريثكيف  قة للمستقبلية الدقيمن الرؤ یاسين السكأما ما نشاهد من عدم مت

  : نيأحد أمرإىل 

جة ين النتكث غلطت عنده املقدمات مل تيح و،ًايافكًعدم اهتمامه �ملقدمات اهتماما  :األول

  . املتوخاة

 كدرأال ملا ، النتائج �بعة ملقدما�ا أن من الواضح و،املوانع والشرائط وبابسل األكه لكعدم در: الثاين

   ،ةي الواقعريات الناقصة غكدرا من اإلنساناإل
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مل ، كدراها حق اإلكدريمل  أو ،�ملقدمات حق االهتمام يض�هتم الريمل  إذا ةيض�العلوم الر ال فحىتإو

  . حةيجة الصحيفهم النت إىل صلي

  

  لةكاملش ون اخلرافةنقاذ ماإل

 فإن ،اسةي يف علم السًأيضافهي متوفرة ، لةكاملش ونقاذ من اخلرافةزة اإليهي م و:زة الثالثة للعلميأما املو

 :اجلواب و،قات حول علم مايماذا ننتفع من التحق و،ما فائدة العلمنه إ :ل أنواع العلومكالسؤال املطروح يف 

 أحد نسانلإل يعطي ،العلم للعلم: قاليف، ون لنفسهيكونه قد كعن  و،لةيونه فضك�لغض عن  العلمن إ

  : نيئيش

  . ةيالبدائ ونقاذ من اخلرافةاإل) ١

  .اةيالت احلكاخلالص من مش) ٢

م ال تعلمون كمهاتأم من بطون كهللا أخرجو: ما قال سبحانهك، الذهن لق خايلخي نسانفاإل

ًئايش
اة ياحل إىل نسانعدم وصول اإل (مث) ةيكرية التفيالبدائ( نتجيول ما أنتج  يهذا الفراغ الذهين و،)١(

، �خلرافةى سميمما  خالف احلقائق وفتزرع يف الذهن املواد الضارة، اخلرافة إىل ةيًا تصل البدائريثك و)دةيالسع

فقده  أو نسانعطب اإل إىل يًا� تؤديحأاليت  و،الت اجلمةكاملش نتج الفراغ الذهينيًا ما ريثك أنه ماك

  . اتهيح

ون كال أن  إىلنتهييأن  أو عبد الصنمين أ والبد، مكير حيله عامل قدإعتقد بوجود يمن ال  ًفمثال

 فيمن �ل دائرة املعارف ن جملداتعتقد �يمثلهما مثل من ، المها خرافةك و،عة جامدة عاجزةيمعلول طب

   فيمن �ل أو ،بقرة

                                                

  . ٧٨ :سورة النحل) ١(
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  . ما أشبهها وربعة األمورهذه األّإال  ءيعة شيهل الطب و،الرتاب واملاء واهلواء والشمس

ش يعي، بي طبكس هنايل وعرف الطبيال  و،نه املاءينزل يف عيفمن ، التك دور املشكبعد ذل يت�و

ذا كه و،عان شبابهياخرتمه املوت يف ر، نقذهيب ين طبيكمل  و،السلى حبمى من ابتل وى،عمأاته يطول ح

ى ر السقف علخي واألولغرق يث يح، الدار بدون قواعد البناء �ين و،ب البحر بدون ر�نكرا إىل �لنسبة

  . نياملعوق ودخل يف قافلة الزمىنيف، سر عظامهكالثاين فتت

  

  اسةيزة يف السيوجود هذه امل

م كزعم �ن احلاين آ والبد یاسيس بسيمن ل فإن ً،أيضازة الثالثة يتغرتف من منهل هذه امل اسةيالسو

ه يشتهيما ك ساقيًصبح عبدا ي أنه  إىلضافة�إل، هي خرافة و،رادة هللاإنفذ ي و!ظل هللا تاتوريكالد

ون يكف يضاحاألم املستبد جزر كزره احلاجيًا� يحأ و،اتهيوجب شقاء حي كذل و،تاتور حسب أهوائهيكالد

  . ل جهلهيقت
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  ةيخارج وةيداخل: اسة ساحتانيللس

 ،ةيالساحة العامل وساحة الداخل، نيساحتيف  اسةيالحظ السي أن ب جيياسيه السيالفق ):٨ مسألة(

اليت هي عبارة  النفوذ و القدرةأعمال ودارةاإل فإن ،ور�نكاسة بنفسها هلا الساحتان املذيالس ألن كذلو

  . ل منهما شعبتانكل و،ون يف اخلارجكأن ت وما البدك، ون يف الداخلكأن ت والبد ،اسةيعن السى اخر

  

  للداخل شعبتان

  . كذل إىل ما و،مناءاإل وأخذ زمام العدل وفة الدولة يف ضبط النظامياخل مبا هو وظحفظ الد :األوىل

داخل البالد احملدودة  إىل هذا �لنسبة، الداخل إىل ةيجنباسات األيلولة دون تسرب السياحل :ةيالثان

  . كتل أو حبدود هذه الدولة

  

  للخارج شعبتان

  : ًاأيضفللدولة شعبتان ، اخلارج إىل أما �لنسبةو

  ف الظلم ك و،سهام بنظمهاسائر الشعوب يف اإلى  علريوضع التأث :األوىل
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خر  اآلنسان خدمة اإلإنسان مبا هو نساناإلى الالزم عل و،ة وحدة واحدةينساناإل ألن كذل و،عنها

  . هيطر عليالنظام املس واجتاهه ودتهيعق وان لونهكمهما 

   .)١(نياملستضعف ول هللايم ال تقاتلون يف سبكل ماو: قال سبحانه

   .)٢(سنان املشطأكة يالناس سواس: )صلى هللا عليه وآله(قال و

 رينظ أو ،ني يف الدكما أخ لإ: شرتاأل كمال إىل تابهك يف )ه السالميعل( ني املؤمنري أممامقال اإلو

   .)٣( يف اخللقكل

  : )ه السالميعل(ه يلإيف الشعر املنسوب و

  فاءكأل يالناس من جهة التمث

   )٤(م حواءاأل وأبوهم آدم

قبائل  وًم شعو�كجعلنا وىنثأ وركم من ذك� خلقناإ: ره سبحانهك ما ذسالمات اإليان من أولكقد و

   .)٥(لتعارفوا

  .)٦(جرأبد حراء كل كل: )صلى هللا عليه وآله(قال و

اليت و ي عنه املآسففخي وساعدهيف، ةينسانبنظر اإل نسانه اإليأخ إىل نساننظر اإلي أن وجبيمما 

   .دةيمنها مأساة خرافة العق

ما  و)اجلماعات الضاغطة (بسبب ًمثال ي،سالم يف البلد اإلريوما�ا عن التأثكف حكحماولة  :ةيالثان

ة يف البلد يومة اخلارجكثرت احلأ يف بلدها ريلولة عن التأثيومة يف احلكلو مل تتدخل احلحيث إنه ، أشبه

   رينواع التأثأمبختلف 

                                                

  . ٧٥ :سورة النساء) ١(

. ٣٤١ص: االختصاص) ٢(

. ٥٣ الكتاب: �ج البالغة) ٣(

.  قافية األلف٥ص): ليه السالمع (يديوان اإلمام عل) ٤(

. ١٣ :سورة احلجرات) ٥(

. ٢٣ ب٣٧٠ ص٧١ج: ، وحبار األنوار٩٩ ف١٣٩ص: جامع األخبار) ٦(
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  .  الدول بعضها يف بعضرية �ثيفكيالم يف كأيت بعض اليما سك

هو مسرح ، استهايس و الدولة نفوذهاأعمالمن مسرحي  األولاملسرح :  نقولكذا عرفت ذلإ

  . الداخل

  

   ومعانيهاطالقات الدولةإ

  : طالقاتإالدولة هلا ثالث و

دها يفت الدولة ك أو ذاى كلدولة علقد صممت ا: قاليف ،)ةيذيالقوة التنف (راد �لدولةي أن :األول

   .ةيذيالقوة التنف نئذياملراد �لدولة ح فإن ذاكعن 

هذا  و،هاريغ وةيذيالتنف وةيالقضائ وةياسيمن الس، ةيومكالت احلكيل التشكراد �لدولة ي أن :الثاين

  . األولطالق طالق أعم من اإلاإل

 اكيتر ورانيدولة العراق حمددة �ن إ قاليما ك كذل وً،أيضا األمةشمل يما  راد �لدولةي أن :الثالث

طالق أعم من هذا اإل و،ة اخلاصةيرضان حبدودها األكنئذ جمموع السيراد �ا حيالدولة  فإن ،جياخللو

   .المكتنفة �لك�لقرائن امل الدولة  املراد منينيتعالالزم  و،نياألول نيطالقاإل

 ،نياألول نيطالقد �لدولة أحد اإلينر ، مسرح الداخلالدولة تعمل نفوذها يف: قولنا أن  ظهركبذلو

 ،هاريغ وةياسيالت السكيجمموع التش دوا �لدولةيري أن ث اعتاد الناسيطالق الثاين حرادة اإلإالغالب و

مبا هلا  األمة نفوذها جمموع أعمالمسرح  داراتسائر اإل وةيئة القضائياهلكمجلس الوزراء ك األمةفمجلس 

  . رضمن األ

  

  ))نقد بعض التعاريف((

   الدولة ينياسيعرف بعض السيقد  ،الدولة ًانطالقا مما عرفت من معىنو
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 .يف ا�موع اليت تعمل لنفع ا�موع و،األمةرادة إاملستقاة من  املتحضرة ةياالدار وةياسي�ا اجلبهة الس�

ور كف املذيالتعرن إ ىخرأارة بعب أو ،ل الدولى كن انطباقه علكميورة ال كوده املذيف بقين هذا التعركول

ًس جامعا مانعايل ويبيتقر   : ذإ، ً

ة تعمل يقراطميومات الدك ففي احلً،ة املتحضرة دائمايداراإل وةياسيست الدولة اجلبهة السيل :ًأوال

يف دوائر  أو ،األمة سواء يف جملس ،ة هلايم مع وجود الشرعك يف جمال احلًأيضا ،مك الفائزة �حلرية غيقلاأل

  .مكون للحزب احلاكت، لمة الفصل يف مورد االختالفاتكنعم . يف سائر الدوائر أو ،عالماإل

س مع ين لكول ،ةيقراطمييف الد ةيقل األأعمالنفس  ةرضاة تعمل اجلبهة املعيتاتوريكومات الدكيف احلو

  .ةيقراطمية املوجودة يف الديالشرع

 ة تقف من الدولةرضافاجلبهة املع،  مآر�اجلة الدولة ألكها يف حررية �ثرضاللمع أن من الواضحو

  . ىخرأً ا�يحأمقررا�ا  وهدافهاأتسبب صرف نظر الدولة عن  وً،ا�يحأمما خترب ، �ملرصادً دائما

ة يتاتوريكفالدول الدّ وإال ،ةييف الدول االستشارّ إال األمةرادة إست الدولة مستقاة من يل :ًاي�نو

بل مفروضة ، األمةست الدولة مثرة يفل، ًا�يحأاالستعمار  وً،ا�يحأ سالحمن الّ إال ست الدولة مستقاةيل

  .هايعل

  : نيقسمى  علاألمةرادة إالدولة النابعة من  ألن )ةياالستشار(: قلناإمنا و

شرعون ي وةيذينون القوة التنفيعيهم  و،ها نوا�اي فاألمةاليت تنتخب ، ةيقراطميالدولة الد :األول

  . هاريغ أو ةيداراإل أو ةيذيالتنف أو ةيوة القضائسواء للق، حكاماأل
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 للقوة نينيمع و،هلين للقانون اإليونوا مأطريكل،  نوا�ااألمةة اليت تنتخب يسالمالدولة اإل :الثاين

 هيالفق أن وه ومع فارق آخر، ذ فقطيدها التنفيبإمنا  و،عيدها التشريس بيل سالميف اإل األمة فإن ،ةيذيالتنف

ة ي يف مسألة آتكالم يف ذلكل اليتفص أيتيما سك، األمة والدولةى على علون املشرف األيكرائط اجلامع للش

  . شاء هللا تعاىل نإ

) ةياالستشار (لمةكلذا استأثر�  و)ةيقراطميد (لتامهاكن كان مل ت و)ةياستشار (نيلتا الدولتكهذا فى علو

   .)ةيقراطميالد (ركذى عل

يف الدولة  إذ ً،انت ترفع هذا الشعار غالباكن إ و،دولة لنفع ا�موعًس دائما تعمل اليل ً:�لثاو

ومات كما يف احلكًم واحدا كان احلاكسواء ، مكخذ بزمام احلم اآلكون العمل للحايكإمنا ة يتاتوريكالد

  .ةيشرافومات اإلكما يف احلك مجاعة خاصة أو ،ةكياملل

ان كم‘عدم  و مصاحل اجلماعاترضاتع أن  لوضوح،ةيكثرون العمل لأليكإمنا ة ييف الدولة االستشارو

 ني االثنتنيمر بذا دار األإ و،ةيقلاأل أو ةيكثرحسب مصاحل األى تعمل عل أن نيعل الدولة بجي، مجعها

  .األوىلقدمت الدولة 

 أن بل املراد ،شبهأما  والطب ومييف التعل حىتً طالقاإع يالدولة ال تعمل للجم أن المكد �ذا اليال نرو

  . كثرون لنفع األيكان يح من األريثكبل العمل يف ، لكًس دائما لنفع اليعمل لال

ارثة كحالة  أو ،يمثل حالة احلرب من عدو خارج، ل يف احلاالت الطارئةكون العمل لنفع اليك نعم

ًتقف صفا واحدا ع فئا�اي جبمحيث إن األمة ،لك عواطف الكحتر أو ،لكة �دد اليعيطب ون الدولة كت و،ً

  نئذ عاملة يح
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  . ملصلحة ا�موع

  . ًمطلقا ست الدولة تعمل يف ا�موعيل: ًرابعاو

 املال وشياجل(: هي و، ثالثة فقطأموريف   الدول الواقعة حتت الوحدةكتشرت، ةيالدولة الفدرال فإن )١

ًاختالفا  ها الدول يف أنظمتك تلنيون االختالف بيكًا� يحأ و،ل دولة نظام خاص �اكلإمنا  و،)ةياخلارجو

  . ًاريبك

 ،م الذايتكاحل تفوض الدولة لبعض مناطقها، ة للدولةيزكث تضعف القوة املريح، يف بعض الدول و)٢

ة يزكالدولة املرإمنا  و،تعمل النفوذ و�هي اليت حتل القضا، جزاء من الدولةأة يف رياسات صغيلذا توجد سو

ًفا يال تعر، ًفا يف اجلملةيتعر ف السابقيجتعل التعر اليت مور من األك ذلريغ إىل ،اساتي السك تلكتبار

ًجامعا مانعا ً .  

 مجاعاإل والسنة وتابك املستفاد من السالمهو اإل، ة هلا قانون واحديسالمالدولة اإلحيث إن و

ل كهو الش هلذه الدولة األويلل كفالش، األمةالذي تنتخبه  ه اجلامع للشرائطيسها الفقيون رئيك و،العقلو

  . ودهيل قكف املتقدم بيه التعريق علاملنطب

  جاز،كما أشبه تل أو ةيالدول الفدرالكجتعلها  أن ة لظروف قاهرةيسالماضطرت الدولة اإل إذا نعم

انت قوة الدولة كلما كف ،)١(عدوا هلم ما استطعتم من قوةأو: قال سبحانه ،حسب القانون الثانوي

  . ةيسالمالروح اإل إىل انت أقربك، أكثر

                                                

  . ٤٠: نفالسورة األ) ١(
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  األمةزان وحدة يم

ل شيء كيف  ةي وسواس،خوةأ ني املسلمأفرادل ك و، واحدةأرضهي  ةيسالم الدولة اإلمث إن أرض

، هاريغ أو ةياحلدود اجلغراف أو العراق أو اللغة أو اختالف اللون بعضى فضل بعضهم علي ال، مرتبط �لدولة

  .حد سواءى عل لكالى عل يرجيفالقانون 

) دةيالعق (هو سالمعند اإل) األمة (زانين م أ�ذا ظهر و،زانيهذا املى عل حد تتوسالم يف اإلاألمةف

  . ًزا�يون ميًخالفا ملا اعتربه الغرب، فحسب

  : نيقوان إىل األمةزان وحدة يفقد اختلفوا يف م

 كشرتي حساسًتبعا هلذا اإل و،حساس الفرد بتعلقه �جتماع خاصإ هو و،راديإ زانياملن إ: األول

ه مجاعة من يلإذهب  يهذا الرأ و، االجتماعكه بذلريمص وهريربط مسي ويف العمل اجتماع ماالفرد مع 

  . اسة يف فرنسايعلماء الس

 يهذا الرأ و،الثقافة العامة وخيسوابق التار ورضاأل و يف اللغةكهو االشرتا و،قهري زانياملن إ: الثاين

  .ايملانأ اسة يفيه مجاعة من علماء السيلإذهب 

ة يراداإل وةي واحدة �عتبار العناصر القهراألمةون كفت، نين السابقيمر األنيزج بمي :ل �لث قوكهناو

  ً.معا

  أقرباألولزان يان املك ،ر�هكي الذي ذسالمزان اإليمع الغض عن امل راء هذه اآلنيولو أرد� املوازنة ب

  . نسانة اإليإنسانإىل 

  

   وتدخالت الدولمسرح اخلارج

  هو مسرح  :استهايس و الدولة نفوذهاعمالإ مسرحي من املسرح الثاين
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 سبابمبختلف األ، ون بعضهاؤانت تتدخل بعضها يف شك ميدول العامل منذ القد فإن ،اخلارج

  .العللو

، ريصرفهما يف اخلن إ السمو إىل نسانمها جناحا اإل و،الءياالست وطلب العلميزل ي مل نساناإلفإن 

 يف نسانصرفهما اإلن إ النار وحاهلما حال املاء، صرفهما يف الشرن إان نس�ما من أسباب شقاء اإلأما ك

  . ًاملاء مغرقا له و،انت النار حمرقةكّ وإال ،النافع نفعتا

ان التدخل ك إذا ماّ إال ،ًالي قلًتدخال لةاآل وقبل وجود الصناعة ان التدخل يف الزمان السابقكقد و

د ياليت وضعها العلم يف  الوسائل والكشل مبختلف األكتشيخذ أأما يف احلال احلاضر فالتدخل ، ً�ركعس

  . ت أم أبتء شا،ة دولة من هذا التدخليال مناص أل و،نساناإل

  

  ))عوامل احليلولة((

يف قبال ضرب  �م�حر و الناسكبعد مالحظة وجوب تر  ـ هذا التدخلمامألولة يأهم عامل للحو

ة يهو تقو ـ ةيوعيما فعلته الدول الشك مةي من البهأ أسوساننعل اإلجيمما  دي حول البالديالستار احلد

  .�ثر من الداخل و من اخلارجريون �ثيكال  ز يف الداخل حىتكاملرا

ن نقص يكمل  كذلكمر ان األكذا إف ،ةياجلسد وةيركالف  داخل الدولة حاجتهنساننح اإلمي �ن كذلو

ذا وجد إف، مالكعته متطلب للي بطبنساناإلإن  ف،ةيارات اخلارجيلتمس سده من الت يحىت نسانيف اإل

مل  و،ه اتبعهوجده يف خارج بلد وده يف بلدهجيمل  إذا  أما،ةيارات اخلارجيتأثر �لتيمل  و،مال يف بلده اتبعهكال

  . ي شيءأه ء ورارينعه عن السمي

مال كاط ال نقينيمن تز و،مال يف البلدكعمله االستعمار من طمس معامل نقاط اليما  ّهذا هو سرو

  . سكمر �لعان األكمهما ، يف بلد املستعمر

  اء يمثل ضك مثله سالمما يف اإلن إ ً:قائال ني أحد املستعمركقد مثل لذلو
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لتفوا حول ياء الساطع مل يذا وجد الناس الضإ و،اء خافت النوريما عند� مثله مثل ض و،ساطع النور

التفوا  من النور الذي عند� أقوىًد الناس نورا جيمل  إذا حىت اءي الضكذل ينطف أن فاملهم، اء اخلافتيالض

  .ًايحول نور� تلقائ

  . ىخرأيف مسألة  فعله املستعمر �لبالد املستعمرةيل هذا الذي يتفص إىل لعلنا نعودو

  

  عوامل النفوذ

ًحا ة مسريجنبالدولة األ مما جتعل الدولة املتنفذة، فعوامل تدخل الدول بعضها يف بعض، انكف كيو

  : أمور، لنفوذ قدر�ا وةياسيا السعماهلأل

  

  نيعامل الد :١

ة يانكمإعل جي نيترابط الشعوب بعضها ببعض يف الد فإن ،نيشبه الديما أو  نيعامل الد :األول

ًمرا سهالأ ًنايتتحدان د تدخل دولة يف دولة ، ومات جعل احلد لهكمهما حاولت احل ر ال حدود لهكالف و،ً

  .ةيهذا من �ح

ل كهد جلو لنفسه يف مين أ والبد، عاب العاملييشبه الذي له االستأما  أو نيالد فإن ،ةية �نين �حمو

�لتدخل  ةياسيحزاب الساأل وةينيلذا �تم الفئات الد وئ،املباد وارك سائر االفكذلك و،كنه ذلكميان كم

 الدولة كث متليح، ل أشدان التدخك الدولة اسيياحلزب الس أو نيد الديان بكذا إ و،ون الدولؤيف ش

  . ك ذلريغ وكسهولة التحر وعالمأجهزة اإل ومن املال، ةريثكوسائل التدخل ال
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 فإن ،اسي املرتبط �ملادةيأسهل يف النفوذ من احلزب الس، رتبط �لروحيث ين حيالد أن من الواضحو

  . ملنحرف عن نبعه الصايفا أو ً،طالقاإف ين املزيالد ن حىتيون للديكغراء ما س هلا من اإلياملادة ل

  

  عامل القدرات :٢

  .الصغار واملتوسطة وىربكال :ثالثة أقسام إىل الدول تنقسم فإن ى،ربكعامل القدرات ال :الثاين

القدرة املتوسطة تتدخل يف  أن ماك ،ينيخر األني�خر يف القدرت ولكتتدحل بش ىربكالقدرات الو

 ني قدرتنيما أشبه ب أو لما حدثت احلروبك و، اضطراب دائم يفينيخر األنيالقدرت أن ىلذا نر و،ةريخاأل

  ً.يف احللبة رأسا ىربكتدخلت القدرات ال، نيتريبك ريغ

ا يكمرإ و،تناميجانب ف إىل ا وقفتيروس فإن ،مهاريغ ونيفلسط وتنامييف قصة ف كما وجد� ذلك

ان كجانب العرب  إىل ايوقوف روس أن ولو، ةيليسرائة اإلي يف احلرب العربني احلال يف فلسطكذلك و،ضدها

التدخل املصري السعودي يف  إىل  �لنسبةكذلك، ًايل واقعيسرائإجانب  إىل ايكمرإان وقوف كنما يب، ً�صور

  .هاريغإىل  ،يف زمن الشاه رادكيف حرب األ يراين العراقياإل و،منيال

، ك من وراء الستار فعلت ذلةرياستها يف الدولة الصغية من فرض سريبكنت الدولة الكذا متإلذا فو

  . ً�ركمث عس ًايعالم إًتدخلت علناّ وإال ،ةءالربا ولتظهر نفسها مبظهر النزاهة

  

  عامل الثقافة: ٣

   توجب تفاهم الشعوب ةكالثقافة املشرتحيث إن ، عامل الثقافة :الثالث
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  . بعضها يف بعضريسهل �ثي كذلو

ما  وةيالفروع الفقه وةيصول العقائدوحدة األ وكرية التفيفيك والعادات وديالتقال والثقافة تشمل اللغةو

تسابق ي و، استعمارهاكسهل بذليل، نشر ثقافته يف البالد املستعمرةي أن ًاول االستعمار دائماحيلذا  و،أشبه

 البالد املستعمرة إىل  رسلهماونويك و،تلونوا بلو�ميبالدهم ل إىل املستعمرون يف جذب طالب املدارس

 ةيالفرنس أو ةيطانيلون الثقافة الرب ًمثال ايندنوسإ فلو أخذ طالب، ما أخذ ّالإفرز ي ال نساناإل فإن ،�لفتح

  . كفتح موضع قدم هناي أن سهل لالستعماريمما ،  اللون يف بالدهمكفرزوا ذلأ، ةيالروسأو 

  : نيمرأ فعل سالماالستعمار ملا ورد بالد اإل أن ىهلذه اجلهة نرو

انت كة اليت يالرسوم احملل وداباآل وة اللغاتيفأعاد تقو، ةيلغته العرب وسالمثقافة اإلف يتضع: األول

  . ك ذلريغ إىل ،فغانأالبشتو يف  و،رانيإة يف يالفهلو و،ة يف اهلنديتيركالسنسك ،سالمقبل اإل

 لغة القرآناليت هي  ى،ر اللغة الفصح�وا اللهجات احمللبة مبا سبب انديفقد أح، ةيأما يف البالد العرب

يف  ما منعوا اخلط العريبك، ما يف اجلزائرك، ًطالقاإة ييف مجلة من املستعمرات منعوا اللغة العرب و،السنةو

  .اكيما يف تركبعضها 

 ،الذي هو عامل وحدة البالد سالم لقطع صلتهم �إلكذل و،ائهم سوابق البالديحإجانب  إىل هذا

 ،ران الشاهيإة يف ية ا�وسيالشاهنشاه و،ة يف مصر �صري الفرعونوايحأما ك، اء صال�م بسوابق البالديحإو

  . سالميف خمتلف بالد اإل هاريغ وةيالربمه وةيالطوران وةيشوراآل وةيلدانكوا اليذا أحكه و،ة يف العراقيالبابلو

  ، ما أشبه ورسوم وآداب ومن لغة، ة ثقافة بالد املستعمريتقو: الثاين



٩١

 ،الدراسة يف بالد املستعمر مباهاة و،لةيالتأدب �داب املستعمر فض و،مفخرةفصار تعلم لغة املستعمر 

   .ك ذلريغإىل 

لغوا أ، ايطانين تعلموا ثقافة بريفزعماء اهلند الذ، بعد االستقالل حىت مثرت هذه الثقافة مثارها املرةأقد و

مل ، ن تعملوا ثقافة فرنساي الذزعماء اجلزائر و،استقلوا أن بعد لف سنةأن اهلند منذ يان دك الذي سالماإل

اء يحإحالوا دون ، ن تعلموا ثقافة هولندايالذ ايندنوسإزعماء  و، بعد استقالهلاسالم اإلحكامعملوا �ي

هم ، ةييف البالد العرب �الستقاللى سميزعماء ما  وبل، عن بالدهم يبعد زوال االستعمار اهلولند سالماإل

  . يف هذه البالدسالمإلانوا من أشد الناس عداوة لكن يالذ

   

   ةمم املتحداأل :٤

  . مؤسسةنيمخس وةائ اليت هي زهاء م،ةريثكمؤسسها�ا ال ومم املتحدةعامل األ :الرابع

 الدول اليت هي أعضاء يف نيممارستها الوقوف دون احلرب ب و)ممعصبة األ (هذه املؤسسة خلفتفإن 

بل ، ة فحسبيلة الفعاليال قل جعلت هذه املؤسسة ى،ربك الري ضد الدول غكحتااملؤامرات اليت  و،املؤسسة

  .ىربكد الدول اليآلة ب

بفروعها  هلذه املؤسسةحيث إن ، احلروب يف العامل وىالفوض واد االضطرابجيقد صارت آلة إلو

 يف د الطوىليال، هاريغ وةيالرتبو وةياالجتماع وةياالقتصاد وةيالثقاف، اةيحدورها يف خمتلف شعب احل و،ةريثكال

  .اد االضطرا�تجيإ

ا حيث إ� و،ة يف البالديون الداخلؤيف التدخل يف الشى ربكًهي تتعاون غالبا مع سفارات الدول الو

�ا تنشر �لفعل االستعمار إبل ، ريكل االستعمار الفي من قب ألنه،أكثران ضرها ى كملجأ للدول الصغر

  :  قال الشاعرماك لتمسون العون من هذه املؤسسةين يفمثل الذ، ريكالف



٩٢

  ربتهك بعمرو عند رياملستج

   من الرمضاء �لناررياملستجك

ة يف بلدان يون الداخلؤللتدخل يف الش باركمن وسائل البلدان ال مم املتحدةفاأل، أي حالى علو

  .العامل

 أكثرجل توسعة  ألًا�يحأ و،توسعة االستعمار الواحد جلأل، مم املتحدةًا� تعمل مؤسسات األيحأو

من خالل بث مؤامرا�م يف   يف مقاومة ثورات الشعوبأكثر أو �نريبك تتحد دولتان ًا�يحأ و،استعمارمن 

  . ةريالبالد الصغ

س �فضل يل) ازيمؤسسة دول عدم االحن( و)ةيقيفرمؤسسة الوحدة اإل( و)ةيجامعة الدول العرب (حالو

اليت  ةريع نفوذها يف الدول الصغيلتوس ىربكد الدول اليدوات بأ ًأيضا�ا إف ،)مم املتحدةاأل (من حال

  .ة الرباقةيغطتشملها هذه األ

ل كيف ى ربكالدول ال إىل حمتاجة وو�اؤل شكفة يف يضع دول العامل الثالثحيث إن ، لمة واحدةكبو

: )السالم وه الصالةيعل( نياملؤمن ريأم ي علقد قال و،هايفى ربكفهي مسرح لتدخل الدول ال، و�اؤش

هرين أمكمن شئت ت إىل أحسن)١(، هرين نظكاستغن عمن شئت تو)٢(، ن كمن شئت ت إىل احتجو

   .)٣(هريسأ

  : قد قال الشاعرو

   .ء�قولته األكًفا أيان ضعكل من ك

  

  ومةكاسة للحيمسرح الس

  رب كومة ما أكحل اسةيمسرح الس أن فقد ظهر مما تقدم، انكف كيو

                                                

. ٢٤٠٥رقم ال: غرر احلكم) ١(

. ٢٤٠٦رقم ال: غرر احلكم) ٢(

. ٢٤٠٧رقم ال: غرر احلكم) ٣(



٩٣

ة يمن �ح ورةكاملذ يف نفس احلال أصغر من الدولة و،ةي من �حةيمن الدولة احملدودة �حلدود اجلغراف

   :ىخرداخل الدول األ إىل توسع نشاطها ومةكرب من احلك�ا أأة يففي �ح ى،خرأ

   .سرك�ل ما هو شأن الدولة املستعمرةك ،ما بقصد االستعمارإ) ١

  . ىخرال تتآمر ضدها الدول األ حىت، ةيالوقا وبقصد احلفظ أو )٢

ن هم حتت نفوذ سائر ين الذيخرة اآليد هدايومة تركاحلحيث إن ، نقاذاإل وةيبقصد اهلدا  أو)٣

  . ةينيومات الدكًهذا غالبا هو شأن احل و،الظلم وها عن اخلرافةأفرادنقاذ إ و،الدول املنحرفة

 ديتر األوىلحيث إن  ،ة املخلصةينيومات الدكاحل وةيومات االستعمارك احلنيمن الواضح الفرق بو

  .نقاذاإل ود العطاءية تريالثان و،االستغالل واالخذ

ومة قد كاحل إذ ،د�ها �ملخلصةيلذا ق و،كذلكًة دائما ينيومة الدكاحل أن المكهذا ال س معىنيلو

 أن بل املراد، ريومات التبشكح إىل  �لنسبةكذلكما هو ك، ةييف �طن استعمار وةينيون يف سطحها دكت

  . يف عملها وون ضد االستعمار يف جوهرهاكح تين الصحي عن الدقةلانت منطك إذا ومةكاحل

جانب  إىل ًحمظورة تعمل دائما أو ة جمازةياسيجبهات س أن فقد عرفت، أصغر أنه ةيأما من �ح

اسات ي السكبقدر نفوذ تل ةيومة الرمسكاسة احليلذا تتقلص س و،�ملشروعةى اليت تسم و،ةيومة الرمسكاحل

انت حمظورة كن إ وً،ة علناية الرمسياسيوحددت من السلطة الس، ازة عملت بصراحةانت جمك فإن ،ةيالظل

ًا� خوفايأح، ةيومة الرمسكقلص احلياجلماعات الضاغطة مما  وجيالتهر وةيعملت يف اخلفاء �لدعا ًا� يحوأ، ً

  . ذ مآر�ايتنفى من جهة عدم قدر�ا عل

  عن  ةيالفدرال ماتوكما تقدم من احنسار نفوذ احل إىل ضافةهذا �إل



٩٤

يف  م ذايتكحهلا يف قبال قطعات من الدولة  فةيالضع وماتكاحل و،ومات املهضومة يف معد�اكاحل

  . ةيزكقبال الدولة املر

  

  ةيسالملدولة اإلااسة يد سيتوح

ومة ك حتت ح،سالمقطار بالد اإلأل كتضم ، ةياسيون هلا وحدة سكت أن لزمي ةيسالمالدولة اإلمث إن 

، ت�ال ووماتكيف ح ن جعلهاكان من املمك، قطار يف وحدة شاملةن مجع األكميذا مل إ و،واحدةة يزكمر

  . توحد صفوفها وجتمع مشلها، ة واحدةيزكومة مركلها خاضعة حلكانت كن إ و،هلا انتخا�ت حرة لرؤسائها

 ،ةيوحدة اقتصادلها مشمولة لكون كفت، ًها واحداياملال ف وشياجل وةيون اخلارجكت أن الالزم أن ماك

  .شيخر لقمة العد البلد اآلجينما ال يم بيغوص قطر يف النعي أن ال، ما هو احلال يف بلدان قطر واحدك

قارب يها يف العام ما ية يف احلال احلاضر دخل الفرد فيسالمبعض البلدان اإل أن ريقد قرأت يف تقرو

  ً.نارايعشرون دها يف العام ينما قطر آخر دخل الفرد فيب، ناريعشرة آالف د

اليت  السودان القاحلة القابلة للزراعة يراضأ ًمثال، ًأيضاصل النمو االقتصادي حي ةي�لوحدة االقتصادو

  . ذاكه و،ةي تزرع بواسطة البالد النفط،يسالماجات البالد اإلي من احتريثكال يتعط

  

  يار التجاركلالحت ال

  .جحافنع من اإلمين كل ،يسالمما هو املنهاج اإلك ،ون التجارة حرةكسوف تو



٩٥

خرون ن اآلكتميمل ، ًصايء رخيبعض التجار لو �ع الش أن من الواضح و،بواسطة اجتار الدولة: ًأوال

  . الغالء واركمن االحت

  .  التجارنيبواسطة املنافسة احلرة ب: ًاي�نو

 هنا و،)االقتصاد :الفقه ( يفكر� ذلكما ذك، بواسطة املعاقبة ملن سولت له نفسه �لغالء: ً�لثاو

  . ًملاعاإ

 نيوحدة الد إذ ،ةيوحدة اجتماع، طرافة األية الواحدة املرتاميسالمون للدولة اإلك سوف تكذلكو

  .وحدة االجتماع إىل ين تنتهأ واسة البديوحدة الس ووحدة االقتصاد ووحدة القانونو

اسة يل قطر منها سكث ليح، ةيكيمرت املتحدة اإل�الوالك ة املوحدةيسالمون البالد اإلكال تو

فرضنا وحدة  إذا ًخصوصا،  الدولة امللملمةنيب وةي الدولة العقائدنيلوضوح الفرق ب،  خاصةنيقوان وخاصة

 تعلمها من أجل الصالة املسلمى الواجب علحيث إن ، ةيهي اللغة العرب و،ت�ل الوالكاللغة العامة ل

   .حنوهاو

نه يبقوان، ت�تاتوريكنجي الناس من الدي ف،ن بزمام العامليالدخذ � و، الغابرسالمعاد جمد اإلي كبذلو

   .)١(هميانت علكغالل اليت األ وصرهمإعنهم اليت تضع 

  

                                                

  . ١٥٧: عرافسورة األ )١(



٩٦

  

  ة املستوعبةيسالمالنظرة اإل

 أو ةياجتماع أو ةياسيس أو ةية علمين هلم شخصيالذ )فراداأل( إىل ةي نظرة واقعسالملإل ):٩ مسألة(

  .هاريغ أو ةياقتصاد

  .ار العامي يف رحم التفرادضم األيالذي ) خيالتار( إىلو

ى عل ةية العامليركخبالف املدارس الف، وحده الثاين ال و،وحده األول تهيصص �مهخي مما سالمس اإليفل

  . ث �تم �حدمها فقطيح ،غلباأل

 )مه الساليعل( آدم أمثال، نيانوا أم طاحلك ني صاحل،شخاصر أحوال األكذي  �رةسالماإلى فرت

عليه ( ىموس و،منرود و)ه السالميعل(م يبراهإ و،ولده و)ه السالميعل(نوح  و،ليقاب وليهاب و،طانيالشو

  .ك ذلريغ إىل ،امرأة لوط وامرأة فرعون و،فرعونو) السالم

  .ك ذلريغ إىل ،ليسرائإ بىن وونسيقوم  ومثود وعادك، ممر أحوال األكذى يخرأ�رة و

   .)١( اخللقأف بدكي فانظروا رض األوا يفريقل س: فقد قال تعاىل

   .اهيًمن ورخ مؤمنا فقد أح: ثييف احلدو

                                                

  . ٢٠: سورة العنكبوت) ١(
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   .)١(آ�رهم إىل انظر ورهم�فسر يف د: )ه السالميعل( ني املؤمنريقال أمو

  : )ه السالميعل(أنشد و

  جبال حترسهمقلل األى �توا عل

   )٢(غلب الرجال فلم تنفعهم القلل

  . ك ذلريغ ىلإ

حداث األ واتيل واحد من الشخصك إذ ،ةية املزدوجة هي النظرة الواقعيسالم اإلهذه النظرةو

خ يالتار و، الالحقنسان اإلنيوضع نصب عيل واحد منهما ك وً،تفاعل بعضها يف بعض خارجاي، ةيخيالتار

ّ إال مهريغإىل  وهميلإعد يشرهم مل  أن فكي نساناإلى ريلى شرار تبقاأل و،سوةلألىي ار حتيخاأل فإن ،سوةأ

  . فراداأل إىل هذا �لنسبة، جتنبيف �خلسران

ال يم صانعه وخي الذي هو حمور التارنساناإل إذ ي،املكخ تي فالتار،ةيخيحداث التاراأل إىل أما �لنسبة

، مل منهكه أيعل بين ويخ بقيلما صنع يف التارك و،املكخ يف حال التيالتارى ريلذا و، مالكال إىل بطبعه

 ىتنته أن إىل و �خلشبةئلة النقل يف البحر تبتديوس و،ذرةال إىل ىنتهي أن إىل و �لسعفئبتدياملصباح ك

 )٣(ًنب طبقا عن طبقكلرت: قد فسر بعضهم قوله سبحانه و،ملكاأل إىل ريسيالزمان  و،ذاكه والباخرةإىل 

  . كبذل

  

  خيالتار ونسانتفاعل اإل

  د يستفي و،خرا مع اآلحدمهأتفاعل يخ املتصاعد يالتار و العبقرينساناإلو

                                                

. ٢٢٤ اخلطبة :�ج البالغة) ١(

.٣٢١ص): عليه السالم(ان اإلمام علي ديو) ٢(

. ١٩ :سورة االنشقاق) ٣(



٩٨

ب الطائرة كري العبقري ًمثال، زمانه إىل املهكخ قدر تيد من التاريستفيفالعبقري  ،خرحدمها من اآلأ

  .الطالب إىل ارهك أفصاليستنجد �لطابعة إلي و،سهيحمل تدر إىل بسرعة للوصول

العالمة  و،قدم الطبيا نيفابن س، املي من العبقريكدة يف بنائه التيضع نسبة جديخ يالتار أن ماك

  . رانيإقدم استقالل يازي ريا�دد الش و،قدم الفقهي

  

  سكنسف مدرسة مار

 ريسي امليكخ تيالتار ألن ،فرادعدم االهتمام �أل وخي�لتار سكمدرسة مار اهتمام أن ني تبكبذلو

  . �مريغ، ةيوعيم الشيتعمبون يك كذل و،نساند استثمار اإلي من نسانجل انقاذ اإلإل

  : هيرد عليإذ 

  . ة النظرةيما عرفت لزوم ازدواجك، ست نظرة مستوعبةيخ فقط ليالتار إىل النظرةن إ :أوال

 اسرتوك وماو ونيستال ونيلن واجنلز وسكهتمون مباريلذا أخذوا  و،لتزموا �ذه النظرةي�م مل إ: ًاي�نو

  .ذا هذا االهتمامفلما رواكما ذكمر ان األكذا إف، مكيو

ما ك ،عدمهى ل دل عليبل الدل، ليه دليدل علي مل ،من أدوار أربعة  قالوا بهيخ الذيالتارن إ ً:�لثاو

ن صغراهم كل، خ �ميامل التاركرباهم بتكف، مهاريغ و)نهزميس كمار( و)تاب االقتصادك (يف وً،ر�ه سابقاكذ

  . عدمهى ل عليع دل الدليترق

 ،ريس مبسيل وري خمنساناإل و،املكصنع هذا التي اننساإل إذ ى،س جبربيل وارييامل اختكالت: ًرابعاو

  . الفلسفة والمكما ثبت يف علم الك



٩٩

  

  ىخرة األياملدرسة الغرب

ى خرما تقوله املدرسة األك ، فقطفرادست لألية ليمهاأل أن مرة األير�ه من ازدواجك مما ذنيما تبك

  .ناآل إىل ةيهلا بق و،الشرق واليت شاعت يف الغرب

 رونكذيث يح ،ني من املؤرخريثكشتباه عام لابل هو ، ًبا بعض مناصري هذه املدرسةشتبه غاليمث 

 بل الالزم، لك بواسيل و�م جزءأمع ، هميلإومن ) نيالفاحت( و)ينيتاتوريكالد( و)نيالسالط( غلباألى عل

  .نساناإل واةيحلل ايمكهم ممن تعاونوا يف تيمن ال والبناة ونياملؤسس واخلطباء ور العلماءك ذكولئأجنب إىل 

ن يثرهم الشعراء الذأقد سار  و،يعيطه الطبيحم وجمتمعه وجسده ومل نفسهيك نساناإل أن قد تقدمو

رامة كممتهين  والقتلة ونياملستبد وًئا مبدح الطغاةيمل ،ًايفارس أو انكًا يعرب فالنوان يدى فرت، نووتبعهم الغاي

  . نيالدواو وخيلتوار هذه اأمثاليف   فال أثر هلماألمةأما ، نساناإل

  :  ثالثةأموراسة يون مسرح السيك أن فالالزم، انكف كيو

  . العام اسة �ملعىنية يف السين هلم مدخليالذ شخاصاأل :١

ضده  أن ماك، البناءى قدر علي  الاألمةالفرد العبقري بدون حيث إن ، ممه األيخ مبا فيالتار و:٢

  . ن من اهلدمكتمي بدو�ا ال

 طاراتل هذه اإلكيف  إذ ،خيالتار ونسانة يف صنع اإلي اليت هلا مدخلنيالقوان وةياحلقوقطارات اإل: ٣

  . هادمة وةيطارات بوحدها �نن اإلكن مل تإ و،خيالتار ونسانسقط اإلي أو نموي

 فرادهو األ، اسييًون مسرحا للنظر السيك أن بجيالذي  ماماإل إىل خي للتارريّاملس أن ذ قد عرفتإو

الوحدة ( و)ىالوحدة الوسط( و)ايالوحدة العل (: تظهران يف ثالثة وحداتنيهاتن إ : نقولً،عاي مجاداتيالقو

  .)ةيالقاعد
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  الدولة: ايالوحدة العل

 إىل ا�تمع و �لبالدريالس ومك دفة احليريون يف صدد تسكا تحيث إ� ،الدولة ا هييفالوحدة العل

ما ك مجاعة أو ،ت�تاتوركما يف الدك ً للدولة فرداّريون املسكي أن مرهم يف األي وال، ث اهلدف املنشوديح

  .انت أم الكة يقراطمي د،ت�ما يف االستشارك األمةنواب  أو ،حنوهم وشرافومة األكيف ح

 أن البد و،اسييه السيلإنظر ي أن بجيم الذي يز التصمكالدولة هي مرأن  نالمنا اآلكيف  املهمإذ 

  .  ا�تمعيريمن أهم عوامل تس ةياملعنو وةيا املادالدولة لسعة قدرا� أن علمي

 شياليت منها اجل و،يف خمتلف اخلدمات ًهبارً�ا توظف الناس رغبا و و،ة فواضحيأما قدر�ا املاد

  . هاريغ والقضاء ومناأل والشرطةو

  : نيتها من أمريالدولة تستمد شرع أن فلوضوح، ةيأما قدر�ا املعنوو

سواء ، الدولة تنفذ القانون و،األمةة من ريبكلقانون مسلم االتباع عند قطاعات ا فإن ،القانون :األول

 ةيتاتوريكالدول الد حىت و،ادات احلزبيبسبب ق أو ،األمةبسبب نواب  أو ،نيًان القانون موضوعا يف الدك

  . كما أشبه ذل أو )جملس الشعب( أو )ادة الثورةيجملس ق (رادة مجاعة �سمإف يتز

 ً،طالقاإ هذه الظواهر مثالال ختدع � أن بجيمم ن األإ (:ني قوسنينقول ب أن رك�لذر يمن اجلدو

 فتح �ب السجون وء�برقتل األ و،النسل و احلرثكوجب هالية املطلقة مما يتاتوريكهم الديمتشت فّوإال 

 فإن ،األمةي عت أن بل الالزم، ةيتاتوريك الدمورألاآخر  إىل صواتوخنق األ موالمصادرة األ وبيالتعذو

  ن املوجودة ي الدريون القانون حسب دساتيك أن ان الالزمكة ينيومة دكانت احلك
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ل كاملنتخبة ب األمةة جملس يأكثرحسب رأي  يالشخصى عل يلكق اليون تطبيكن أ و،يف منابعه

   .)كذلك األمةة يأكثرق حسب رأي يالتطب وون القانونيك أن بجي ةيني دريانت دولة غكن إ و،أمانة وةيحر

 ،ةينيما يف الدول الدك ت الناس�طبق معنوى الدولة عل أن ون هذه بسببكفقد ت، ت�املعنو :الثاين

  .هميم �ا لدّ الناس املسلئمبادى  خاصة منطبقة علئالدول اليت هلا مبادو

ئة الرأي ياليت تنظمها الدولة داخل صفوف الناس بقصد � ،القوة اخلامسة ون هذه بسببكقد تو

عالم هي اليت حتتوش الناس لقبوهلم وسائل اإل إىل ضافةة �إلي فهذه القوة اخلف، الدولةأعمالوفق ى ام علالع

  . الدولةأعمال

 الدولة أعمالانت كإذا  أو ،ةي واعريانت غكإذا  ةيكثررأي األى  علرين من التأثكهذه القوة قد تتمو

 دانيون الدولة منفردة يف املك بسببه ال ت، يف ا�تمع�ن ياد رأجيإمن ّ إال نكقد ال تتم و،ًمالئمة نوعا ما

  . ةءالربا وها اللعنةي علريلتصب اجلماه

، داء رسالتهاأمن  القوة اخلامسة نك الدولة مل تتمأعمالة عن ي من سلب الشرعاألمةن وعاة كذا متإو

سقاطها إنوا من كمت فإن ،ف الدولةي زريشف للجماهكنيسرعان ما  و، الدولةأعمالى ة عليضفاء الشرع�

ال تطمئن �ذه  أن ةيتاتوريكالدول الدى ب علجيلذا  و،توسلوا �لقوةّ وإال ،كذلكسقوطها أ �لطرق املقبولة

 يف مثل هذا اخلط املنحرف الذي ريمن الس األمةاستها جتاه يتعدل س أن أفضل هلا و،ب يف بقائهايسالاأل

  . مسعتها وًا بنفسهاريخأؤدي ي

رمبا  إذ ،ينيحسب اصطالح املنطق ،ًعموما من وجه) ةياملعنو( و)القانون (نيب أن نيمبا تقدم تبو

وضع القانون يث يومات االستعمار حكما يف حك ،ةيون قانون دون معنويكرمبا  و،ةيمعنو وون قانونيك

  ة دون يون معنوكرمبا ت وً،القانون شزرا إىل نظرونيالناس أن ّ إال ،عمالئه ود املستعمرى يعل



١٠٢

 اليت تستند نيبعد مل توضع القوان و،نوني الشعب متدةيأكثرث يح، ةينيومات الدكما يف احلك نونقا

  . هاأمورها الدولة يف يلإ

م حتمله كاحل أن السبب و،هاريً دواما من غأكثرة ينيومات الدكاحل أن ىدالن علي املنطق والتجربةو

ان كالبدن  وذا اختلف القلبإ و،بدان فقطألة حاملها ايني الدريومات غكنما احلي ب،بداناأل والقلوب

  . نئذ بسرعةيم حكال مربر لسقوط احل إذ ،اتفقا إذا خبالف ما، زةيم يف مدة وجكاحل ينتهي أن جدراأل

  

  اجلماعات: ىالوحدة الوسط

، حزاباأل واملنظمات واتياجلمعك ،رية يف اجلماهيالفعال واجلماعات ذات النفوذ ىالوحدة الوسطو

 عاتيهذه اجلم و،هاريغ وةيالثقاف وةيالطب وةيعات االقتصادي اجلمأمثال، ايالدن أو ني �سم الدلتكسواء تش

 كن هدفها ذليكن مل إ و،هايلإما  وةياسيًحزا� سأانت كم كاحل إىل ان هدفها الوصولكن إ اجلماعاتو

  .مهاريغ وةياقتصاد وةيانت مجاعات اجتماعك

ًا مباشراريما �ثإ، ًاسة دائماير يف الس هذه الوحدات تؤثأمثالف، ي حالأعلى و ، اسةيهدفت الس إذا ً

 الدولة أعمالحتول دون  أو ،اسة خاصة مما توجب اضطرار الدولة القبوليجراء سإفتطلب من الدولة 

تصرفت يف  إذا ماك، اسةيمل �دف الس إذا  مباشرريًا غريما �ثإ و،ة الدولةكمما حتد مسار حر اسة خاصةيس

  . االقتصاد وجه �ن للدولةحيث إن ، االقتصاد

ع ي يف بكؤثر ذلي والصناعة تقل فإن ،ل من الصناعةية عملت للتقلياجلماعات الصناع أن لنفرضو

  ؤثر يف ضبط يمما ، الدولة مصنوعا�ا للخارج
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ضعف وزن الدولة يبقدر الضربة  و،ة تتلقاها الدولةياسيهذه ضربة س و،ةيسواق اخلارجالدولة رقبة األ

  . اخلارجيف

اسة ية لسريمسك، اسي هلايًون مسرحا ملطالعة السكت ىالوحدة الوسط  هذهأمثالف، ي حالأى علو

  .الدولة يف اجلملة

ا�ا كمإًتنافسا بقصد عدم  ىخرأ وحدات نيب و بعض هذه الوحداتنيًا ما جتعل الدولة بريثكو

ة ياجلمع إذ ،ًايعيًالدولة تنافسا طبجعلت إذا ّ إال كن ذلكمي ال و،عييالدولة �لقدر الطبى الضغط عل

ى ة عليقية احلقيعي الذي تورده اجلمعيف من الضغط الطبيالتخفى تقدر عل لة للدولة الياملصطنعة العم

  .الدولة

ن ّوكت أن ان الدولةكمإفب، الدولةى ة حول معمل تضغط عليانت بعض التجمعات العمالك إذا ًمثال

فوا الضغط عن الدولة من جهة يكل، األولالتجمع ى طون علضغي، تمع حوله العمالجي  آخرًمعمال

  . األولالتجمع ى ضغطهم املضاد عل

  

  رياجلماه: ةيالوحدة القاعد

سوا من ين ليالذ  الناسريهم مجاه و،اسييهي �لث الوحدات يف مالحظة الس ةيالوحدة القاعدو

 توجب ،هاريغ أو االقتصاد أو ةيمالقو أو نيالد  هلم مطالب منبعثة عنكمع ذل و،ني السابقتنيالوحدت

  .ًاليتعد أو ًسلبا أو ًا�جيإ ةاسة خاصيتلتزم الدولة س استها حىتيالدولة يف سى الضغط عل

ى هو ضغطهم عل، ل خاصكيف ش نيلكسوا مبتشي�م لأمع ، الدولةى  علريسلوب ضغط اجلماهأو

 تمعون يف مظاهراتجيًا� يأح و،دولةالى س الضغط علكنعيمما   الدولةأفرادى عل واجلماعات ذات النفوذ

الرأي  تفادي ،هايشق الكب ةياستشار انتك إذا الدولة يف ما و،ةيانت مطالبهم قوك إذا ةيريضرا�ت مجاهإو

  ًغالبا مبختلف  العام
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  . سقطهاي صار ضد الدولة إذا الرأي العام ألن ،سباباأل وبيسالاأل

دوم ي ن هذا الك ل،تقابله �لعنف وتتجاهل الرأي العامًفهي غالبا ، ةيتاتوريكومات الدكأما يف احل

ث يح تسقط ًاريأخ و،ضعفها أو ة العامةرضاتقاوم مدة حسب قوة املع أن ن الدولةكتتمإمنا  و،ًاليًزما� طو

  .بهاي مطالري�خذ اجلماه

  

  ))االنبعاث عن الدين: ١((

نة �خذ ي املتدرياجلماهحيث إن ، نيللدًان عمل الدولة خمالفا ك إذا مايف، نيفاالنبعاث عن الد): أ(

  .  الدولةك يف سلنينخرط املفراداألى عل واجلماعات ذات النفوذى الضغط عل وبداء الرأيإ ويف ا�تمع

: املشروطة إىل �ن الدعوةإ و،ك�ن قصة التنباإ رانيما حدث يف ا، املثال الظاهر ملثل هذا االنبعاثو

 ،ا�اكة ميسالمة اإلية لتأخذ اجلمهوركيالة امللوإز إىل �ن الدعوةإ و،م البرتولي�م إىل �ن الدعوةإ و،الدستور

 ليسرائإ وايطانين ثبت عمالتهم لربيالذ ينيسقاط البعثإ إىل ث الدعوةيح  ماحدث يف العراقكذلكو

ًا حبتاينيل هذه املوارد دكان االنبعاث يف ك فقد ،ايكمرإو ً .  

ن ألقوا دلوهم يف ية الذرياجلماعات الصغ وكراجع قادوا هذه املعارالعلماء امل أن كذلى ل عليأدل دلو

 هذا �لنسبة و،بيون هلم يف املغامن نصيكل موقف ليرادوا تسجأهم إمنا  و،ركذي ريي �ثأن هلم يكمل ، الدالء

  . ةية الصادقة يف الوطنرياجلماعات الصغإىل 

 إذ ،الم حوهلمكس املهم اليفل ،ةكم يف املعرنوفهأدخلوا أن يالذ الغرب وهم من عمالء الشرقريأما غ

   ،الثورة املضادة وثلون االستعمارميانوا كهؤالء 



١٠٥

  . خالصاإل وةيظاهروا يف ثوب الوطنتن إو

  

  ياسيالس يحتطم الثورات لنقص الوع

جاء  أن  إىل،مرات فلماذا تبدل األك وراء هذه احلرريانت اجلماهك أنه إذا  إىلملاعال �س هنا �إلو

  .ةكزة من احلريم بعد فرتة وجكاحل إىل مالء الغربع

ة يريات اجلماهك احلركثر تلإوا ؤف جاكي ،هم عمالء الغرب ومن بعدهم وونكيامللو ون�فالبهلو

  . ةيالثور

ان ك، االستبداد وعن االستعمار ر بالدهمين وقفوا وراء العلماء لتحري الذرياجلماهن إ :اجلوابو

الذي  وا اجلو الصناعيؤيهيما مل ك، مكالالئق حبفظ احل ميالتنظ صنعوايذا مل ل و،اسييالوعي الس نقصهمي

   .)ةية الذاتءفاكال( و)ميالتنظ( و)الوعي (:م يف الوقت احلاضركهي أساس احل هذه الثالثة فإن ،مكسند احلي

ات مل ك احلركن قاموا بتلي املسلمة الذرياجلماه إذ ،نيخرن اآليمراأل يستدعيالوعي  أن من الواضحو

 )خونداآل (أمثالات كن قاموا �حلريالثوار الذ و،هتعد عد أب قديقف وراء التخريشعروا �ن الغرب الذي ي

ن إ وةين هلم زمان التوعيك فلم ،قتلوا أو ماتوا �لسم )رمحهم هللا(هم ريغ و)يخ النوريالش( و)يازريالش(و

ملاذا و( ،)ون ال تنفعنايطانيطبخها الربيليت املشروطة ا( :)ىالنور (قال  حىتريصرحوا مبا وعوا للجماه

 إىل )املشروعة (ضافةإى لذا أصر عل و،)لرتاك من اناألمة جملس نيقوان وسي القضاء من �رني قواننتستوردو

   .)املشروطة(

  م كب احليعن أسال و،ةيانت غافلة عن املؤامرات االستعمارك رياجلماهو
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لذا مل  و،سالماإل إىل في يف رجوع الزماميكض يرد التقوجم أن زعمونيانوا ك و،يف العصر احلاضر

 ،همءنظموا عمال وجاء املستعمرون و،تفاء الذايتكسرعوا يف صنع االيمل  و،م الالئقينظموا أنفسهم التنظي

من شئت  إىل احتج: )السالمعليه ( علي ما قالك، هيلإاحملتاج  إىل احلاجة سببت خضوع احملتاج أن ماك

  . ضاعت البالد كبذل و،)١(هرين أسكت

ن مسوا أنفسهم يالذـ  كتها خمالفة امللوك�أاليت  اخلالفة اهلشة م الغربيا بعد حتطكيذا حدث يف تركهو

  . ريثك أو لي يف قل)صلى هللا عليه وآله(شبهون خلفاء الرسول يونوا يكمل  و،نيللدـ  �خللفاء

  

  ريات التحركواجب حر

  : هتموا �ذه النواحي الثالثيسالم أن ر يف بالد اإليتحرات الكحرى فالالزم عل ،هذاى علو

ستعد ي الواعي ال فإن ،ةيفاك بقدر الاألمة نيب اسي واالقتصادي واالجتماعيياد الوعي السجيإ: ١

  . ائدكه امليال تنطلي عل وللخضوع

أهم وسائل م من يالتنظ و،)٢(أعدوا هلم ما أستطعتم من قوةو: قد قال تعاىل و،قيم الدقيالتنظ: ٢

   .)٣(مكنظم أمرو: )السالمعليه ( علي قد قال و،القوة

ن حترر كمي ال، فبدون هذه الثالثةّ وإال ،هاريغ وًأرزاقا وًسالحا وتفاء الذايت صناعةكالعمل لالو: ٣

  . ىبقي

                                                

  . ٢٤٠٧رقم: غرر احلكم) ١(

. ٦٢نفال سورة األ) ٢(

  .ملا ضربه ابن ملجم لعنه هللا) عليهما السالم(للحسن واحلسني ) عليه السالم( ومن وصية له ٤٧: الكتاب: �ج البالغة) ٣(
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  ))استطالع الرأي العام((

  : له صور�ن الرأي العام استطالعمث إن 

حيث إن ، االستطالع من قراء الصحفك ،ما أشبه واملنظمات وتاياالستطالع من اجلمع :األوىل

حدامها إ، فتاني صحكانت هناكلو  ًمثال، قدر رأي الناسى ل عليدل ري اجلماهنيفة بينسبة انتشار الصح

 ،ةيأربعة أضعاف الثان األوىلى قبال الناس علإ أن ى علًالي دلكان ذلك، ونيربع ملى خراأل وً،و�يتطبع مل

ى  علًالي دلكان ذلك، خط اقتصادي مستقل أو ،اسي مستقلي خط سنيفتيل من الصحكلان كذا إف

  . ةيقل مشرتو الثانيمل  و،األوىلثر مشرتو يكمل ّ وإال ،األمةعند  األوىل ية الرأيأغلب

نزل يف، راد االستطالع بواسطتهايافة ا�االت اليت كيف  االتؤبسبب الس،  مباشرةريمن اجلماه: ةيالثان

 كنياكالد وسألون املارةيالشارع  إىل ،مهاريغ أو دةيجر أو انتكمؤسسة ، ةيء املؤسسة االستطالعأعضا

حول الشخص الفالين مثل من هو  أو ،السلم أو احلربك ،ةية الفالنيهم حول القضيعن رأ ،هاريغ والدورو

  . أقل أو ةائيف مة ائالعام م يالرأى تدل عل راءجة اآلينت و،م يف االنتخا�ت القادمةكق �حليلأ

 االقتصادي واسيينفع السي بل ً�ركًون ترفا فيكل،  املستقبلؤس لفائدة تنبيل هذا الرأي ليمثل حتصو

د معرفة يريرجل اقتصادي  ًمثال، راء اآلكطبق تلى ملوا علعي ل،منظمة وموسسة وًفردا ،ياالجتماع وينيالدو

هم حول املنتخب يد استطالع رأية ترياسيمنظمة سو  أ،صنعهايل أكثرها الناس يرغب فيارة اليت ينوع الس

 ،هيب املرغوب فيد استطالعهم حول اخلطيريعقد يف داره جملس وعظ في أن ديريرجل  أو ،ساومهياملستقبل ل

  . ذاكهو

  

  العام أييف الر عةينصوص الشر

  ان كفقد ،  �لرأي العامسالماهتمام اإل، ةيسالمظهر من املطالعات اإليو



١٠٨

  .ستطلعهم حول احلربي و،)١(وا عليريشأها الناس يأ: قولي )لى هللا عليه وآلهص(الرسول 

  .ه �ملنعيلإشار أأخذ برأي من  و،هوديعطاء التمر للإ يف قصة )صلى هللا عليه وآله( شاور كذلكو

  .)٢(ىمرهم شورأو: مكييف قرآن احلو

  .)٣(مرشاورهم يف األو: قال تعاىلو

ًا ين والك كذا رضوا بإهم فيتايب علك أاقر: قاله له، ًايبعث وال إذا )ه السالميعل(ًا ين علإ: ًأيضاورد و

  .هميعل

 فعزل الوايل )ه السالميعل(ه يلإة كيت شاءاملرأة اليت جا و،ني يف صف)ه السالميعل(قصة استشارته و

   .)٤(مها معروفةريغ و،تهاياكبش

  .)٥(مشورة بعدل أو ، حبقفوا عن مقالةكفال ت: مة لأل)السالمعليه ( علي قالو

  .)٦(كه هليمن استبد برأ: ًأيضا) عليه السالم(قال و

  .)٧(ها يف عقوهلاكمن شاور الرجال شار): عليه السالم(قال و

   .)٨(املشاورةك ريال ظه: )ه السالميعل(قال و

  .)٩(وثق من املشاورةأال مظهرة و: )ه السالميعل(قال و

   .)١١(هيب فيه الريا�مع عل فإن ،)١٠( ودع الشاذ النادركصحابأ نير بخذ مبا اشته: ثييف احلدو

                                                

  . ٣٦١وص ٣٢٩ص ٣ج :شرح �ج البالغة ألبن أيب احلديد) ١(

. ٣٨: ىسورة الشور) ٢(

. ١٥٩: سورة آل عمران) ٣(

  .  لنصر بن مزاحم:انظر وقعة صفني) ٤(

. ٣١٦  اخلطبة:�ج البالغة) ٥(

. ١٦١ احلكم :�ج البالغة) ٦(

. ١٦١ احلكم :�ج البالغة) ٧(

. ٥٤ احلكم :�ج البالغة) ٨(

. ١١٣ احلكم :�ج البالغة) ٩(

. ٢من صفات القاضي ح ٩ الباب١٨٥ص ٣ج: لوسائل امستدرك) ١٠(

. ١١من صفات القاضي ح ٩الباب ١٨٦ص ٣ج: الوسائلمستدرك ) ١١(



١٠٩

ما أرسلنا و: ستدل له بقوله سبحانهيالذي  و،لفاظاأل ة العرف العام يف معاينيمن هذا الباب حجو

   .)١(بلسان قومهّ إال من رسول

ى لم الناس علكن أن مر�أء اينب� معاشر األإ:  قال)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ن إ :ايفكيف الو

  .ك ذلريغ إىل ،)٢(قدر عقوهلم

عليه ( علي ما استشارك ،الزواج أمثال ،ةي الشخصموريف األ راء حىتبذ استطالع اآلحي سالمبل اإل

  .نيم البنأ يف زواجه بفاطمة )السالم

 املتأخرون تشفهك بقرون ما اسالمسبق اإلى دل عليمما ، )٣(وتشاور: ما قال سبحانهك ،الرضاعو

له ) لوبكجورج  (جعل وم) ١٩٣٠ ( حدث عنهم يف عامكذل فإن ،العام ي من االهتمام �لرأينيمن الغرب

  . م) ١٩٣٥ (ًسسا يف عامأ

سأل ي ًمثال، تخذ منه عربة للمستقبليل، املاضي إىل الرأي العام �لنسبة املؤسسة أو ستطلع الفرديقد و

تخذ من يل، العام جتاهها ية الرأيسلب أو ةيابجيإظهر يل، بعد انتهائها ادركة مع األية القوميالعراق عن احلرب

ها يتفاد أو ،فضل خوضهاهل األ،  احلربكت الظروف يف املستقبل ملثل تلأي� إذا ً درسا ملاكذل

  .شبهأما  و�لتنازالت

  

  العاطفة العامةو العام يالرأ

 من آ�ر اجلذور الناشبة  فإن األول،لعاطفة العامةاو العام يالرأ نيً فرقا بكهنا أن ركر �لذيمن اجلدو

   لة يف االجتماعيمدة طوى اليت تبق و،نفسيف األ

                                                

  . ٤: براهيمإسورة ) ١(

. ١٥ كتاب العقل واجلهل ح٢٣ص ١ ج:الكايف) ٢(

 .٢٣٣: البقرةسورة ) ٣(



١١٠

تشتعل يف ، د ظروف خاصةيولّ إال سيما الثاين فلأ ،�ءبناء من اآلرثها األيرواسب كون كًا� تيحأو

 بتكة اليت �يت بعد طول اليرك االنقال�ت العسأمثال، تزول بسرعة أن ال تلبث و،ميالنار يف اهلشكالنفوس 

 ،خالصهمإفرض ى علـ  الثوارحيث إن  و،ت منقذةء�ا جاأبزعم ، ًايلتف الناس حوهلا عاطفيف، رهاباإلو

، عرفون الناس حق قدرهميال  و، البالدإدارةعرفون يال   ـل االنقال�ت اليت شاهد�هاكهذا ما مل نشاهده يف و

 العام يالرأ ظهري كنذايح و،السجن والسالحّ إال همإمامى بقيال  حىت، نفض الناس من حوهلميسرعان ما 

  . للتخلص منهم يالسع وازدرائهم ورههمكقته يف يحقى عل

  

  ))مردود الرأي العام((

  : له مردودان الرأي العام أن ركعن الذ من الغينمث إن 

  . هيالعام املتفق عل يهو يف الرأ و،ايبجياملردود اإل: األول

 يعطيأنه ّ إال ،ةيابجيعط اإلين مل إ ونهإف، ً مثاليني رأنيالعام املتضارب ب الرأيهو يف  و،سليبال :الثاين

د منه عدم ياستف، كذا أو ن يف انتخا�ت هذا�ان رأكذا إ ف،ينيال الرأكمر املخالف لاأل إىل �لنسبة ةيالسلب

  . ًمثال مساعدة الرأي العام النتخاب الثالث املرشح

  

  ))ث عن القومية والوطنيةاالنبعا: ٢((

 الدولةى ن الرأي العام الضاغط عليوكعامل آخر من عوامل ت، ةيالوطن وةياالنبعاث عن القوم و:)ب(

  .من القاعدة

 ماك، يف أراضي ذات دول متعددة وانوا خمتلفي اللغاتكن إو �م من نسل واحد أاملراد بوحدة القومو

نسان  فقد اعتاد اإل،بلغات خمتلفة وانوا من نسل خمتلفكن إ و واحدةأرض�م يف أاملراد بوحدة الوطن أن 

 أو ، حمددةأرضيف  أو ،من قومه أو ،ن من لغتهيتار آخرخيفقد ، جانب نفسهى قويل نيخراآل إىل نضميأن 

، ةيحاجة داخل أو ، عدو خارجيمام أشتد هذا االنضماميًا ما ريثك و،كشبه ذلأما  أو ،ن واحديمن د

   اجياالحتك



١١١

  .ع �لنفعياجلم إىل راضي اليت تعودن سد حلفظ املاء من جهة ري األيوكت إىل

  . لحق �ذا القسم االنبعاث من لون واحديو

  

   التجمعاتنواع انقسامأ

  : العام الرأيّون يكالذي  و،مورحد هذه األأهذا التجمع حول مث إن 

 ،بعاث هو جلب النفع لنفسه االنك من ذلّونكالعام امل الرأيمطلب ون يكف،  حادريون غيكقد : ١

  . نيخراآلى عل يبدون التعد، دفع الضرر عن نفسهأو 

  . نيخراآلى  علً�ان معتدك�ن ، ًون حادايكقد و: ٢

هود يان الكما ك، ن خلقةيخراآلى التفوق جلماعته على ري �ن كذل و، حدةأكثرون يكقد و: ٣

ما ظهر كو، رياحلم وسائر الناس من أوالد البغالن إ :قولونيانوا ك و،)١(هؤحباأ وبناء هللاأحنن : قولوني

  .مهاريغ وةيالناز وةيالفاش ثيخ احلدييف التار

 ،سمي نفسه بظل هللايان السلطان كلذا  و،زعمون هذا الزعمي ني الغالبفراداألك ًغالبا الدول الغالبةو

 ييحأ� أ: ما قال منرودك و،)٢(يريله غإم من كمت للما ع: ما قال فرعونك، هللا أنه زعميمل إذا 

   .)٣(تيمأو

  : نيمرأل، يريل هذه املعاكنسف يف، قةياحلق إىل نظري لسالمقد جاء اإلو

قبائل  وًم شعو�كجعلنا وىنثأ وركم من ذك� خلقناإ: فقد قال سبحانه، يريذب هذه املعاك :األول

   .)٤(مكتقاأم عند هللا كرمكأ ّنإ لتعارفوا

                                                

. ١٨ :سورة املائدة) ١(

. ٣٨ :سورة القصص) ٢(

. ٢٥٨ :سورة البقرة) ٣(

. ١٣ :سورة احلجرات) ٤(



١١٢

   .)١(سنان املشطأكة يالناس سواس: ) هللا عليه وآلهصلى(قال رسول هللا و

  : هيلإ يف شعر املنسوب )السالمعليه ( علي قالو

  فاءكأالناس من جهة التمثال 

  م حواءاأل وأبوهم آدم

  ن هلم من أصلهم نسبيكن إف

   )٢(املاء ونيفاخرون به فالطي

ه وال ية فاعضوه �ن أبياجلاهلبعزاء ى من تعز: قال أنه )ه السالميعل(عنه ، وطييالسى بل رو

  .ثياملتبادر من احلد هذا هو املعىن و،نيقد خرج من خمرج البول مرت ون له الفخريأفمن  .نواكت

  . مال �لنفسكال فإن ،مالكرتبط �ليال  القوم ورضاأل واللغة أن وضوح ذبكل اليدلو

  : قول الشاعري

  مل فضائلهاكاست والنفسى اقبل عل

  إنسان�جلسم ال  نت �لنفسأف

ى عل ّالإنفتح ي الذي ال نساناإل إذ ،ظهور الرذائل و،توجب نضوب الفضائل يريهذه املعان إ: الثاين

ة النفس فوق يوجب رؤياالنغالق  فإن ،�م يزدريًا ما ريثك و،نيخرتعاون مع اآليال ، هأرض أو لغته أو قومه

  .)٣(هم فرحونيل حزب مبا لدك: ما قال سبحانهك، نيخراآل

مثل هذا  يزدري أن عييمن الطب و،عبده من دون هللايًصمنا من قوقعته   املنغلقنسانصنع هذا اإليإذ 

  : لذا قال شاعرهم و،نيخرالشخص �آل

  زةيعز ّي علن جارتإ وىبالد

  رامك ّي علن جارواإ ووقومي

  .)٤(ك البالد ما محلريخ: ة اليت تقوليًخالفا للروا

  رام؟كالقوم اجلائرون  و،زةيملاذا البالد اجلائرة عزو

                                                

  . ٣٤١ص: االختصاص) ١(

  . األلف  قافية٥ص): ليه السالمع( ديوان اإلمام علي) ٢(

. ٥٣ :سورة املؤمنون) ٣(

. ٤٤٤قصار احلكم : �ج البالغة) ٤(



١١٣

 ،تقدمهما رهن التعاونحيث إن ، ال العمران وعدم تقدم العلم، من شعب نضوب الفضائلو

  .نع التعاونميلها ك اللغة ورضاأل وس القوميتقد أن املفروضو

 حدمها احلقس ألين لك ل،سودذا األك و،ديريتزوج مبن ي أن ض احلق يفيبلألن إ ،ذا حال اللونكهو

ى ري نيال من اللونكحيث إن ، نةي املتدريمم غيف األ قد حدث هذا �لفعلو ،نيخرنفسه فوق اآل ىريأن 

  .أفضل وخرنفسه أمجل من اآل

 كزة ذليلذا تقدم يف فرتة وج و،ل هذه االعتباراتكنسف ، مةكي احلسالمان من خطط اإلكقد و

ّ إال أسودى ض عليبال أل و،عجميى لفضل لعريب ع ال: )صلى هللا عليه وآله(فقد قال ، التقدم اهلائل

   .)١(ى�لتقو

 س مبعىنين لك ل،املفضولى الفاضل مقدم عل أن من املعلوم و،ةيلة النفسيمعناها الفضى فالتقو

 ما ئل امركمة يق: )السالمعليه ( علي ما قالك، ةيمة الذاتيالق بل معىن، ًارية النفس خيرؤ وةي�ناأل

  .)٢(سنحي

بوذر أجنبه  إىل لسجي )صلى هللا عليه وآله( سالمرسول اإلى نر، عةية الرفينسانفة اإلًتبعا هلذه الفلسو

ة ي بشهر�نو)ه السالميعل( نيتزوج ابنه احلسي و،بالل احلبشي و،ب الرومييصه و،فارسيالسلمان  و،العريب

). ه وآلهيعللى هللا ص( �ره رسول هللا ، العربنيمن هذا العجمي املتصدر ب:  الرجلكملا قال ذل و،ةيالفارس

تاب هللا فضال لبين كين ال أجد يف إ: ةيًة عطاءا �لسويفارس وةيلعربى عطأ ملا )السالمعليه ( علي قوليو

   ةريثكها من النصوص الريغ إىل ،)٣(سحاقإبين ى ل عليمساعإ

                                                

  . ٣٤١ص: االختصاص) ١(

. ٦٨٣١ رقمال: غرر احلكمو، ٨١احلكمة: �ج البالغة: انظر) ٢(

. ٤٦ص: الغارات) ٣(



١١٤

 ًعةيشر وًدةيعق، سالمقبل رسالة اإلإذا ّ إال صليلن  و،ها بعديلإصل العامل ية اليت مل ءة الوضاريالسو

  . ًنظاماو

  

  يسالمقظة العامل اإلي

م ياالبتعاد عن تعال وت�تاتوريكبفعل الد، ي بعد طول سباتسالمقظة العامل اإلياملستعمرون ى ملا رآو

  .د أوصاهلاي الواحدة لتبداألمة نيب ميس القديتقد وةيرة القومكنشروا ف، سالماإل

 ،اهلند و،اكيذا يف تركه و،ةية الفارسيران �لقوميإإىل  و،ةيعربة الية �لقوميالبالد العرب إىل واؤفجا

 ةيالبابل وةيشوراآل وةيالفرعون ون ا�وسي دأمثال ميس القديوا بتقدؤما جاك، هاريغ و،ايندنوسإ و،فغانستانأو

  .لواحدة ااألمةت يتفت و،سالملقلع جذور اإل، حنوها وةيالبعث وةيالوجود وةيوعيذا جاءوا �لشكه و،شبهأما و

 سالمون �إلؤشاي ما افعلويو، همءزوا عمالكريل وا �النقال�تؤجا ةية �نيمن �ح و،ةيهذا من �ح

  : أمور بفضل عدة كذل و،ديقظة من جديخذوا يف الأ نين املسلمكل، فعلوا ما أرادوا و،نياملسلمو

جعلها  و لبناناقتطاع و،ةيهوديجعلها  ونيبسبب اقتطاع فلسط  منهمريثكمر لشاف األكان: ١

   .ةينجعلها وث واقتطاع اهلند و،ةيوعيجعلها ش ونيالص وايروس ل منك يف نياقتطاع بالد املسلم و،ةيحيمس

 العراق وأفغانستان وبورما ونيبيالفل و�رترإك ،نيشعال �ر احلرب يف مجلة من البالد ضد املسلمإ: ٢

  . هاريغ ومنيال ولبنانو

  . خيل طول التاريسبق له مثيً�با مل ، سائر املعادن بواسطة عمالئهم والنفطك، ات البالدري�ب خ: ٣



١١٥

  . هاريغ وعداماتاإل والسجون ورهاباإل وبتك�نواع من ال، هانتهمإ وذالهلمإ ونيبت املسلمك: ٤

نما ي ب،ني املسلممامأ فظها عمالء هلمحي، ة هلايجعل حدود ومه و،قطع إىل ةيسالمجتزئة البالد اإل :٥

  . ةيل حركدخلون البالد بيالشرق  وبهل الغرأ

  . لياحل و مبختلف الوسائلنياملسلمى عل الثقايف وىالتجار والصناعي وفرض التخلف الزراعي :٦

 ف شأ�ميتضع وتهميبقصد تفت، ةين�القاد وةيالبهائ وةيالوهابك، ني املسلمنيب فةين املز�دنشر األ :٧

  . أكثر فأكثر

عة يخمالفة طب والتهافت وة من النقصيمبا يف الثان، ةي الوضعني �لقوانةيسالم اإلنيل القوانيتبد :٨

  .البشر

  . تابكرها يف هذا الكهمنا ذي سباب اليت الها من األريغإىل 

ومة كرجاع احلإ و، املستوردةئمن أجل رفض املباد فاحك عزمهم خلوض الني جدد املسلمكبذلو

 املستعمر للبقاء يف بالد مامأبق يومل ، املستوردةملباديء ذب اك و،اتيف القوميظهر زيلذا أخذ  و،الواحدة

 م هللا ببدركولقد نصر، هايوع وممة األمي عزمامأفة يوهي قوة ضع، قوة السالحّ إال بقاء عمالئهإ وسالماإل

   .)١(نتم أذلةأو

  

  ))االنبعاث عن االقتصاد: ٣((

  .ون الرأي العامك عوامل تالذي هو من، يت دور االنبعاث عن االقتصاد�ًا ريخأ و:)ج(

ًخطأ  خطأأن إ وسكمار فإن ،ةياالجتماع وةياته الفردي يف حنسانسس اإلأاالقتصاد أحد فإن 

أنه ّ إال  ـخرتب األكيف بعض ال وفه هنايز نايما بك ـ د هو االقتصاديساس الوحاأل أن ث زعميح، ًمايجس

  ع يسبب جتمي و،سسأحد األ

                                                

. ١٢٣: آل عمرانورة س) ١(



١١٦

  : نييف حالت، الرأي العام

ما  أو ماء أو زرع أو معدنى ش علي تعاألمةانت ك إذا ماك، ار االقتصاد املوجوديخوف ا� :وىلاأل

الزرع يف  أو ،أخذ املعدن يف االنتهاء إذا ماك،  املوردكحنوها يف نسف ذل أو عةيفأخذت عوامل الطب، أشبه

 أو ،أخذ املاء يف النضوب  أو،هايباع فيسواق اليت األ إىل سدت طرق محل احلاصل إذا ماك، عدم الفائدة

ورة يف القرآن كيف قصص مذ هاريغ وما حتطمت سبأك، تتحطم حتطم اقتصادهااألمة إذا  فإن ،كما أشبه ذل

  . هريغ ومكياحل

تجمع الرأي العام حول ي ف،املوت واملرض والفقر وسبب اجلوعيمما ، عدم استقامة االقتصاد :ةيالثان

  . احلالةكتل من األمةنقاذ إجل أل، لةكحل املش

 ،األمةن الرأي العام عند يوكدة لتين احلاالت الوحكن مل تإ و)ج( و)ب( و)أ (ر�ه منكما ذمث إن 

  . ًها دوراأكثر�ا أّإال 

  

  يالتفاعل الثالث

، تأثر بعضها من بعضي و،ؤثر بعضها يف بعضي، الوسط والقاعدة والقمة أن هو و،ءيبقي ش

  .يف مطالب الرأي العام  لتؤثر هي بدورها يف القمة،اجلماعات وتاملنظما وحزابفالقاعدة تؤثر يف األ

امتصاص  وليون جهاز امتصاص التعديكً الوسط غالبا و،ًئا من القاعدةيأرادت القمة ش إذا سك�لعو

   .نيالضغط من اجلانب

  . ل دقةكطراف بأحوال هذه األى امل علكاسي االطالع اليالسى ان الالزم علكون ؤهلذه الشو

  



١١٧

  

  خيشالل التار وةينسانة اإلي الشخصنيب

  .حداثل شيء من األكضم حتت جناحه ي، ً�ًا تصاعدريخ سيللتار أن كش ال ):١٠ مسألة(

ما ك، ةريثكًا� ي بل احً،ا�يحأه ريتعثر يف سيخ يالتار فإن ،طالقاإلى س علي لً�مراد� بقولنا تصاعدو

ة اليت يفكيالى ة عليهذه احلتمى ل عليال دل إذ ،اعهتبأ وسكره ماركخ الذي ذية التاريس مراد� حتميل

، سكمارة يبطالن نظرى  دلت علدلةن األتاب �ك هذا الرييف غ وتابكبل قد عرفت يف هذا ال، روهاكذ

  . تهؤايف تنب بل حىت، يف االقتصاد أو اسةييف الس أو سواء يف الفلسفة

 ،يف اجلانب املوجب ريالتقر  أي،نفي النفي والنفي وثباتّفقد صدق يف الفلسفة املقولة القائلة �إل

، ةير� بطالن هذه النظركقد ذ و،نياألولد املتولد من ييف الوضع اجلد قيالتوف و،يف اجلانب السالب ضيالنقو

 ،ةي�لعلم رةكس هذه الفكة ماري تسقط تسمكبذل و،)نهزميس كمار (تابك و،)االقتصاد: الفقه (تابكيف 

  .دعاة االنقالب وحصالاإلدعاة  وينيالية اخلينظر يف قبال

ح الفوقي صالاإل ألن ،نفعي الثاين ال و،اليصلح يف عامل اخليإمنا  وس بواقعيي لاألولن إ: ث قاليح

االنقالب بدون وصول املرحلة السابقة  إذ حي صحريالثالث غ و،ة االجتماعي بنيريبل الالزم تغ،  منتجريغ

   ةي البنيريؤثر يف تغي ال حد النضج



١١٨

  .ل فقطك الشريغيإمنا و

 ،ةياليت اخل�سائر النظركهي إمنا  و،ةيست علمي لًأيضاته ين نظر أظهر، نيتابكن اليمبا ردد�ه يف ذو

  .ةيبطالن هذه النظرى ة عليوعيقد دلت التجربة الشو

   

  اسةي ال للس:سكمار

لذا  وً،آجال أو ًبسبب اختفاء الدولة عاجال، اسةيلغاء علم الس�: اسييس يف احلقل السكقال مارو

درسو�ا يف ي و،ةيسكة املارية أجزاء النظريلحقو�ا ببقيبل ، اسة دراسة مستقلةيون السيسكدرس املاريال

  .طارهاإ

ذا إف ،�لفتح وسرك�ل ،املستغلون واملستغلون :ني متصارعتنية �ن يف ا�تمع طبقتياستدل هلذه النظرو

ذا إ و،زاء الطبقة العاملةإ كولئأالدولة حلفظ مصاحل  إىل مراج األاحت ينيد الرأمسالينتاج بانت وسائل اإلك

زاء إالدولة حلفظ هذه الطبقة  إىل مرد الطبقة العاملة احتاج األية بيتاريبسبب الثورة الربول صارت الوسائل

بقدر  كل استهلكال و،ل عمل بقدر جهدهكفال، ً عادالكاالستهال وعيصار التوز إذا أما ،ةيالطبقة الرأمسال

الدولة يف  إىل ني الطبقتىحدإحتتاج  حىت  طبقتانكنذايون حكت ال إذ ،ًاياختفت الدولة تلقائ ،اجهياحت

  . ىخرقبال الطبقة األ

ف كيف، ماماأل إىل األمة ميلتقد و،م النظاميلتنظ و،قامة العدلفالدولة إل، الية أشبه �خليهذه النظرو

  . ةياب الطبقذه ً�ال عادين فرض مستحإو، كل ذل كتسىني

ة للسلع هي بقدر ما بذل يف يمة االقتصادين القأ و،مةيفائض الق ةيبنظر االقتصاد س يفكقال مارو

  ما ك ،ارتيكد هذا إىل قد سبقه و،نتاجها من عملإ



١١٩

  .ليمع تعد جليه ة يف الفلسفةينظر إىل سبقه

  .زاء عملهم هم مستحقون له �ما نيالفالح وسرق من العمال ي�ن الرأمسايل: قال ةيًطبقا هلذه النظرو

ن أ و،ةيبطالن هذه النظر) املقارن يسالماالقتصاد اإل (تابك و)االقتصاد: الفقه (تابكر� يف كقد ذو

العالقات  و،انكامل وشرائط الزمان و،املواد و،ريكالف و،العمل اجلسدي (:اءيمة يف قبال مخسة أشيالق

  .)ةياالجتماع

ة يصحة نظر عيني  الكن ذلكل، نيتابكر�ه يف الكما ذك، ة �طلًضاأية ية الغربيالرأمسال أن حيصح

  . سكمار

ة مبعاول هدم الطبقة العاملة يوعيالش إىل هدمي�ن العامل الصناعي سوف  :تهؤايف تنب سكقال مارو

ى علالء العمال يأثر استى عل أنه فرتضيان كأنه ك و،ةيعن الطبق ر صورة العامل اخلايلكذيمث مل ، ةيللرأمسال

 إىل خيتجمد التاريمن مث  و،ةيه تلقائيقة آليبطر ،ةيدة الرأمسالياليت هي ول وضاع الفاسدةم تصح األكاحل

   .صبح ا�تمع بدون دولةي وبداأل

وضاع ومل تصح األ، اييف روس يهو ا�دام العامل املتخلف الزراع و،بل وقع ضده، قعي مل األول ؤالتنبو

بل ، ومة مل ختتفكاحل و،تجمدي أن عقلي خ اليالتار و،ًدا من العامل الرأمسايلا أشد فسايروسن إ بل، الفاسدة

ًطمعا وةيتاتوريكومات دكصارت أشد احل
)١(.   

نا بصدده كما  إىل نرجع ،ناليت لسنا حنن بصددها اآلو ،ةياسيس السكة ماريذا ظهر عدم صحة نظرإو

 يف االجتماع يثر القوة األينسانة اإليللشخص  أنما ك،ل شيء كسينه لكل، ً�ًا تصاعدريخ سيللتار أن من

   االقتصادو

                                                

  .  كتاب بريبيجو وحنوه،نبؤات ماركس االقتصادية تراجع يف شأن) ١(



١٢٠

  . يف املسألة السابقةكذل إىل ملاعما تقدم اإلك ،هاريغو

  

  ))بني الشخصية والتاريخ((

  : يت هنا سؤاالن�و

خ يط يف شالل التاري أم عامل بس،اسةية عامل مؤثر يف عامل السينسانة اإليالشخص أن هل :األول

  .اجلارف

وضع  وة العاملةي الشخصيريان تغكمهل �إل ،األولالسؤال  يجة جواب أول شقيهو نتو :الثاين

  .أم ال، ا�اكها مريغ

ة يست الشخصيفل،  آخرإنسان إىل هايرين تغكميمل ، اةي يف احلريبكثر الة هلا األيانت الشخصكذا إف

انت قطرة كبل ، كذلك ةين الشخصكمل ت إذا أما، موظف آخر إىل هيرين تغكمياملوظف العادي الذي ك

  . ةيل الشخصين تبدكمأ و،خية للتاريمهانت األك، خ اجلارفي لشالل التارريبكثر الاألإمنا  و،خييف حبر التار

ى عمله عل وعل ثقل حبثهجي أن بجياسي يالس أن هي هل اسةيالس فائدة هذا االختالف يفو

  .خيالتارى عمله عل وثهعل ثقل حبجيأن  أو ،ةيشخاص الساماأل

النظرة  إىل ن ذهبوايركنما مجاعة آخرون من املفيب، ةيخيالنظرة التار إىل ذهبونيًون غالبا يسكاملار

 خيل من التاركلن إ :بل نقول، نيتيالنظرى حد� ال نغايل أن القاعدةى مقتض أن مع، ةيالشخص

خ يشالل التار أن ماك ،بقدر خيالتارى  جمرريغي ريبك النسانفاإل، خراآلى  علريًا يف التأثريبكًة دورا يالشخصو

بدون  أنه ماك، ةريبكة اليتربز الشخص أن نكمية ال يخيفبدون املؤهالت التار،  بلونهريبك النسانلون اإلي

   .خيالتارى  جمرريتغي أن نكمية ال ياملؤهالت الشخص



١٢١

انع ل الدور لالقتصاد الصكعطي ي أن ث أراديس حك فمار،هيرأ إىل ل صاحب رأيكأما ملاذا ذهب 

 من ريثكنما ي ب،خيالتارى لذا جعل ثقله عل و،ةينسانة اإليعطاء الدور للشخصإى قدر علين يكمل ، خيللتار

 اءينب األأمثال إىل نظارهمأًئا من يش وبل،  القساةنيالفاحت وينيتاتوريك الدكامللو إىل نظارهمأن وجهوا يركاملف

 ال ،تبعهم وا�مكيف رى خ مشيالتار أن فرأوا، شباههمأ وأرسطو وأفالطونك ،العلماءو) عليهم السالم(

  . نيمرال األى كقد عرفت لزوم جعل الثقل عل و،اتيالشخصى لذا جعلوا الثقل عل و،سكالع

  

  ةية الشخصيزكأقوال يف مر

  : ثالث فئات إىل انقسموا، ةيز الثقل الشخصكن قالوا �ن مريالذمث إن 

 أو مكاحلا أن  إىل نظرري من غ،بطالاأل ومةكبقة احلاة املؤثرة هي الطيمن قال �ن الشخص :األوىل

  .ة أم الياقة النفسيه الليهل توفرت ف خيالبطل املؤثر يف التار

الشعلة  واليت استمدت القوة و،ةيبيات الغيصحاب النفسأة املؤثرة هي يمن قال �ن الشخص :ةيالثان

  . تهين شخصيوك تة مدخل يفيالرتبو وةية العمليون للشخصيك أن بدون، بيمن الغ

رة �ن جتعل يجد ةية قويات املر�ة تربيصحاب النفسأة املؤثرة هي يمن قال �ن الشخص :الثالثة

  .  املهمةمورقدام يف األاإل وتهايترب وة النفسيتقو املؤثرإمنا  و،كب يف ذليفال أثر للغ، ةي شخصنساناإل

   ،ًايلكًارا كنإ ىخرل فئة رأي الفئة األكار كنإالغالب عدم  أن ىفخيال و



١٢٢

ًس اختالفا يف يور لكاالختالف املذ و،ًاي �نًون القول الثاين قوال يكز الثقل حىتكالم يف مركالإمنا و

خ حسب يون الالزم االهتمام بصنع التاريك، خيشالل التارلان الثقل كذا إف، بل له آ�ره، اتيجمرد العلم

  . ًاًنبتت نبا� حسنأصلحت رض إذا األك، نكالقدر املم

لق خي كورب، ب خاص به سبحانهيالغ إذ ،نساند اإلين عالج بيك مل ،يبيمر غان الثقل ألك إذا أما

   .)٢(شاء هللايأن ّ إال ونؤوما تشا ،)١(شاءيمن 

  . كل ذلكاد جيإن كان من املمكقدام اإل ونيالتلق واءحياإل وةيان الثقل للرتبك إذا نعم

  .ةي جزئراء الثالثة مقبولة بنسبةل اآلكو

  . ةريثكات يحصائإ و،قةيمطالعات دق إىل  حباجةك فذل،قسامي األالثقل أل أن أما

نته يف كمأ وخي التارةأزمن يتستو ما الك، اتية النفسيل يف ذاتكال يستوي ال أنه  يفكش ال، نعم

   .اتييف بروز القابل ةية الرتبيفى كيتتساو  الكذلك و،فاءاتكظهار الإ ومناءة لإليالصالح

 ةيعيالطب وةيبي من العوامل الغ،ظهاراإل ومناءلوف العوامل اليت حتقق اإلأ خياملراد بشالل التار إن مث

ًلعل شخصا �رزا يف التار و،هاريغ وةياالجتماعو  ،اتهيتنفة حبكات امليمن اجلزئ يظهر لوال أي جزئين يكخ مل يً

 يريثرت يف تغأصدمة مفاجئة  أو ،ة التساميغبط أو ،بيموت حب أو ،صفعة معلمنسان أن قرأ اإليًا ما ريثكو

   .إنساناة يحى جمار

                                                

. ٦٨ :سورة القصص) ١(

. ٣٠ :سورة الدهر) ٢(



١٢٣

  

   السياسيةةيمسات الشخص

اسي يف تفهم يساعد السيخ بقدرها مما ي التارريبعض الصفات اليت تغى د عليان وضع الكملا مث إنه 

ً أيضا حنن رهاكنذ، عدة من هذه الصفات اسةير بعض علماء السكذ، املستقبل وخ يف املاضييت التار�جمر

  . اتير اخلصوصكذ وسهابًتباعا بدون اإل

  ً.ون مساملايكقد  وً،ون بطبعه حمار�يكاسي قد يفالس :١

ث يح ،س من القسم الثاينك�لع، دةيلق عداوات جدخي وبل، دهايهتم لتشدي والنزاعات يبقي األولف

  . سالمهو الذي حبذه اإل اينالقسم الث و،السلم إىل قرب الطرق األكسلي وً،فاكي وًماكقلل العداوات ي

عف اف كظ القلب النفضوا من حوليًنت فظا غلكولو  فبما رمحة من هللا لنت هلم: قال سبحانه

   .)١(هللاى ل علكذا عزمت فتوإف مرشاورهم يف األ واستغفر هلم وعنهم

   .)٢(»جادهلم �ليت هي أحسن واملوعظة احلسنة ومةك �حلكل ربيسب إىل ادع: قال سبحانهو

   .)٣(جنحوا للسلم فاجنح هلان إو: ال سبحانهقو

   .)٤(افةكادخلوا يف السلم : قال سبحانهو

   أنه ويلكنه عداوة يب وكنيذا الذي بإحسن فأادفع اليت هي : قال سبحانهو

                                                

  . ١٥٩ :سورة آل عمران) ١(

. ١٢٥ :سورة النحل) ٢(

. ٦١ :نفالسورة األ) ٣(

. ٢٠٨ :سورة البقرة) ٤(



١٢٤

  .)١(ميذو حظ عظّ إال ّلقاهايال  ون صربوايذالّ إال ّلقاهايال  وميمح

  . )السالم وهم الصالةيعل(ئمة اء واألينبة الطاهرة لألريالس و،ةريثك الت�الروا وت�ها من اآلريغإىل 

ث ما ياسة حيدور مع السي بل ،كذلكون يكقد ال  و،ة خاصةيون صاحب نظريكقد ى اسيالس و:٢

  .دارت

 خبالف الثاين، مهاريغ أو ةيحلادإ أو ةينية ديانت نظرك سواء ،تهينظرى اسة عليق السيهتم لتطبي األولف

ن يدحيث إنه ، األولمن القسم  ياسيالس ريبي سالماإل أن من املعلوم و،وفق مبزاجهعمل األيث يح

  .ك ذلريغ أو ً�اقتصاد أو ًايان اجتماعكسواء ، ةيل مسرح نظركله يف  و،عقائدي

ون يكإمنا ة يصاحب النظرأن ّ إال ،اسي قابل لالنعطافي من السني من القسمًالك أن ىفخي الو

  . ائدةفالى توخيث يه حري خبالف غ،املهم وهمها قاعدة األينطبق عليئل انعطافه يف مسا

تطع  الو: الثاين قوله سبحانهى نطبق عليقد  و،األولخبالف  الثاين انتهازين إ :ن شئت قلتإو

: ه قوله سبحانهينطبق علي الذي األولخبالف  ،)٢(مره فرطاأان ك واتبع هواه ور�كمن أغفلنا قلبه عن ذ

فريكمن شاء فل وؤمنيم فمن شاء فلكق من ربقل احلو)٣(.  

القاعدة حيث إن  ،)ربر الواسطةيقاعدة اهلدف  (نيب و)املهم وقاعدة االهم (نيفرق واضح ب أنه ماك

 أو ًمرجوحا أو انك ً�ة تقدم اهلدف مساوينما القاعدة الثانيب ،ةيهي قاعدة عقالئو همتقدم األ األوىل

  . ًراجحا

  ً.ون مصلحايكقد  و،ً�ون ثوريكاسي قد يالس و:٣

  د الثورة يري األولف

                                                

  . ٣٥ ـ ٣٤ :سورة فصلت) ١(

. ٣٨ :سورة الكهف) ٢(

. ٣٩ :سورة الكهف) ٣(



١٢٥

ى ن رأإ ووضاعصالح األى بقاء علد اإليرينما الثاين يب، الصاحل بنظره إىل قلبهاي ألن ،وضاعاألى عل

 بعض ريد تعميريمن  و،ديًدارا بطرز جد بينيد هدم الدار ليري مثلهما مثل من ،صالحهإ ومهيًخرا� أراد ترم

  .ها العطبيلإوصل ليت جوانب الدار ا

النظام ى صل علحيالثوري قد  أن  فهو معلول،سك�لع واملصلح إىل يمن حتول الثورى ريأما ما قد 

ه من ءد بنايرياملصلح خراب متام الدار فى رينما قد يب، ديصالح الفاسد من البناء اجلدهتم إلياملطلوب له ف

  . الطرز السابقى د عليجد

 ،ةيسالم اإلرية غيبناأل إىل  �لنسبةً�ثور، ل حالكد الثوري املصلح يف يري مسالاإل أن ر� ظهركمبا ذو

  . الفساد واليت أصا�ا العطب ةيسالمة اإليبناأل إىل ًمصلحا �لنسبةو

 العامل سالمذا مشل اإلإ ف،يإسالم ري بناء غكدام هنا فهو ثوري ما، ن عامليي دسالماإلحيث إن  نعم

 كدام هنا فما ،)١(نياملستضعف ول هللايم ال تقاتلون يف سبكل ماو:  سبحانهقال، ًايصالحإانقلب  لهك

  . فالثورة مستمرة، مستضعف حقه مهدور و،ل هللا مصدوديسب

  .ًاكون حمنيكقد  وً،دايون عنيكاسي قد يالسو: ٤

أما  ،ةياسياحللول الس وةيعرف الطرق الدبلوماسي ال و،العناد ول بروح التعصبكواجه املشاي األولف

 سرياأل املرض �لعالج يداوي الذي ريب البصيالطبك، ل من أقرب الطرقكل املشاحي، سك فهو �لعكاحملن

 ،م مرامههكقد أح، ب دوار بطبهيطب: )صلى هللا عليه وآله(عظم قد ورد يف وصف الرسول األ و،سلماأل

  ى أمحو

                                                

. ٧٥: سورة النساء) ١(



١٢٦

  .)١(امسهيم

لو وضع : ثييف احلد و،دفع �ليت هي أحسني الذي كاسي احملنين السيوكد تيري سالملذا فاإلو

   .)٢(شيء شانهى ولو وضع اخلرق عل، ء زانهيشى الرفق عل

: ةميركة الييف اآل و،الضرورات تقدر بقدرها أن ىري و،القطع ضرورة والبرت والقمع والقلعى ري سالماإلو

م العسركد بيريسر وال يم الكد هللا بيري)٣(.   

ول أه يف ء�ربكرض ين مل إ وكنما احملنيب، سهكالعاقبة تعاأن ّ إال ،هء�ربى كضأرن إ ودياسي العنيالسو

  . العاقبة احملمودة حتالفهأن ّ إال ،مرحلة

نطق ي أن سريفما أ، نيمرس الفارق النطق �أليل و،ًايميون إقليكقد  و،ًايون عامليكاسي قد يالس و:٥

  .طيالتخط وبل الواقع،  �نه عاملينساناإل

 سالماإل و،ةيميعمل يف نطاق اإلقل يالثاين و،نكحسب املم ةيعمل يف نطاق العاملي وططخي األولف

   .األولى ري

أحب : قال و،)٤( يف اخللقك لرينظ أو ،ني يف الدكما أخ لإالناس : )السالمعليه ( علي قال

  . ةيسالمة اإلعية اليت زخرت �ا الشري العامليري من املعاك ذلريغ إىل ،)٥(ك ما حتب لنفسكريلغ

 ي،السطح وقيالعم و،احملجم واملقدامك، ن يف اخلارجياملوجود ينياسيهم من أقسام السريغإىل : ٦

  .همريغو

  إمنا مات يهذه التقس أن ىفخيال و

                                                

. ١٠٨اخلطبة : �ج البالغة) ١(

. وحكمه) صلى هللا عليه وآله( �ب مواعظ النيب ٣٩ص: حتف العقول) ٢(

. ١٨٥ :سورة البقرة) ٣(

. ٥٣اخلطبة : �ج البالغةانظر ) ٤(

. ٣١كتاب : �ج البالغة) ٥(



١٢٧

  . عةيًجمردا عن اعتبار الشر، الساسة واسةيالس إىل هي �لنسبة

  

  ))من أقسام السياسة والسياسي((

ا ية تالحظ الدنيما عقلإ و،نيالد واية تالحظ الدنيما شرعإاسة يفالس، تبارالحظنا هذا االع إذا أما

  . ةيا الشهوانية تالحظ الدنيما مادإ و،املوزونة

  .قسام الثالثةاأل إىل نقسم �ذا االعتبارياسي يالسو

 قول ربنا آتنا يفيمنهم من و: ما قال سبحانهك، نيالد واية ختطط لسالمة الدنياسة الشرعيفالس: ١

  .)١(قنا عذاب النار وخرة حسنةيف اآل وا حسنةيالدن

  .)٢(خرتهاه آلي دنكس منا من تريل و،اهي آخرته لدنكس منا من تريل: )ه السالميعل(ما قال كو

 متوت كأنك كخرتاعمل آل وً،ش أبداي تعكانك كاياعمل لدن: )ه السالميعل(قال ى خرألمة كيف و

   .)٣(ًغدا

�ا إف ،عةيأصحاب العقول ا�ردة عن الشر وها الفالسفةيلإنظر يي اليت ، أةياسة الفلسفيأما الس: ٢

 تسقط كبذل و،رفاه وها بسالمي فإنسانل كش يعياليت  و،ارهكامل وخطارا عن األيختطط لسالمة الدن

  .ةيجل العافأل الشهوات العاجلة

 حتت نسانرتطم اإلي أن عييمن الطب و،�لشهواتّ إال �تم ة اليت الياسة املادييت دور الس�ًا ريخأو: ٣

 ريسينسان أن ذا أراد اإلإف ا حمدودةيالدن إذ ،املنازعات ومراضاأل ولكحال املشا أويف، اسةيظل هذه الس

  دون االنتهاز يرين ي الذفراد األنينشب اخلالف ب و،ارتطم �حلدود نيمواز وها بدون ضوابطيف

                                                

  . ٢٠ :سورة البقرة) ١(

. ١حة مات التجارد من مق٢٨ الباب ٤٩ص١٢ج: لوسائلا) ٢(

.  ٢حة مات التجارد من مق٢٨ الباب ٤٩ص١٢ج: الوسائل )٣(



١٢٨

  . لةيلل من فرضها القيالن و،من مناهلها احملدودة

  :)ةيشرع وةيعقل وةيعيطب( إىل ،اسةيمه السي يف تقسنير�ه أشار بعض علماء املسلمكما ذ إىل لعلو

  .الشهوة و الغرضىمقتض إىل ما حتمل الناس :األوىلف

  .دفع مضارها وةيويجلب املصاحل الدنى مقتض إىل  ما حتملهم:ةيالثانو

 ،ايدن وني دسالماإل أن  ملا هو واضح منكذل و.مأخراه واهميصلحهم يف دنيما  إىل  حتملهم:الثالثةو

�ذه النظرة وضع  و،دهيل عبكال و،ة واحدة لرب واحدكممل ىخراأل واألوىلى ري سالماإلن إ ىحر�ألأو 

   .جلةاآل و العاجلة منها،ة الواحدةكرجاء هذه اململأد يف ياخلطط العامة لصالح العب

، قسام الستة السابقةرت يف األكاحملامد اليت ذ إىل فيضيي هو الذي سالماسي اإليفالس، انكف كيو

  . اسييسلوبه السأيف  ةيسالمة اإلياملنهج

  



١٢٩

  

   علم أم علوماسةيالس

نما الثاين له موضوعات يب،  له موضوع واحداألولف ،)العلوم( و)العلم (نيفرق ب ):١١مسألة(

  . مهاريغ و علم االقتصادكذلك و،م واحدفعلم النحو عل، سك العكذلك وً،س علومايالعلم الواحد ل و،متعددة

  .هاريغ واملعاين والنحو والشاملة للصرف، ةيدب قلنا العلوم األ،دبالحظنا األ إذ أماو

ة هذا العلم �لعلوم يبتسمى اسة القداميه مجاعة من علماء السيما اصطلح عل أن ظهريزان ي�ذا املو

اسة يالس إذ ،ةيالعلوم االقتصاد أو ةيالعلوم النحو: لنقو أن هو مبثابة إذ ، حملهريان يف غك ،ةياسيالس

  .سائر العلومك موضوع واحد له مسائل

اة ي�تم �حل ةينسانع العلوم اإليمج أن همكريان منطلق تفكف، ةين جعلوا هذه التسمي الذكولئأأما 

فرع مرتبط  ةينسانمن العلوم اإل ل علمكبل ل، دان خاصياسة ميس للسيفل، �خر أو بوجه، ةياسيالس

علم  و،اسييعلم النفس الس و،اسيياالقتصاد الس و،ةياسيا السياجلغراف و،اسييخ السيالتارك ،اسةي�لس

  .ك ذلريغإىل  و،اسيياالجتماع الس

أخذ�ا سائر ، اسةيفهذه فروع من الس، اسييض وحدة العلم السففي لريك ن هذا املنطق الكل

  . ل فرع علمك أن ال، العلوم



١٣٠

ما  إىل مررجعوا األأ و،صححوا هذا االحنراف وًبايً عاما تقرنيربعأقبل  نيع من املتأخرلذا جاء مجو

  .)اسةيعلم الس(: فقالوا، ًال علوماً اسة علمايون السكه القدماء من يلإأشار 

ة ي االعتبارموريف األ د الواقعييالتحدأن ّ إال ،المشاحة يف االصطالح وًايان اصطالحكن إ ومراألو

ة ي اخلارجموريف األ د الواقعييما التحدك، ةي االعتبارمور األك يف مسارب تلنسانطأ اإلخي الن جدر �أ

  . هي من التنسانفظ اإلحي

  

  ))أقسام موضوع السياسية((

 ةيالداخل إىل العمل قسموه و،�لعمل و�لنظر اسة حددوا موضوع هذا العلميًمجعا من علماء السمث إن 

  : ةيساسأة فروع فاملوضوع له أربع، ةيالدولو

  : يشمل: األول

  . ةياسية السيالنظر: ١

  .ةياسيار السكفخ األي�رو: ٢

ن الذهن ييف متر و،اسةيم السي يف تعلكجل مساعدة العلم بذلأل، خ من العمليجعلوا التارإمنا و

  . ق اخلارجييالتطبى عداد العامل علإل

  : ة الشاملةياسياملؤسسات الس :الثاين

  . ة املقارنةيسايللمؤسسات الس: ١

  . الدستورك ةيعياملؤسسات التشرو: ٢

  .ومةكاحلكة يذياملؤسسات التنفو: ٣

ومة كاحل( و)ةيزكومة املركاحل( و)الدستور (ست مؤسسات هي إىل هذه الثالثة مبجموعها تتحللو

ة ياسيالساملؤسسات ( و)ةياالجتماع وةيومة االقتصادكوظائف احل( و) العامةدارةاإل( و)ةياحملل وةيميقلاإل

   .)املقارنة

ون يكها يف و،اسةيمنها منطلق السحيث إن ، اسةيللس األوىل اليت هي مبنزلة النسبة موراأل :الثالث

  . كذل إىل ما و،ياسيالنضج الس



١٣١

  : أمورربعة أ إىل هذا اسة اجلدديقد قسم علماء السو

  . الرأي العام: ١

  . عاتياجلم أو الفئات: ٢

  . ةياسيحزاب الساأل: ٣

  .ومةكاحلدارة أو  يف اإلنسانة اإلكمشار :٤

 ،القاعدة والوسط ومبنزلة القمة ـ الثالث ود الثاينيبتوح ـ هذه الثالثة أن قد تقدم يف املسألة السابقةو

   ً.عايتشر أو ًذايتنف مكالدخول يف احل إىل الفئة إىل من الرأي ياسيون التدرج السيكه يعلو

  ؟القضاء انكن ميفأ: قالي ال

  . كه بذليصطلح علين مل إ و،ذيداخل يف قسم التنف القضاء: قالي ألنه

  : ة اليت هي عبارةيدور العالقات الدول يت�ًا ريأخ و:الرابع

  . ةياسة الدوليعن الس: ١

  . ةيدارات الدولاإل وماتيالتنظو: ٢

  . القانون الدويلو: ٣

أراد السعة إذا ّ إال اللهم ،الدولةاسة علم ي�ن الس عرفهيعند من  اسةيعلم الس ظهر نقصيمما تقدم و

 ن مثل هذا املعرفكل، ما أشبه والفئات الضاغطة وشمل مثل الرأي العام يحىت، كفه ذليتعر يف معىن

 صص علم االقتصادخيون حاله حال من يكف،  الدولة فقطصخيمبا  اسةيشرح السيإمنا  كبذلاسة يللس

  . ان فقطي�لب علم البالغة أو ،ً�لنقد مثال

  من هذا املنطق انطلق  و،علم الدولة اسةيأهم فروع علم الس أن كش ال، منع



١٣٢

  . اسةييف حمور دراسا�م للس يف سالف الزمان املسلمون وونيحياملس وونيو�نيال

ختطئة  أن ىفخي ال و،ىالدولة املثل المهمكان حمور ك، اسةين تعرضوا للسيالذ ونيو�نيفالفالسفة ال: ١

فمهما ، نسانط لسعادة اإليهم أرادوا التخط إذ ،ر �العتناءي جدريغ، ونيون ال واقعي��م مثال بعض هلم

هدف ي�حث  ول عاملك مثال كمثاهلم يف ذل، السعادة إىل قربأان ك املخطط كذل إىل نسانوصل اإل

  . بطء أو  بسرعةنسانه اإليلإوصل ،  املطافريخأ

 ريلقصما  و،ما � � (ً انطالقا مما أثر عنهم،سةينكال و الدولةنيون تعرضوا للعالقة بيحياملسو: ٢

   .)صرلقي

  . ةيهلاخلالفة اإل وةيرة الدولة الشرعكاملسلمون انطلقوا من فو: ٣

جاء الساسة  حىت ،)المهاك (نيعند املسلم و،)هللا (نيحيعند املس و،)نساناإل (نياألولفاحملور عند 

 عند ًأان خطكن إ وهذا و،استهايس وبنشأة الدولة ً�مبتد اسةي�ا سأمبا  اسةيالس إىل فنظروا احملدثون

  . ةيركاته الفيل وجهة نظر منطلقه من خلفكلأن ّ إال ،الثاين واألول الرأيك، نياملسلم

  



١٣٣

  

   واألمةحبوث يف الدولة

اسي ين املسرح السأ و،اسيياملسرح الس وةياسية السيالم حول الشخصكلقد تقدم ال ):١٢مسألة(

ًون حمصورا يف حدود البالد يكقد  ياسياملسرح الس أن ماك، اسةيرجل سكاسي يه السيفظهر يهو الذي 

  . البلدان وممسائر األ إىل تعداهيقد  و،اسةيالذي هو موطن رجل الس

 ،خراسة يف البلدان األي السعمالإ و،حدود بالده ين من تعدكتمير هو الذي ياسي القديالسمث إن 

، أكثر فأكثرانت عرضة للسقوط كلما قلت جذور الشجرة ك و، جذورالشجرة هلاكاسة يالس ألن كذلو

حدود  ل الصداقات خارجيحتصى ء عل�قوون األياسيلذا اعتاد الس و،ًخصوصا عند هبوب العواصف

بعضهم  أن  إىلضافةهذا �إل، خرزر اآلأحدمها أشد ي ف،ني اجلانبني بًون متباداليكنئذ يالنفع ح و،بالدهم

  . ما أشبه خارج البالد وجالالر والصحف يشرتي

  : نييف أمر، اسةيالم حول السكفموضع ال، انكف كيو

   .الدولة: أ

   .األمة: ب

  رمبا  و،همايلتكالدولة هي املتصرفة يف  و،ةكون موضعها اململك تاألمةف



١٣٤

  .ر�كما ذك مماأل وسائر البالد إىل اسي حدود بالديالسى تعدي

  . ما تقدم يف املسألة السابقةك، مم األنيون مسرحها بيكقد  اسةيالس أن ماك

  

  ))احلاجة إىل الدولة((

  .و�اؤيف خمتلف ش ةريبك مجاعة أمور دارةإل ةيالت البشركالتشى رقأفهي  ،الدولة أما

الدولة  إىل اجيان االحتك، ممتعقدت أحوال األ وثر البشر يف منطقةك والصناعة ولما تقدم العلمكو

ؤثر ي ممتعقد أحوال األ و،أكثرثرة توجب تبادل العالقات كال و،جات البشرد حايزيالعلم حيث إن ، أكثر

 اجيون االحتيكاجات ي�رتفاع درجة االحت و،اجاتيرفع درجة االحتي كل ذلك و،همريأحوال غى ًا عليتلقائ

  . أكثر فأكثرة لفراغات احلاجات ياململ و،اجاتيالدولة املنظمة هلذه االحتإىل 

معامل  إىل احتاج الناس و،ثةياملواصالت احلد وهر�ءكال واملاء اةيلت يف احلتدخ أن بعد ًمثال: ١

نما يب، �عطاء هذه احلاجات فة الدولةيزادت وظ، ما أشبه واحملطات واملطارات وهر�ءكائن الكم و،ةيالتصف

  . قبلى ن من ذكمل ت

 الدولة اليت تشرف نيب و،إنسانون يون ملؤصالح شإى  الدولة اليت تشرف علنيالفرق واضح بو: ٢

ل كة تعاجل مشاينما الثانيب، ونيل عالقات ملكتعاجل مشا األوىلحيث إن ، ونية ملائمون ؤصالح شإى عل

يف  يوجب التضاعف العددي  الفراديف األ يالتضاعف العددحيث إن ،  من العالقاتينيمئات املال

  . يوجب التضاعف اهلندسيبل ، العالقات

 �لث صارت العالقات إنسانوجد  إذا أما، نيعالقتان من الطرف د �خر واحإنسانعالقة : ًمثال

  .اس السابقيزادت العالئق �لق لما زاد فردك ذاكه و،عشرة صارت العالقات اثنيت ذا وجد رابعإف، ًستا

  ثرة كعرف وجه ي كبذلو



١٣٥

مم حاله  األتعددحيث إن ، مةأل كتعقدت الظروف ل و،ممتعددت األ إذا مايف الدولة إىل اجياالحت

   .األولتعقد ظروفها حاله حال  و،حال الثاين

  .  البشرأفرادثر ك و،لما تقدم العلمك، الدولة إىل اجيمبا تقدم ظهرت شدة االحتو

  

   ونقدهاالنظرية املاركسية يف الدولة

 ث اليح، ن يف أول أزمنة البشركمل ت، ًارضاًرون الدولة أمرا عيفهم ، ك خالفوا ذلينيسكن املاركل

ستغل يث أخذ بعض البشر يح، نتاجبروز وسائل اإل وةكيعند ظهور املل حدثتإمنا  و،نتاجوسائل لإل

ة يقلملصاحل األحلافظة االدولة هي  و،عة البشريهو احنراف يف طبإمنا  فظهور الدولة، ةيًالبعض تبعا للطبق

 نتاجوسائل اإلى الء عليمن االستة يكثرنت األكذا متإ و،�لفتح نية املستغليكثرضد األ ،سرك�ل نياملستغل

ذا إ و، بقدر حاجتهكستهلي و،عمل بقدر طاقتهيل ك، كاالستهال ول يف االنتاجكالى وتساو، ةيزالت الطبق

  . الدولة إىل اجيزالت االحت ةيزالت الطبق

  : أمورها يرد علية يهذه النظرو

بل من ، رواكدولة من جهة ما ذال إىل اجيس االحتيفل، الدولة إىل ما تقدم من وجه احلاجة :األول

ة ما يالدولة �ق إىل اجيهذه الثالثة اليت هي مبعث االحت و،)٣ ـ ٢ ـ ١(  الثالثةمورر� من األكجهة ما ذ

  ً.إنسا� نساناإل يبق

تبعه  و،رها دارونكاليت ذ األول املتوحش نسانة اإليف نظرير� يف بعض املسائل السابقة زكقد ذو

  النقل متطابقان  والعقلفإن  ،هريغ وسكها ماريعل



١٣٦

  . ةيالنها إىل ًمتحضرا بقىبيس ووجد أن  منذنسانحتضر اإلى عل

اختفت الطبقات  إذا الزمه اختفاء الدولة) دة الطبقات املتضادةين الدولة ولإ(: قوهلمن إ :الثاين

  خطر داخليمامأتوحدت الطبقات  إذا ماك،  احلالكجند عدم اختفاء الدولة يف ذل �أمع ، املتضادة

مل ختتف  و،احتدت الطبقات ةيالثان واألوىلة يففي احلرب العامل، احلربكخارجي  أو ،وبئةاأل ووليالسك

 فهل احلرب ينيملان طبقة العمال الفرنسملاذا حاربت طبقة العمال األ و،أكثرها يلإاج يان االحتكبل ، الدولة

قد سببت هذه احلروب  و، يف اجلزائرينيلفرنسا ونيهود يف فلسطيذا حارب املسلمون الك و،ةيانت طبقك

مل حتارب  وةيلة حاربت الشغليالشغ أن  إىلضافة�إل،  مل ختتف الدولةكمع ذل و،نيد طبقات املسلميتوح

  . طبقة طبقة

  حىت،فقط �لفتح املستغلون و،سرك�ل  املستغلون،نيتي االقتصادني الطبقتنيس بيالنزاع لن إ :الثالث

 ،هاريغ والر�سة ونيالد والثقافة وةيالقومك، بل النزاع له منطلقات متعددة،  الدولةتفتخاختفت اإذا 

 دامت هذه املنطلقات موجودة ما ى،بعض تبقى عدم تعدي بعض عل وا احلافظة للعدلحيث إ�الدولة و

  . ةية االقتصادين اختفت الطبقإو

ذا اختفت إف، ا رهن وجود املصاحلون وجوده يكحىت، حتفظ مصاحل طبقة ضد طبقة الدولة ال :الرابع

  .ن يف الدولة املنحرفةك ممكنعم ذل، املصاحل اختفت الدولة

 ،حواليف بعض األ أكثرتها لبعض اجلوانب يانت رعاكن إ و،ل اجلوانب كيًالدولة غالبا تراعإذ 

اجلزئي ( أن ات املنطقيمن أول أن مع، ل دولةك إىل بعض الدول مث عمموا أحواهلا إىل ون نظروايسكفاملار

  .ً)تسباكال م وًاسباكون يكال

  . مرح هذا األيد توضي ملز،ة حول الدولةيسالمة اإلير يف آخر هذا الفصل النظركسنذو



١٣٧

 ،املوجب الختفاء الدولة وجب اختفاء الطبقاتينتاج ان تسلم العمال لوسائل اإلكلو  :اخلامس

ثورة حيث إن ، قرن يبعضها زهاء ثلثى عل قد مر وة وجود الطبقاتيوعيل البالد الشكيف ى فلماذا نر

   .حسب زعمهم ل شيءك العمال كقد مل و،)م١٩١٧ (انت سنةكا يتوبر يف روسكا

 صالبة وبل ازدادت شدة، ة فقطيوعيسائر بالد الش وايمل ختتف الدولة يف روس أنه ال :السادس

  .دوائر ومؤسساتو

 )الختفاء الطبقات نتاجم وسائل اإلي�م( نياخلامس ظهر بطالن ما ادعوه من التالزم و�لسادسو

   .)الختفاء الدولة اختفاء الطبقات(و

  

  السالم علي عليه الدولة يف منظار

  .رجفا أو  برريالبد للناس من أم: ما يف �ج البالغةك )ه السالميعل( ني املؤمنريمأ ي علقال

ل طائفة تنتخب من ك ألن ،د الفجاريف بال م فاجركحا و،برارم بر يف بالد األكاملراد حا أن الظاهرـ 

  . ـ ميكعل ّوىليونوا كفما تكي: ما وردك أو ،نفسها

قاتل به يو، ءيمع به الفجي و،جلها األيبلغ هللا في و،افركها اليستمتع في و،املؤمن مرتهإعمل يف ي

ى انته ،)١(سرتاح من فاجري و،ح بريسرت يحىت ،يف من القويؤخذ به للضعي و،�من به السبل و،العدو

   .)ليه السالمع (المهك

فقال ، صف نعلهخيهو  و،قار ي بذ)ه السالميعل( نياملؤمن ريأمى دخلت عل: هللا بن عباس قال عبدو

  ه يعل(فقال ، مة هلايق ال:  فقلت،مة هذه النعليما ق :يل

                                                

  . ٤١ اخلطبة :�ج البالغة) ١(



١٣٨

   .)١(ًأدفع �طال أو ًم حقايقأأن ّ إال ،مكمرتإمن  ّ إيلهللا هلي أحبو :)السالم

من احلق مثل الذي يل  ي علمكل و،مكمرأة يًم حقا بواليكعليل فقد جعل هللا : ه السالميقال علو

 يرجيال  و،هيعلى جرّ إال حدأل يرجي ال، قها يف التناصفيأض و،اء يف التواصفيشاحلق أوسع األ و،ميكعل

، دون خلقه � سبحانهً خاصا كان ذلكل هيعل يرجيال  وله يرجي أن حدان ألكولو ، هيعلى جرّ إال له

 أن العبادى نه سبحانه جعل حقه علكول، ه صروف قضائهيل ما جرت علكلعدله يف  و،عبادهى لقدرته عل

   .أهله ديمن املز ًتوسعا مبا هو وًتفضال، ه مضاعفة الثوابيهم علءجعل جزا و،عوهيطي

يف وجوههاأافكا تتفجعله، بعضى ًحقوقا افرتضها لبعض الناس عل، مث جعل سبحانه من حقوقه ، 

  . ببعضّ إال ستوجب بعضهايال وً،بعضا وجب بعضهايو

الوايلى ة عليحق الرع و،ةيالرعى عل حق الوايل،  احلقوقكأعظم ما افرتض هللا سبحانه من تلو ،

بصالح ّ إال ةيست تصلح الرعيفل، نهميًعزا لد و،لفتهمًفجعلها نظاما أل، لى كل علكل ضة هللا سبحانهيفر

عز  ،ها حقهايلإالوايل ى دأو، الوايل حقه إىل ةيذا أدت الرعإف، ةي�ستقامة الرعّ إال ال تصلح الوالة و،ةالوال

 ، الزمانكفصلح بذل، الهلا السنن إذىجرت عل و،اعتدلت معامل العدل و،نيقامت مناهج الد و،نهمياحلق ب

  . عداءئست مطامع األي و،طمع يف بقاء الدولةو

كلاختلفت هنا، تهيبرع أجحف الوايل أو ،هايال وةيذا غلبت الرعإو   

                                                

  . ٣٣ اخلطبة :�ج البالغة) ١(



١٣٩

عطلت  وى،فعمل �هلو، ت حماج السننكتر و،نيوغال يف الدثر األك و،ظهرت معامل اجلور و،لمةكال

 ،برار تذل األكفهنا، م �طل فعليال بعظ و،م حق عطليستوحش بعظيفال ، ثرت علل النفوسك و،حكاماأل

  . )١(سبحانه عند العبادتعظم تبعات هللا  و،شرارتعز األو

 مورضع األيالعدل : )ه السالميعل( فقال ،دالعدل أفضل أم اجلو:  رجل)ه السالميعل(سأله و

 شرفهماأفالعدل ،  خاصرضا عداجلو والعدل سائس عام و،رجها من جهتهاخي داجلو و،مواضعها

   .)٢(أفضلهاو

قد تزوج  ـ ي املال املغصوبـ أ لو وجدتههللا  و،بطله شيءي  المياحلق القد: )ه السالميعل(قال و

   .)٣(قيضأه يفاجلور عل ه العدليمن ضاق عل و،يف العدل سعة فإن ،ماء لرددته به اإلكمل وبه النساء

ام احلجة بوجود يق وال حضور احلاضرلو،  النسمةأبر والذي فلق احلبة وأما: )ه السالميعل(قال و

ى ت حبلها عليلقأل، ال سغب مظلوم و،ظة ظاملى كقاروا عليال ن  أالعلماءى ما أخذ هللا عل و،رصالنا

   .)٤(م هذه أزهد عندي من عفطة عنزكايتم دنيلفأل و،وهلاأأس كت آخرها بيلسق و،غار�ا

عليه (فقال ) تربر الوسيلةة يالغا(: عمل حسب القاعدة املعروفةي أن بعض )ه السالميعل(طلب منه و

ان كلو ، ًم جنم يف السماء جنماأو، ريطور به ما مسر مسأما  النصر �جلور، وهللا أ�مرونين أن أطلب): السالم

   .)٥(املال مال هللاإمنا  وفكيف، نهميت بياملال يل لسو

                                                

  . ٣٤الكتاب : �ج البالغة) ١(

. ٤٣٧ احلكمة :�ج البالغة) ٢(

. ١٥اخلطبة : �ج البالغة) ٣(

. ٣ اخلطبة: بالغة�ج ال) ٤(

. ١٢٦ اخلطبة: �ج البالغة) ٥(



١٤٠

 أن بفوق ـ لتهين فضيقدمت يف الدت و،ن عظمت يف احلق منزلتهإ و ـؤس امريلو: )ه السالميعل(قال و

 ،كذلى  علنيعي أن بدون ـ ونيمته العتحقا وه النفوسإن صغرت و ـؤ امرال و،ما محله هللا من حقهى عان علي

   .)١(هيعان عليأو 

تحفظ عند أهل يمبا  ال تتحفظوا مين و،لم به اجلبابرةكمبا ت لموينكفال ت): عليه السالم(وقال 

نه من إف ،يم لنفسعظاإال التماس  و،ل يلياستثقاال يف حق ق التظنوا يب و،�ملصانعة ال ختالطوين و،البادرة

 أو ،فوا عن مقالة حبقكفال ت، هيان العمل �ما أثقل علك هيعرض علي أن العدل أو قال لهي أن استثقل احلق

   .)٢(مشورة بعدل

 كنه يف عنقكول،  بطعمةكس لي لكن عملإو: انجيذر�عامله � إىل تابهك يف )ه السالميعل(قال و

   .)٣(تهيتفتات يف رعأن  كس ليل، كملن فوقى نت مسرتعأ و،مانةأ

م خزان كنإف، اصربوا حلوائجهم، مكنصفوا الناس من أنفسأف: يف مرسومه العام )ه السالميعل(قال و

   .)٤(ئمةسفراء األ و،األمةالء كو و،ةيالرع

  :  واله مصرنيشرت ح األكمال إىل )ه السالميعل( ماميف عهد اإلو

�م إف، لهمك تغتنم أً�ًهم سبعا ضاريونن علكال ت و،اللطف �م واحملبة هلم و،ةي الرمحة للرعكشعر قلبأو(

دغال إ كذل فإن ،طاعأين مؤمر آمر فإتقولن  ال و... يف اخللقك لرينظ أو ،ني يف الدكخ لأما إ، صنفان

ال  و،ته فضل �لهيرعى ه علريغي ال أن الوايلى ًحقا عل فإن ...ريمن الغ تقرب ونية للدكمنه ويف القلب

  ًعطفا  و،ًده ما قسم هللا له من نعمة دنوا من عبادهيزين أو، بهطول خص 

                                                

  . ٢١٦ اخلطبة: �ج البالغة) ١(

. ٢١٦اخلطبة : �ج البالغة) ٢(

. ٥الكتاب : �ج البالغة) ٣(

. ٥١الكتاب : �ج البالغة) ٤(



١٤١

   .)١(خوانهإى عل

ته يف عرض النماذج الذي حنن يفاكل، )ه السالميعل( مامالم اإلك�ذا املقدار من  يتفكهنا نو

ئمة األ و)صلى هللا عليه وآله(عظم ت الواردة عن الرسول األ�الروا وت�انت مجلة من اآلكن إ و،بصدده

  . اهالم حول بعضكال أيتيس و،ةريث ك �ذا املعىن)السالم وهم الصالةيعل(ن يالطاهر

  

                                                

  . ٥٣الكتاب: �ج البالغة) ١(



١٤٢

  

  األمةحبوث يف 

 فلهم عالئق ، واحدريملص ًفهي اجلماعة اليت ربطت أنفسها بعضا ببعض) األمة (أماو ):١٣ مسألة(

قد تقدم يف بعض  و،ذاكهو ،ن�عدة أد أو ن واحديدو ،عدة لغات أو انت هلم لغة واحدةكسواء ، دلةامتب

 ينيالفرنس وملاناأل اسةين لعلماء السأ و،ز بعضها عن بعضيسبب متا واألمةد يوجه توح املسائل السابقة

  . يف هذا السببني خمتلفينيرأ

  : أمورربعة أالم يف هذا الصدد يف كون اليكسو

  . الناس واألمة نيالفرق ب :األول

  . هاؤاختفا وخيمم يف طول التارظهور األ :الثاين

  . ممل األكالعناصر اليت تش :الثالث

  . مة واحدةأ�ا أمة مبا أل كه يش فيان اجلغرايف احملدود الذي تعكامل :الرابع

  

  ))الفرق بني األمة والناس((

، جمموعة ربطت مصاحلها بعض ببعضى علّ إال تطلق  الاألمة ألن ،األمةفالناس أعم من  :األولأما 

 ،نهايجعل العالئق ب وتفاعل بعضها يف بعض بنوع من التفاعلي أن نتكمت و،اث توحدت يف وحدة ميحب

  : نيطالقان �عتبارإهلا و

   ،ةي اهلنداألمة: قاليف، ةيطالق املرتبط �حلدود اجلغرافاإل :١



١٤٣

  . ًمثال ةكي الرتاألمة يف قبال

  ً.مثال ةيحي املسمةاأل يف قبال ،ةيسالم اإلاألمة: قاليف، ةينيطالق املرتبط �حلدود الداإل: ٢

 ،نهما عموم من وجهيون بيك و،ها وحدة خاصةيالحظ فين ي �ي من االعتبار أن األمةمن الواضحو

 األمةتشمل  ةيسالم اإلاألمة و،هاريغ وةيسالم اإلاألمةة تشمل ي اهلنداألمةف ،االصطالح املنطقيى عل

  . هاريغ وةياهلند

بسبب ً تحدان مفهوماي نعم قد ،األمةًوسع مفهوما من أ اسالن إذ ،فعموم مطلق األمة والناس نيأما ب

   .الناس العرب و،ةي العرباألمة: قاليف، ضافةاإل

، ًأيضا األمةاختلفت االصطالحات يف ، ة خاصةيء من فلسفة نظريل شكاغة يالغالب صحيث إن و

قد تصاغ  و،ةية القومفلسف قد تصاغ من و،نيفلسفة الد قد تصاغ من اسةيالس واالقتصاد واالجتماع ًمثال

  . الفلسفةكتل إىل نظمةل األكرجعون ي ونفسهمعلون فلسفة ألجين يركاملف فإن ،ايفلسفة اجلغراف من

 ،نفع قومهيالحظ ماذا ي القومي نمايب، احلرام وة احلالليالحظ يف املسائل االقتصادي ًمثال نيفاملتد

شون يف هذا القطعة اخلاصة من يعين ينفع الذيما الحظ ي ةينطلق من الفلسفة اجلغرافيمن  و،نفعي ماذا الو

  . رضاأل

نطلق من فلسفة وجوب االهتمام ينه فإ ـ ايكمرإ وايقيفرإما يف ك ـ اللونى أما من وضع فلسفته علو

ان كة متعددة يف ميًارا اقتصادكفألذا جتد  و، الفلسفةكطبق تلى ضع اقتصاده عليف، ك�ذا اللون دون ذا

مة نطلق من االقتصاد لألينما القومي يب، يسالمنطلق من االقتصاد اإلي ًلعراق مثالفاملسلم يف ا، واحد

  . نطلق من االقتصاد العراقيي ة اخلاصةيذا املالحظ للحدود اجلغرافكه و،ةيالعرب



١٤٤

ً أيضا) األمة (ان اصطالحك ،من فلسفات خاصة اغة املسائليالغالب اختالف صحيث إن : أقول

احلدود  واللغة إىل من دون نظر) ةيسالم اإلاألمة(: قاليف نيالد هايالحظ فيفقد ، تاغايمما �ثر �ذه الص

الحظ يقد  و،ةيرضاحلدود األ ونيالد إىل من دون نظر) ةي العرباألمة (قاليف ها اللغةيالحظ فيقد  و،ةيرضاأل

  .اللغة ونيالد إىل من دون نظر) ةي املصراألمة(: قاليف رضها األيف

ة يبن األكذلى رتتب عليإمنا  و،ست جمرد اصطالحاتيل طالقات املختلفةاإل أن مقد ظهر مبا تقدو

، املغالطة وقع اخللطيًا ما ريثك و،اغات املتعددةيهذه الفلسفات اليت انطلقت منها الصى عل ة اليت تبىنيالفوق

  . ةيركسس الفاأل واغاته �ملنطلقاتيلعدم اهتمام الشخص يف ص

  

   املسلمةاألمةون كت

يف  األمةن يوكيف ت  العملنيب وةيرك املنطلقات الفنييف مثال الرابطة ب ـ رينش أن �س يف املقامال و

ري ك املنطلق الفنية االرتباط بيفكييف  ممها سائر األيقاس علياليت  و،ةيسالم اإلاألمة إىل  ـممقبال سائر األ

  . املنطلقكجل ذلأل مة واحدةأو�ا ك تنيب و،هلا

 ،الناس خملوقون � و،لها هللاكها يما ف ورضفاأل ً، إذاديدة �لتوحيالعقى ه علمتأ  بىنسالمفاإل

ن شاء إ وعنهى شاء عف فإن ءيما املسأ و،حساناحملسن �إل يازجيث يح ،هللاى اجلزاء عل و،ع �يالتشرو

   .هماية فيال اعتباط ئة حسب املصلحةياملش و،عذبه

  .ةيالوال واةكالز واحلج والصوم والصالةى  علسالماإل من هذا املنطلق بينو

 اتريمبعث اخل النفس أن من الواضح و،النفسى طرة عليالصوم للس و،فالصالة لدوام االرتباط مع هللا

  صلح  إذا جوهر النفس فإن ،الشرورو



١٤٥

لوا  حي حىتنياحلج الجتماع املسلم و،يعيط الطبياحمل وط االجتماعيياحمل والبدن وصلحت النفس

اة مال البد كالز و،لمة هللاكعالء إل ونينقاذ املستضعفسباب إلئوا األيهي وقدمهميما يوروا فتشاي ولهمكمشا

ن كذا مل تإ و،األمةصلحت  دةيانت صاحلة رشك إذا ادةيالق فإن ،حاألصلادة يق هايبشق ةيالوال و،للنظام منه

  .االحنطاط والضالل ي يف مهاواألمة وقعت كذلك

لفلسفة ، ادة يف حال ستاريت القين بقإ و،دوره الظاهرى  الذي انتهنيالشق املع: هاياملراد بشقو

ه املواصفات يل واحد توفرت فى كالشق املنطبق عل و،)ه السالميعل( الغائب مامورة يف مسألة اإلكمذ

   .)سالمم يف اإلكاحل (تابكر�ه يف كما ذك، األمةة يأكثرة يرضا وةيالشرع

 ،اليت حنن بصددها ةيسالم اإلاألمةونت كف تكيظهر ، سالملإل الثاين واألول املنطلقان ذ قد ظهرإو

  .)صلى هللا عليه وآله(ائه دمحم يخامت أنبى عته املنزلة علي بشركتمسي و،ؤمن �� الواحديل من ك هي األمةف

 ش يف أمنيتع، سالم بشروط اإلًملتزمة سالمش يف بالد اإليات اليت تعيقلن األأ عةيقد قرر يف الشرو

   .ماهلا وعرضها ومن جهة نفسها، سالمو

 ما خرج لفلسفة ّالإ ،ةيواجبات متساو وهلم حقوق و،خوةألهم كفاملسلمون ، هذا االساسى علو

ال لقطر  و،لونى ال للون عل و،لغةى فال فضل للغة عل .حكاميف بعض األ ما أشبه واملرأة والرجلك، خاصة

 ،سوداأل وضيباأل و،العجمي وفالعريب، هاريغى  علةيانة اجتماعكال مل و،عرقى لعرق عل ال و،قطرى عل

 ،يهل القانون اإلمامألهم سواء ك ،ةيناس البلدك وس الدولةيرئ و، ساسانوبن ومي متوبن و،ياملصر والعراقيو

، املفاضلة عند هللاإمنا  و،خرحدمها دون اآلأشمل القانون ي أن يف  املفاضلةكست تليل و،ى�لتقو املفاضلةو

   ت�اجلنا وةيحوال الشخصاأل واملعامالت والعبادات إىل �لنسبة مكد احلالمها متحكف



١٤٦

هلا ما ، سبك الري فلماذا التفاضل بغ،عتهم واحدةيست شريلأ و،م واحدههلإس يأل، فاءاتكالو

   .)٢(هن �ملعروفيهلن مثل الذي علو ،)١(تسبتكها ما ايعل وسبتك

  

  نيل املسلمكومة واحدة لكح

ن إ: ث قال سبحانهيح، العامل يل مسلمكة الواحدة ليسالمون الدولة اإلكلق تتمن هذا املنطو

  .)٣(»مة واحدةأم كمتأهذه 

  .)٤(عدوا هلم ما استطعتم من قوةأو: قد قال سبحانه و،ن االحتاد قوةإ ثيحو

 ع حقوقيله مج،  مواطنسالمل بالد اإلكفاملسلم يف ، ورة يف حملهاك املذدلة من األك ذلريغإىل 

   .ك ذلريال غ وال لون وال لغة وةي حدود جغرافنيال تفصله عن سائر املسلم، املواطنة

 يف ك لرينظ أو ،ني يف الدكخ لأما إ رضل األكيف  ل البشركن إ :كقول فوق ذلي سالمبل اإل

 ،هياه فركإال  كذل و،نيالد د هويالفارق الوحإمنا  و،لها مصطنعةكًحدودا  وًقوما ولغة: فالتفرقات ،اخللق

 كل ربيسب إىل ادع: لذا قال سبحانه و،ه الربهانيفضل الذي دل علاتباع لأل واستدالل ومنطقإمنا و

  . ت �ذا الصدد�الروا وت�ها من اآلريغ إىل ،)٥(حسنأجادهلم �ليت هي  واملوعظة احلسنة ومةك�حل

   حر ـ ةي املنطقئ الواحدة ذات املباداألمةضمن هذه  ـ الفرد املسلمو

                                                

  . ٢٨٦ :سورة البقرة) ١(

. ٢٢٨ :سورة البقرة) ٢(

. ٩٢ :سورة األنبياء) ٣(

. ٦١ :نفالسورة األ) ٤(

. ١٢٥ :سورة النحل) ٥(



١٤٧

 من ،عمله أي عمل شاء و،ظهاره مبختلف وسائل اإليبداء رأإ و،قامتهإ وسفره و،عطائه ويف أخذه

  .ك ذلريغ أو ،يركف أو يعمل جسد وتسابكا وصناعة وزراعة

ن يخرعدم الضرر �آل وعدم الغصب بشرط، هاريغ ورضشاء من األي ما كلمي أن حر يف أنه ماك

   .)تاب االقتصادك (له يفير� تفصكما ذى ن عليخرالفرصة من اآلعدم أخذ  و،لوان الضررأحنو من  ي�

 من بنودها يف ريثكالذي انطبق  و،املةكعة الي الشركتل هياملبين عل حيهذا املنطلق الصح أن ىفخي الو

أقاصي  إىل سالمامتداد دولة اإل وً،ن هللا أفواجايان هو سر دخول الناس يف دك، األول سالمزمان اإل

أن ّ إال ،هميذو وأنفسهمى  علسالمطبقون اإليانوا الك أشباههم وينيالعباس وينيمواأل أن حي صح،رضاأل

 ،لون و لوننيًمفرقا ب العرق واللون واللسان ون احلد اجلغرايفيكمل  ًمثال، سالمان اإلكاخلط العام يف البالد 

حنوه  وان القضاءكذا ك و،)كامللو (ن من قبل اخللفاءيانوا مضطهدكلذا  و،عةيان العلماء حفظة الشركو

 ،يسالمطار اإلمن اإل أي ،العقل ومجاعاإل والسنة وتابكمن ال ىعمومه مستقى م علكان احلك و،هميدي�

 أنفسهمى فالناس مسلطون عل، ت متوفرة�انت احلرك و،طاراختالف االجتهادات داخل هذا اإلى عل

 ،ف شاءكيعمر ي، رادع بدون مانع أو هايأقاصىل  إةيسالم أحدهم من أقاصي البالد اإلكتحري ،)١(أمواهلمو

  . هاريغ وةيالصناع وةيالزراع وةيالتجار ونهؤانت شك كذلكو

                                                

  . ١١ح ٢٧٢ص ٢ج: نوارحبار األراجع ) ١(



١٤٨

  

  يسالمالتقدم اإل

 ن�دسائر األ ن توفر هلم هذا االحرتامكنما مل تيب، سالمحتت لواء اإل نسانالناس احرتام اإلى ملا رأو

ى تهافتون عليأخذوا ، املنطق و�الستدالل عةيالشر ودةيلعقورأوا صحة ا،  الوقتك املوجودة يف ذلنظمةاألو

  .سالماإل

 ن�دة اليت صاغها علماء سائر األيل املناقشات العقائدك سالمقف دون الناس يف دخوهلم يف اإليمل و

  .من أصحا�ا ن االلتزام �ا حىتكتمية ال يانت مناقشات واهكا  أل�،سالماملذاهب ضد اإلو

، سالمف مد اإليلتوق افرةكاسوا الدول الية اليت صاغها سياسي اال�امات السلك مل تنفع كذلكو

 فقد ،ه صعبيل عليقامة الدلإن ك ول،سهل ـ قاليما ك ـ اال�ام ألن ،حنوه وفين السي اال�ام �نه دأمثال

صلى (خر بعده بعض احلروب األ و،ةيلها دفاعك انتك )صلى هللا عليه وآله(حروب النيب  أن الناسى رأ

جل أل، انوا ضد الشعوبكن يام الذكاحلى ًانت هجوما علك�ا أّ إال ةيانت هجومكن إ و)هللا عليه وآله

لذا مل  و،ذب اال�امكفرأت الشعوب ، ام الظلمةكال احل ل زمان هم الشعوبكار يف ياملع و،منعهم عن الظلم

  . سالممتتنع عن الدخول يف اإل

علون نفس أهل جي بل ،ظهرون التعصبيونوا يكمل ،  البالدخذون بزمام�ان املسلمون ك أن بعدو

ان كذا إ و،غلباألى  علكذلكان كبعده  و،)صلى هللا عليه وآله(ما صنعه الرسول االعظم ك، ًاماكالبالد ح

ونوا جهاز ضغط يكل، املثقفون من أهل البالد والشعراء وتف به العلماءحيان ك من طرف الدولة يت�م كاحلا

  . ًهم من الشعب سوءاري بغو أنيأراد �ملسلمن إ مكاحلاى عل

  راه كإال : ان قانونكفقد ، سالماإلى ربون الناس علجيام كن احليكمث مل 



١٤٩

 رب الجيث مل ي ح)صلى هللا عليه وآله(ًأخذا من النيب ، ليم يف هذا السبكهو احلا )١(نييف الد

بل ، سلمواي أن ىعل ن وقعوا حتت سلطتهيلذهم من اريال غ و،ال أهل طائف و،ةكال أهل م و،بدرى سارأ

ى وا بقوا علؤن شاإ و،اةكأدوا الز وأقاموا الصالة ووا أسلمواؤشان إ ،مر للشعوب أنفسهمدعون األيانوا ك

ن مل حتلم الشعوب مبثلهما قبل يمن الذاأل وةياحلر، مناأل وةي الدولة هلم احلررييف قبال توف، ةيأدوا اجلز ونهميد

   .كذل

ما  ومصر وأهايل العراقك  بعضهم لغتهمريغإمنا  و، لغتهميريتغى ربون الناس علجيام كن احليكما مل ك

م رأوا  أل�،اهلند ورانيإأهايل ك خر لغته البعض اآلريغيمل إمنا  و،لغته وسالمًحبا هلم �إل، ًايتلقائ أشبه

هم من يغرار ما نبغ فى عل سالملغة اإلهم حفظة يلذا نبغ ف و،ةيسالماإل وةياحملل: ني اللغتنيا�م اجلمع بكم�

   .)محه هللار( ينيلكال و صاحب القاموسأمثال، نهيدحفظة 

حسن أحواهلم  والعلماء رىب و فتح �ب العلمسالماإل أن رأوا الشعوب أن  إىلضافةله �إلكهذا 

 أن عييمن الطب و،بصارألمبا �ر ا ،ةياسي أحواهلم السنيحتس إىل ضافة�إل ،ةيالعائل وةياالقتصاد وةياالجتماع

  .نما وجدوهيلتفون حول النور أيالناس 

ً آفاقا نساناإلى فتح عليالقرآن  و،نزفي  حبر العلم الذي ال)صلى هللا عليه وآله(ان رسول هللا كفقد 

قد  و،)٢(تفقدوين أن قبل سلوىن: قوليان ك )السالمعليه ( علي ماماإل و،دة من املعرفة املتجددةيبع

ًا واحدا من األ أن إمامخيارالتى أحص   أربعة آالف ى من العلم على ألق )السالم وهم الصالةيعل(ئمة ً

                                                

. ٢٥٦سورة البقرة ) ١(

. ١٨٩: �ج البالغة اخلطبة) ٢(



١٥٠

 ،تاب يف خمتلف العلومكة ائف أربعميذ بسببه من �لين التالمكما مت ،ذين ألف تلميأو عشر، ذيتلم

 علي مامئمة من اإلألذ ايتالم أن خيالتارى حصأما ك، هاريغ والنجوم والطب وء�زيالف واءيمكياليت منها الو

ما  ، أيتابكة ائستم وتقل من ستة آالف  ألفوا ما ال)ه السالميعل(ري ك العسماماإل إىل )السالمعليه (

تب اليت ألفها آخرون من كسائر ال إىل ضافةهذا �إل، يت سنةائملدة م م�ل عشرة أكتاب واحد يف كقارب ي

  . العلماء

  . ة الواحدةيسالم اإلاألمةونت كت، حتت هذه الظروف ووصاف�ذه األ وذاكهو

  



١٥١

  

  هاؤاختفا وممظهور األ

اليت  و،خيمم يف طول التارحبث ظهور األ) ب (ربعة يف مادة األمورمن األ الثاين ):١٤ مسألة(

   :�ذا الصدد نقول و،انكم ول زمانكيف  اسييلت املسرح السكش

ما ك، ةيحبضارة مساو العامل إىل جاءه حيث إن، )ه السالميعل( منذ زمان آدم أمم ابتدس األي�سن إ

  .)١(أتباعهما وسكمار ودارون اتيبيً خالفا لغ،ن�د األكذلى اتفقت عل

ات يبي غارق يف الغنيال املذهبكف، امل يف احلضارةكزعم الثاين الت و،التطور يف اخللقة األولث زعم يح

حسب ، لك من الشنساناإل إىل يهنتيما قال مبا ك، نسانة خلق اإليفكيدارون قال ب ألن ،ساسأبدون 

  .ليان بدون دليبيمران غأّ إال هل هذان و،ته يف التطورينظر

مران أّ إال هل هذان و،ةية العامليوعيالشى مث مجودها يف املستقبل عل، س قال بتدرج احلضارةكمارو

 حضارته وننساره هذان االثنان حول ماضي اإلكل ما ذكة نسفت ي العلمدلة بل األ.ليان بدون دليبيغ

  . حضارته ونسانحول مستقبل اإلو

فقد ، نساناإل وقولون �نتهاء احلضارةي و،األوىلاحلضارة  و،األول نسانون الذي قالوا �إليهلأما األ

أوضح ى املنطق املبين علإىل تنتهي  ةي العلمدلةاأل و،ب فقطيالغ إىل ال تستند ةي علمأدلة كأقاموا لذل

  قانون  (هي و،اتيهيالبد

                                                

 . املراد �لغيبيات هنا خترصا�م حيث قالوا ما مل يشاهدوه، وبال دليل، بل الدليل على خالفهم)١(



١٥٢

ن آ ًنا يفكًون الشيء واجبا ممكستلزم ي ألنه )استحالة ظهور املعلول بدون علة (هياملبين عل) لتناقضا

  .واحد

تاب كألف ال: قولي من نيالفرق بك ،نينيات املتديملع نيب و،سكمار وات دارونيبيغ نيفالفرق ب

 را املؤلفيهما مل يلك أن فمع ،ريألفه عامل قد: قولي من نيب و،ال قدرة وعلم ال والفالين حصاة ال شعور هلا

 النظر ىهذا البحث خارج عن مرمحيث إن  و،قول الثاين وفق العقل و، خالف العقلاألولقول أن ّإال 

  . ه حمللهكنرت اسييلسا

إمنا ، ةيمم �ذه الصورة الفعلاليت تشمل األ، نشها اآلياحلضارة اليت نع أن كش ال :نرجع لنقولإمنا و

الئد  وانتكل يالتفاص واتياجلزئ أن نيب و، وجود اخلطوط العامة حلضارةنيب ال منافاة و،ده التدرجيهي ول

  .ةيزمنة املتتالاأل

  

  ))�ريخ عهود البشر((

 )ىالقرون الوسط( و)ميالعهد القد(: أربعة أدوار إىل خ عهود البشريقد قسم بعض علماء التارو

  .)العصر احلاضر( و)ثيالعصر احلد(و

قول  الذي جعلوه عصر التوحش) ميالعهد القد( إذ ،ةي�نه نوع من األيم فيلتقسهذا ا أن ىفخيال و

يف  ة للبشريوجود حضارة راقى ث دل عليح، نسف هذا الرأييت ما �بل قد ظهر يف احلفر، ليبدون دل

  .مي�ا عهد قدأروا كزمنة اليت ذنفس األ

 إىل ال �لنسبة، ينيالغرب إىل لنسبةصح �يإمنا ، واليت قالوا عنها مظلمة )ىالقرون الوسط( أن ماك

ى ر ي�ش عن رأي أ�ين، وركم املذيالتقس أن  ظهركبذل و،مها املسلمونكحيان ك أجزاء آخر من العامل

   .)١(هم فرحونيلد ل حزب مباكو ،نيخرالنفس فوق األ

ه يعل( حيالد املسيًن قر� قبل مي من عشرً�مبتد، ميجعل العهد القدى عل  اصطالحكنعم هنال

  عدم وجود  وً،بايي قبل أربعة آالف سنة تقرأ )السالم

                                                

   .٥٣: سورة املؤمنون) ١(



١٥٣

  . خيالتارى دل علية بة يف هذه احلقياحلضارة القو

) ٣٩٥ (منى  القرون الوسطئ مث تبتد،الديبعد امل) ٣٩٥ (سنة إىل ينتهي األولفالعهد ، انكف كيو

رستوف ك (بواسطة ةي�نملرة  ايكمرإتشفت كث ايم ح) ١٤٩٢ (تنتهي يف عام و)تئودوز (ث موتيح

ره مجع من العلماء كما ذك، )محدأ(ى سمي بواسطة رجل كتشفت قبل ذلكاا يكمرإحيث إن  ،)وملبسك

  .األولتشف كطة امليخرى على تشف الثاين مشكلعل امل و،خي يف التارنياملنقب

ث يح ،ةيث الثورة الفرنسيم ح) ١٧٨٩ (بعام ينتهي و العامك من ذلئبتديأما العصر الثالث ف

ى  علًمشتمال )ىالوسط وميالقد( إىل مر �لنسبةان األكما ك و،ناآل إىل الذي دام و الزمان املعاصرئبتدي

ساس ف أ�م أسسوا األكيث قد عرفت يح ،)املعاصر ودياجلد( إىل مر �لنسبة األكذلك، ما عرفتكة ي�ناأل

   .فرنسا ثورة و)ايكمرإ شفى كعل

قد  و،مماأل وة حسب احلضاراتيخيدوار التارم األيلتقس هي علمي نزحبث إىل مر حباجةفاأل، هذاى علو

حيث إن  وى،البحث العلم ويخيالنزاه التار إىل مهم أقربيتقس و،ني مجع من علماء املسلمكتعرض لذل

 ،ناليت حنن بصددها اآلو )األمة(ن إ :نقولإمنا  و،ه ملظانهكنرت  خارج عن مهمة البحثكل ذليتفص

 األمةلذا ف وً،ن وز�يم للديقي العهد احلاضر الحيث إن ، ن�د مفهومها يف األريغ  احلاضرا يف احلالهمفهوم

يف  األمةنما يب، كما أشبه ذل أو ،خاص ان جغرايفكشون يف ميعين يالذ أو ،ة اخلاصةيعبارة عن القوم

  . ةيسالم اإلاألمة وةيحي املساألمة  مثل،ني الدكل من قبل ذلكهو  ن�داصطالح األ



١٥٤

  

  ))الدولو ن�داأل((

انت ك ،املطالعة لقرب عهده إىل ون أقربيكالذي  ،سالمًخصوصا اإل و،ة عامةين السماو�داأل

ن يالد ألن كذل و،ا�تمع وانت �شبة يف عروق الفردكاليت ، نساناة اإلي جذور حريتغ و،ممن األّوكت

 اللغة أو مصلحة القومى ة عليناهج املبنقلع جذور املي، ةينساناملصلحة اإلى  علبىنيث يح، السماوي بطبعه

  .ةياحلدود اجلغرافأو 

 اتيالقوم واحلدود و اللغاتنيب م التشت الّكاليت ح، مم املتشتتةث األيح سالمجاء اإل ًفمثال

 لغتها وتهايمع وحدة قوم فالعرب قبائل متحاربة، ًأيضا الواحدة األمة نيم بكح حىت وبل، لوان فحسباألو

  .ةيرضحدودها األو

 كظهر ذليما ك، هم التعلميظر علحيان كسواد الناس  أن حىت، ل العلمييف حتص الفرس طبقات حىتو

 إىل سهيمنذ �س، خ فارسيألف سنة من �ر أن العلماء مضطهدون حىت و،هاريغ و)اوهكدرفش  (من قصة

حدمها نيب ا�وس أ، المهاكاضطهد  و،الشهرة الواسعة ورجالن هلما االسمّ إال هيظهر في مل سالمظهور اإل

الذي  م املشهوركياحل) بوذر مجهر (الثاين و،تابهكحرقوا أ و�م قتلوهإ )السالمعليه ( علي الذي ورد عن

  . ً�مث أمر بصلبه عار  يف صندوق داخله حمدداتنيسنت) هرمزد (سجنه

حواهلم يف أرت كما ذك ،االضطهاد من أظهر مسا�م وانت التفرقةكفقد ، ن حال الروم أحسنيكمل و

  .خ �ذا الشأنيتوار

حتت لوائه خمتلف ى لذا انضو و،ةيًس متاما من اجلاهلك�لع، ةينسان اإليريل املعاكب سالمقد جاء اإلو

 نيفلسط و�هايل سورأ ومث الفرس، حتت لوائه قبائل العربى ول ما انضوأف، بسهولة فائقة الشعوب ون�داأل

  ملان العا أي ،همريغ والرببر ومصر وةاحلبشو



١٥٥

  . ةيسالمالدولة اإل إىل حتولت واملهاكة بيث ذهبت الدولة الفارسيح، املتحضران

 ينيمواأل أن  إىلضافة�إل، �رة علمإهم من يان فكم اعتزوا مبا  أل�كذل و،لهكتحول يأما الروم فلم 

 ، املنهاجيسالمنق اإلال رو عرف العامل الغريبيفلم ، بل ضربوه سالمهتموا �إليمل  مكة احليكرأقد تسلموا و

ً مايان املنهج سلكذا إف، قيمث التطب، يف املنهج النظرى الناس قد جبلوا عل فإن ،ةي العلمسالمال أسوة اإلو

المها كان كما  إذا فكيف، ًفايان االجنذاب ضعك حدمهاأن يكمل  إذا أما، هيلإاجنذب الناس ً ق جذا�يالتطبو

  ً.مفقودا

 يموما العمل األأ،  رونقهسالمسلب اإل ،ة بواسطة علماء البالدي الدخلةيموورثت الثقافة األأقد و

احلال  وسالماإل إىل نجذب الناسيفلماذا ، همريغ ومن نسخة ما عند الرومى أقس أو ىخرأان نسخة كف

  .هذه

 ،لشدة �سهم السطحى ظهر التشتت علين مل إ و،ينيمو الواحدة يف زمان األاألمةلذا فقد تشتت و

ت الظروف أي هكبذل و،للخداع نيًا� زي الديحأت ين تزإ و،ةينيان السلطة الدكة ميسلطة الزمنقامت الو

من املشرق  و،بيحتت لواء الصل للغزو اخلارجي من الغرب �رة و،ونياليت قام �ا العباس ةيللثورة الداخل

 خي التار�مة يف ثناأ إىل ةريالس وة املنهجي الواحدة النقاألمة كذا حتولت تلكه و،حلادحتت لواء اإل ىخرأ

  .تبكأوراق الو

 الغرب وً،داخال ينيالعباس وينيموة من األيقاف الثقافة الدخليإ )هم السالميعل(ئمة لوال حماولة األو

قد  و،ة السابقةين السماو�دأصابه ما أصاب األ و، ظاهر املالمحريوم غي السالمان اإلكل ً،غزوا الشرقو

 ، من الزمننيًبا مدة قرنيتقر م�أل عشرة كتاب واحد يف كًتبا مبعدل كالعامل إىل  خرجواأذهم يتالم أن تقدم

  حماوالت و



١٥٦

 األمة إىل نيرجاع املسلمإ وةياألولحالته  إىل سالمرجاع اإلن تعددت إلإ والدول ود من العلماءيالتجد

 نيايف بكجود الوعي الق عدم ويعمدة السر يف عدم التوف و،كن لذلاآل إىل �ا مل توفقأّ إال ،الواحدة

  . ناآل إىل نياملسلم

، ممأ إىل  الواحدةاألمة لتفتت ًان مثاالكما ك،  الواحدةاألمةن يوك من أمثلة تًان هذا مثاالكلقد و

 إىل ن من اخلارجياملستعمر وفاركد الكي ومث حتولوا من جهل الداخل، ًمماأ سالمن دخلوا يف اإليان الذكفقد 

لواء اللغات املختلفة  و،ة �لثةيلواء احلدود اجلغراف وى،خرأة يوعيلواء الش و،ة �رةي القوملواء هاأفرادجتمع  ممأ

ما  واتيوقوم  بلغاترضاأل م رقعة شاسعة منكحي )السالم والصالةعليه ( علي انكنما يفب، ذاكه ورابعة

  . دولةنيمخس إىل ن الرقعة اآلكحتولت تل، أشبه

  : نيمرألّ إال ، �لعربسالمة اإليتسم الغرب ولو للشرقحيث يح، العربن التجمع حتت لواء يكمل و

 ًايونه عربك هو  أن األصلاملسلم العريبى ر يحىت، صول العريب يف قبال سائر األاألصلاء يحإ :األول

  . نيدافع عن العرب ال عن املسلميف، ًونه مسلماكال 

 يكالرت وراينياإل وندنونسياإل وستاينكن الباحيفلماذا ،  بعضهم عن بعضني املسلمنيالفصل ب :الثاين

حسب هذا  ني املسلمنيال وحدة ب وروابط ًا الريخأو، مهميلتحط ون الذي جاء �د العربيالدى هم علريغو

  .املنطق

 ،رجاعفروا يف أنفسهم عناصر اإلو إذا  الواحدةاألمةان رجوع كمإعوا ي أن نياملسلمى فالالزم عل هيعل

 األمةتالحم  وً،و�ي ملنيمخس ونيتائومة تستوعب مكذات ح ةي الروساألمةحم هم منذ نصف قرن تالمامأو

  ومة تستوعب كة ذات حياهلند



١٥٧

مع وجود التناقضات اهلائلة ، ونيومة تستوعب ألف ملكة ذات حيني الصاألمةتالحم  و،ونية ملائمثامن

 كعشر تل  هلم حىتسيل، ون مسلمية ذات ألف مليسالم اإلاألمة و،وماتكل هذه احلى ك حمتونيب

  . التناقضات

  



١٥٨

  

  ممألل اكالعناصر اليت تش

رؤوس هذه  و،ممل األكحبث العناصر اليت تش) ب (ربعة يف مادة األمورالثالث من األ ):١٥ مسألة(

  : مرانأالعناصر 

  . العنصر املعنوي :األول

  . العنصر املادي :الثاين

وجد يف يهذا ما  و،ني اعتبار لسائر املوازفال، دةي وحدة العقاألمةون كون سبب تيك: األولففي 

  .  الواحدةاألمةّون كدة الواحدة تيالعقحيث إن ، ن�داأل

القوم  ونيون الوحدة اجلامع بل الديكن ال ي فالد،نية الديعتقدون بقومين يون أهل الديكنعم قد 

ًو�ن معا جامعايكاخلاص  قبلون يفال ، نهم خاص �ميد أن ّدعونيم حيث إ�، ة املنحرفةيهوديما يف الك، ً

 )ه السالميعل(ى ن موسيد أن ى دلت علدلةاألحيث إن  ،فيحتر أنه كش ال و،نهمي يف دإنساندخول 

ف ين هذا التحر أالظاهرو، ما ثبت يف علم االعتقادك ،العزم ويلأ من )ه السالميعل(ان كلذا  و،ًايان عاملك

 التلمود وهم اليت وضعوها يف التوراةءمبادحيث إن  ،مأنفسهى رادة انطوائهم علإجل شدة أل نهميدخل يف د

هم يدخل فيال  ن حىتية الديورث االنطواء زعمهم قومأ و،االنطواء إىل فاضطروا، ن تنسجم مع الناسكمل ت

  فرأوا من ، ان الدخول بعنوان التجسسكرمبا  و،سرارهمأى طلع عليداخل 



١٥٩

  . نية الدي قومأاالفضل اخرتاع مبد

  

  يالعنصر املادى  علألمةاون كف تتكي

  : أقوالى ه عليفقد اختلفوا ف ،ي العنصر املاداألمةون كون سبب تك أي ،أما يف الثاين

املشتق  و،أمة ًمثال  العريباألصلمن   فاملشتق، الواحدةاألمةون ك الواحد هو سبب تاألصلون ك: ١

نفخ  و،قبل هتلر ايملانأ و فرنساه مجاعة من علماءيلإهذا ما ذهب  و،ذاكه وىخرأمة أ ي احلبشاألصلمن 

  . ةياسيغراض سأله هتلر ليف

 املعدن أو ان منبع االقتصاد املاءك سواء ،الواحدة األمةون ك هو سبب تكون االقتصاد املشرتك: ٢

  .مة واحدةألون كشياملنتفعون به  وهذا االقتصادى فالناس ا�تمعون عل، هاريغ أو الزرعأو 

ان سد مأرب سبب وحدة ك و،)١(من حتيت ي�ار جترهذه األ و مصركمل إىل سيلأ: قال فرعون

ها يتتجمع لدأن  إىل مثلة �ملصلحة الواحدةمها من األريغ إىل ،سبأ يد�مة سبأ فلما ا�دم السد تفرقوا أأ

  .�سأ

ها ريغ وةيالعائل وةياجلنائ وةياالقتصاد وةيم العالقات االجتماعيتنظ وث البد هلم من التزاوجيهؤالء حو

 كا�دمت تل إذا لذا و،مة واحدةأجتعل منهم  وتصهرهم يف بوتقة واحدة نظمةاأل وهذه العالقات، نهميب

مة أها يف أعضاء ؤشالألتجمع ، تزول من الوجود أن  إىلاألمةت ككتف و،ة تفرقواياملصلحة االقتصاد

   نويشورنعدم اآليلذا مل  و،اذهاب مسا� بل معىن،  عدمهااألمةحتطم  س معىنيل إذ ،دةيمم جدأأم ، دةيجد

                                                

  . ٥١ :سورة الزخرف) ١(



١٦٠

  . دةيدخلوا حتت وحدات جد وبل اضمحلت وحد�م، همريغ وونيلدانكال وونينقيالفو

 اللسان وةيالقوم أن ىري من نيهؤالء ب و،مة واحدةأل كيًون جتمع عوامل متعددة سببا لتشك: ٣

عدم ى ري من نيب و،اسةي السهم مجلة من علماء و، الواحدةاألمةن يوكة لتيساسهي املقومات األ نيالدو

هم مجلة من  و، العواملكتل إىل حنومها ويخيالتار وياالقتصاد ضافة العاملإبل الالزم ،  فقطكة تليفاك

 فراحاأل واديعاأل وحزاناأل واحلروب و،ك املشرترياملص وك املشرتريرون املسي�م إف، ينياسة الفرنسيعلماء الس

  . ا�تمعات وجتعل منهم وحدة واحدة وفرادتوحد األسارات هي اليت كاالن واالنتصاراتو

ن يركعند املن حىت ،ت�أمهها املعنو،  الواحدةاألمةل كتش عوامل متعددة تتجمع حىت أن ىفخيال و

 كانت تلك سواء ،ؤمن �ا مجاعة من الناسياملثل اليت ّ إال ةيال نقصد �ملعنو إذ ،ينيوعيالشكت �للمعنو

  .السفسطات ووهاممن األ أو ،الربهان واملثل مستمدة من العقل

 مما مور األكل واحد من تلكس ين لكل ،)٣و٢ ( املتقدمة يفموراألك، ت�املاد ت �يت�بعد املعنوو

من �ب  قد جتتمعان و،ون اللغةكقد ت و،ةيون القومك قد تًمثال، ان بعضكتبادل بعضها ميبل ، البد منه

   .ينيقطاصطلالح املنى عل، منع اخللو

 األمةهم عوامل يث تتجمع في ح،كقد توفق لذل ياسيد االستقالل السيات اليت تريقللذا فاألو

جزائها أ بعض ؤة اليت تتجزريبكبعض األمم ال أن لذا نشاهد و،كذلكون كث ال تيقد ال توفق ح و،الواحدة

ة يف يجنباأل لرمبا تساعد العوام و،كذلكبعضها ال تستقل  و،اسييمة واحدة ذات استقالل سأتستقل يف 

  مة أانفصال جزء عن  و،وركاجلزء املذى عل ضفائهاإعدم  و الواحدةاألمةضفاء إ
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ة ريبك الاألمة ألن ،ةريبكمة أ إىل ف مستقليمن انضمام جزء ضع االستقالل أصعب إىل واحدة

د االنفصال يرين اجلزء الذي كتمينما قد ال يب، ة يف نفسهاري الصغاألمةن من هضم كة تتمريثكا�ا اليانكم�

  . املستقلة هلااألمةات يانكمإ توفر من االستقالل لعدم

ًا ما ال تتوفر ريثك و،هاريغ وزكاملرا واملال والسالح ونياملثقف إىل حباجة د االستقالليرياجلزء الذي ً فمثال

  . رةوكل املقومات املذكتشمله ب أن نتك مت،فية هضم عضو ضعريبكمة أرادت أ إذا نمايب، كل ذلكهلا 

االستقالل  إىل هاريًفا يف سيعلها ضعجي ات هلايانكمن عدم توفر اإلكل، مةأنفصل عضو من يًا� يأحو

ًا� يحأس فك�لع و،ةي القواألمة كة فتهضم يف داخل تليمة قوأتصطادها  الفناء حىت إىل ريسيلذا  و،الذايت

  .ة بعد مرور زمانريبك الاألمةل عن ا�ا املتوفرة جتعلها تنفصيانكمإن كل، ةريبكمة � يتصل عضو قوي

 ،�ورك و،فصلتنامث   مبصر�اتصلت سور و،مث اتصلت نيأجز إىل تناميب انفصلت فييف العصر القرو

 ،نيالص واية املنهضمة يف روسيسالمالبالد اإل أن ماك، الوحدة إىل حتاول الرجوع، اتءا�ز ايملانأ و،منيالو

  . اول االنفصالحت ايطانيرلندا املنهضمة يف برياو

حماوالت  أن ماك، للوحدة ط حتيتيون عن ختطكت أن لزميحماوالت االتصال  أن عرفي كمن ذلو

شتمل يط ي من التخطنيال القسمك أن من الواضح و،لالنفصال ط حتيتيون عن ختطكت أن بجي االنفصال

اد جيط إليالتخط اولة االتصالفالالزم يف حم، مر املرغوب عنهعن األ سليب و،اهلدف إىل ايبجيإ ،نيجانبى عل

  . س يف حماولة االنفصالك�لع و،عوامل الفرقةزالة ط إلي التخطكذلك و،عواملها
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  املوحدى اسي السكريالتف

هو الذي  ياسي السكريالتف إذ ،االنفصال أو ديضفاء التوحهم عامل إلأهي  اسيي السكرية التفينوعو

   .ةيالسلب أو ةيابجيسواء املقومات اإل زئة،التجمقومات  و،ديع مقومات التوحيستوعب مجي

من أهم  أن ماك ،يالرفاه املاد وةيركعامل االستقامة الف، مممن أهم عوامل وحدة األ أن ىفخيال و

 أن ماكف، حال االجتماع حال الفرد فإن ،ةياجلشوبة املاد ويركمم عامل االحنراف الفة األأعوامل وحدة جتز

مم د هضم األية اليت ترريبكالمم لذا األ و، االجتماعكذلك، اةيرفاهة احل وركًتطلب دائما صحة الفيالفرد 

صدقت  فإن ،ريًا تعدهم �لتحري�ن و،هاكرية تفيفكي وة ثقافتهاي نوعًال أوهميتسبغ عل ة يف نفسهاريالصغ

مر ان األكذبت كن إ و،ًامالكًها انصهارا يبقوا يف داخلها بل انصهروا ف و،ة بسرعةريمم الصغالتفت حوهلا األ

  . سك�لع

  

  ))دخول األمم يف اإلسالم((

م كيالقرآن احل و،العقل واملنطقى ره مبين علكفحيث إن  ، بسرعةسالممم دخلت يف اإلاألى لذا نرو

 ،د عرض احلائطي �لتقالني ضارب،تهميرو ورهمك فعمالإطلب من الناس  و،التعقل إىل ىدع وأشار �لعقل

  .فاءاتكال مكيحت والرفاه وةيراحل إىل ايف نفس الوقت دعو

   .)١(هميانت علكغالل اليت األ وصرهمإضع عنهم ي: فقال سبحانه

   .)٢(بات من الرزقيالط و،نة هللا اليت أخرج لعبادهيمن حرم ز: قال سبحانهو

   .)٣(مكم عند هللا أتقاكرمكن أإ: تعاىل وكقال تبارو

                                                

. ١٥٧ :عرافسورة األ) ١(

. ٣٢ :عرافسورة األ) ٢(

. ١٤ :سورة احلجرات) ٣(
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الذي  حي احملرفير املسكفتعقد الف، ً متاماكلس ذكهو ع يحيان سبب حتطم العامل املسكقد و

ان كة يفاكال والرفاه وةيل أنواع احلرى كسة علينكضغط ال وً،ون الثالثة واحداكب وون الواحد ثالثةك بئبتدي

   .عيسبب حتطمه السر

ظهر بوضوح يع مما ي عن حتطمه السرؤث تنبيح، وعيين يف العامل الشونفس هذا السبب موجود اآل

   :من

  . سك مارأة عن مبدريثكنازالته الت: ١

  . ةية الثانينقاذ الغرب له يف احلرب العاملإو: ٢

  . ناآل إىل القمح لبقائه وايلوجونكا له �لتيكمرإة يتقوو: ٣

  .  يف االنفالتنيالص وبولندا وايوغسالفي وايأخذ رومانو: ٤

  . هية فئوفر عاملي التجز بسبب تكذل و،خذت �ددها �النفجارأة اليت ياالضطرا�ت الداخلو: ٥

ال ، نيال د :�لالءات اخلمسة وبصحة التناقض ،العقل ومصادمة العلمى دته عليث ابتناء عقيح) أ

  . ةكيال مل، ةيال حر، ال عائلة، أخالق

 ةياحلر وبسط أنواع الرفاهأل ًتدع جماال ال، ل قسوةكدة املطبقة بيمثل هذه العقحيث إن  و)ب

  . ةءفاكالو
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  مةة لألياجلغرافاحلدود 

نقول  و،مة الواحدةان اجلغرايف لألكهو حبث امل) ب (ربعة يف مادة األمورالرابع من األ ):١٦ مسألة(

  : �ذا الصدد

  

  ))أمة بال دولة((

 األمة لعوامل سببت تشتت كذل و،ان جغرايفك الواحدة بدون ماألمةون كت أن نكمن املمنه إ: ١

ن عاشوا زهاء يهود الذيما يف الك، من خارجها أو األمةة من داخل ع�ب العوامل كانت تلكسواء ، الواحدة

 أن نكتميفال ، ونيم انتهازحيث إ�، ً �بعا من داخل أنفسهمكان ذلكقد  و،ة واحدةكً قر� بال مملنيأربع

الف وحدة خيالتصادم  و،عة االنتهازي املستغل التصادميمن طب إذ ،ان واحدكش بعضهم مع بعض يف ميعي

لما ظهر استغالهلم ك و،مم يف قواقع األنيشون بيعيانوا ك ًأيضا مر نفسهبسبب هذا األ و،ان اجلغرايفكامل

بعض البالد  و،ايملانأ وايطانيبر وايما أخرجوا من روسك، خرجهم أهل البالدأ نهايمم اليت عاشوا ب األكلتل

  . هاريغ وةيسالماإل

، دولتهم ثلث قرنى ر علميملا  ونقد ظهر اآل و،دومي ء اليفش  املغتصبةنيأما جتمعهم احلايل يف فلسط

ال الضبط لو و،هجر�م من هذه البالد زرافاتى  علكأثر ذل و،نهميالتخاصم ب والنفاق وآ�ر االنشقاق

  د للدولة يالشد
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 سائلهما ولكب الشرق وانضمام الغرب إىل ضافة�إل، ربكعداد أانت اهلجرة �كل، الغاصبة هلم

  .ةيسالم اإلاألمةونوا رأس رمح االستعمار يف جسم يك ل،كلبقائهم هنا

صدق هللا سبحانه  و،ةيعتهم التجزئيطبى تبق  مببادئهمكنيداموا متمس هود مايال و،دومي القسر ال نكل

 ،خرجوا عن الذلة،  هللائمباد إىل همءوا مبادريذا غإف ،)١(حبل من الناس وال حببل من هللاإ: ث قاليح

 لمة اسمكال(: مثل ،)أو( ة مبعىنكة املباريفالواو يف اآل ،مبادئهمى ما لو بقوا علي الناس فقواهم إذا كذلكو

   .)حرف وفعلو

  

  ))أمة ودول متعددة((

 كذل و،ن اآلنيما يف املسلمك، ةين جغرافكمة الواحدة عدة أماون لألكت أن نكمن املم أنه ماك: ٢

  .مة الواحدةلأل ةياخلارجى ربكالى وت القيتشتكة يخارج أو ،قلة الوعيك ةيلعوامل داخل

ن مما لسنا حنن اآل ،ة الواحدةيسالم اإلاألمة إىل ن يف الوقت احلاضر �لنسبةيمراألال كقد اجتمع و

  . لهيبصدد تفص

 تزاوجينسان أن من عادة اإل ألن كفذل، مة واحدةأون كت حىت مةلأل ان اجلغرايفكتحد امليف كيما أ

ن العائلة ّوكت و،علم االجتماع ر يفك مما ذك ذلريلغ ونيللد وللتعاون و،دوالأل�ي للتقو وللنسل وللشهوة

ى  عل،عشب وهواء وذي ماء ما �بتة يف مناخ مالئمإ، ةريصغ أو ةريبك، ةيوحدات قبائل إىل خرةنتهي �آلي

 طول السنة دامتن إ ةيالقبل وةياة العائليهذه املقومات للح وً،�ار غالبااأل وونيضفاف الع وف البحاريس

ان ك لالستنفاع �ملًصاروا رحال لةيانت املقومات فصكن إ و،حنوها وةينيوت طي احملل يف بكنوا ذلكس

   عة حىتياة ذللوا الطبيث توجد الثقافة للحي فح،دومي الً و�م رحالكن ك ل،املناسب

                                                

  . ١١٢ :سورة آل عمران) ١(
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  . االستقرار إىل ننسانزع اإليف، السفر بطبعه صعبحيث إن  ً،ان الواحد دائماكهم يف املءتالئم بقا

 الزراعي وية �خذ يف النمو البشرية مث قبلي وحدات عائلرضحة من األي يف رقعة فسكذا صارت هناإف

ي النمو املاد :مرانهذان األ و،كالتشاب والقبائل يف النمو و العوائلك تلنيمث �خذ العالئق ب، ما أشبهو

 أو ةيل وحدات عائلكاملتجمعة يف ش وةريقدرات الصغ الكتل فإن ،مة الواحدةأول نواة لأل ي،النمو املعنوو

  : ةيقوة واحدة هلا مقومات مخسة أساس إىل ًايجية تتبدل تدريقبل

  

  مقومات الدولة

يف ، ة حدود خاصة �اريل قدرة صغكان لكنما يفب، حدود الدولة إىل حدود املناطق تتبدلن إ :األول

  .  احلدودكل تلكة تضم ريبكة ي القدرات يف وحدة جغرافكد تل تتخ،ما أشبه أو ةرينة الصغييف املد أو ةيالقر

�ب  ويف �ب العائلة، ل منطقة قانون خاص �اكان لكاليت  و، املناطقك تلنيقوانن إ :الثاين

  .عيعم اجلميقانون واحد  إىل تتحول، بوابسائر األ و�ب املعامالت وت�اجلنا

 إىل دي اجلدّون القانون العاميكف، دانيد يف امليوحكفرض نفسه ي أن قدر القانون الواحدي رمبا الو

شاء من يي قانون أ إىل رجعي أن حنومها أو نياملتعامل أو نيل من املتخاصمك فل، السابقةنيجانب القوان

  ً مثال، نيما هو احلال يف بعض القوانك، القانون اخلاص أو القانون العام
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القانون  إىل رجعواي أن ق هلمحيما  ك،همأمور أنفسهم يف نيقوان إىل ات الرجوعيقلق لألحي سالميف اإل

  . ةيسالممة اإلالعام لأل

فالبحر الذي يف ، عياقتصاد عام شامل للجم إىل ة تتحولريت القدرات الصغ�اقتصادن إ :الثالث

 كذلكان كما ك ،تص �هل جانبهخي ذا الكه و،الغابة اليت يف جانب و،املعدن الذي يف جانب و،جانب

ن يحسب املواز ،ى�خر أو ةيفكيب عيون يف اجلمكشرتيع يبل اجلم ،ة املوسعةيون احلدود اجلغرافكتقبل 

  . هاريغ أو ةيإسالم أو ةيوعيش أو ةكياشرتا أو ةيًة اليت جعلت منهاجا للعموم من رأمسالياالقتصاد

ان بعض ك ًمثال، هعادات وعرافهأ ودهي يف تقالريبكجمتمع  إىل ة تتحولريا�تمعات الصغن إ :الرابع

 كعد لتلي مل ريبكا�تمع ال إىل ملا حتول و،م أبطاهلا�مناسبا�ا يف أ وأحزا�ا وادهاية جتعل أعريا�تمعات الصغ

تفل حي ألن ست قابلةيلة ليس القبي فوالدة ابن رئ،ةريبك الاألمةا أصغر من مناسبة  أل�،املناسبات معىن

ى ة عليس له أمهيلى خرألة يقبى لة عليانتصار القب أو ،سيرئ موت أخ الكذلك و،جلهاله ألكالشعب 

 كل تلكجنيب من خراج األإوم ي ووم االستقالليا�ا كخذ م� و،ًايتلقائى ل هذه تلغكف، األمةى مستو

  .ك ذلريغ إىل ،رضة من األريبكالرقعة ال

فالزواج من بنات  ،ىرخأدد العالقات يف مناسبات جيل بعض يف ا�موع كة االندماج ليتلقائ أن ماك

ذا كه و،لةي القبفرادًون خاصا �يك للموت ال نيدعوة التأب أن ماك، لةيشباب القبى ًارا علكس احتيلة ليالقب

  . ل قطعة قطعةى كمستوى  ال عل،ا�موعى مستوى لها جتدد علكالعالقات  وعرافاأل وديفالتقال

  االخنراط يف  و،ة للماليفاجلبا، ةيدارات اإلكع الشبيتوس :اخلامس
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ون ك ت،هاريغ وةيالصح وةيالثقاف وةيع العمرانياملشارى ة صرف املال عليفكي و،دوائر القضاء و،شياجل

العقل  إذ ،صغرأت �مستوى انت يف السابق علكنما ي ب،دةية اجلدي يف حدودها اجلغرافاألمةى مستوى عل

حنوها  ولةيل قبكانت لكالسابق الذي ك ال، ل اجلسمكر يدي ول اجلسمك لًون عقاليك هي الدولةو ركاملف

 لةيال حسب قدرة القب، م حسب العدليون التقسيكنئذ يح و،ًلة مثاليون القبؤة �تم بشريدائرة صغ

ى خرلة األينما القبي ب،إنسانلف نها من جعل قاض واحد ألكذا متكلة يانت موارد قبك ًمثال، ضعفهاو

م يون التقسيكث صارت الوحدة يح و،إنسانة ائل مخسمكن من القاضي الواحد لكثرة مواردها تتمكل

  .  قاض واحدنيمخس وةائل سبعمك فل،عدد القضاة وحسب النفوس

ة رية للجماعات الصغريطارات الصغ فاإل،هذه هي أهم املقومات اليت تتبدل حسب التبدل اجلغرايف

   .دةيدة اجليمة يف حدودها اجلغراف لألريبكطار الا�ا لإلكلها تنتهي لتعطي مك

  

  ))حتوالن جديدان يف األمة((

مما سببت سرعة اتصال ، سرعة االتصاالت وحسب النمو البشرينه إ :ن نقول أركر �لذيمن اجلدو

  : عند الشعبن اديدث حتوالن جدحين أ والبد ،تفهم البشر بعضهم لبعض والبشر بعضهم ببعض

  

  ))الفهم األصلح((

 كعتقد �ن هناليخر اآل و،ّال رب أن عتقديان أحدهم كذا إف، صلحاأل الفهم إىل التحول :األول

 ،املنطق والعقل إىل راء الثالثةقرب من هذه اآلنتخب ا�موع األيأن  والبد ،برب واحد عتقديالثالث  و،نيرب

  .حألصلخذ �األ إىل الي بطبعه منساناإلحيث إن 

ما ك و،هاريغ وةيالرتبو وةيالجتماعا وةياسيالس وةياملناهج االقتصادك ،ونؤالم يف سائر الشكذا الكو

ى هر�ء علكعة اليتفوق طب ألن ،هر�ء العاملكستغزو ال: قوليأن  هر�ءكتشف الكوم اي سونيدق ألحي

  املصباح 
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 ،ةيالقوارب الشراعى الباخرة عل و،الدابةى تقدم الطائرة عل إىل ذا �لنسبةكه و،كبذلى وحيالنفطي 

ا تعطي حيث إ� ،خرار األكفغزو األيره سك�ن ف: قولي أن حصلاألر كق للفحي كذلك ،ك ذلريغإىل 

جانب  إىل ًايعيطب )١(لهكن يالدى ظهره عليل: ةميركة اليون مفهوم اآليكمن هنا  و،حاألصلر كجماهلا للف

  . كذلى ثرة تدل علكفة يث الشريحاديف األ و،ًايبيونه غك

  

  ))العامل واحلكومة الواحدة((

 ةياجتماع وةيومة الواحدة من اقتصادك احلكل مقومات تلكب، ومة واحدةك يف حتوحد العامل :الثاين

 ماكف، ومة واحدةكح إىل اليت تنتهي  القبائل املتناثرةكمثلها مثل تل وميال بلدان العامل ألن ،هاريغ وةياسيسو

الدول تتحطم طارات إ كذلك ،الذي هو الدولة ريبكطار الا�ا لإلكة تتحطم لتعطي مريطارات الصغاإلأن 

  . الذي هو العاملريبكطار الا�ا لإلكلتعطي م

 ،ةيقيفرالوحدة اإل و،ةيمثل جامعة الدول العرب، مم جلمعها يف وحداتمن األ ةريثكست احملاوالت اليلو

ً قايطرّ إال ،االمم املتحدةكجلمعها يف وحدة واحدة  أو ،ازيجتمع دول عدم االحن و،يسالمرابطة العامل اإلو

 ومي الكمسألة قرب ذل و،ث متعددةيي يف أحادسالمن اإلي الدكقد بشر بذل و،ةيقي الوحدة احلقكتلإىل 

  . دولة واحدة إىل حتولت الدول  الرشدكنما حصل ذليفح، نسانري لإلكبعده منوطة �لرشد الفأو 

 ،فال حدود لبلد ،يطار العاملحسب اإل  اخلمسة السابقةمورون األكت  هذا التحول الواسعنيحو

ة يدارات اإلكالشب و،ون بسعة العامليكا�تمع  و،عياالقتصاد املوحد للجم و،ل البالدك لنيون القوانكتو

  . ةيرضرة األكل الكتستوعب 

                                                

. ٩:  الصف، سورة٢٨: الفتحسورة  ،٣٣: سورة التوبة) ١(
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ان اجلغرايف الواحد كاملن إ :فنقول، مةان اجلغرايف لألكما طرحناه يف أول املسألة من امل إىل لنرجعو

  : ةًا ثالثأمورتوجب ، مة له حدود خاصةلأل

  

  ))املائية والفضائيةدود احل((

ًقسما من  وً، دائماًأيضابل احلدود تشمل الفضاء ، رضست خاصة �ألياحلدود لن إ :األولمر األ

ة اليت تطبقها جلان خاصة ي الدولنيبواسطة القوان ةي احلدود الدولنيتع و،هيانت الدولة مطلة علكما يف البحر

  .من العلماء

  

  ))سالمال حدود بني بالد اإل((

ن أ و،ل مسلمك بلد لسالم اإلأرضل كف، ًطالقاإ ني املسلمنيال حدود ب أنه ًعرفنا سابقا أن بعدو

 أن ل مسلم البد لهك: نقول، االستعمار اخلارجي وعاملها اجلهل الداخلي، لها مصطنعةكهذه احلدود 

 خرق نياملسلمى ب علفالواج، النهي عنه ورك من �ب دفع املن ألنه،انهكمإحسب   هذه احلدودكهتي

هو فاعل ملا هو حقه إمنا  و،ًم متسلاليبدون املراس ًدخل بلدا آخر من بلدهيس من يل و، احلدودنيقوان

 ةيم احلدوديد �ملراسيص التقيالالزم ختص وى،خرأغرفة  إىل دخل من غرفة من غرف دارهيمن ك، عييالطب

  . اريتة يف حال االختيل املك�حاله حال من ، رك للمنًد �ا فاعاليان املقكّ وإال ،بصورة االضطرار

  

  فركبالد ال وسالم بالد اإلنياحلدود ب

  : ه أمرانيفف، فركبالد ال وسالم بالد اإلنياحلدود ب إىل أما �لنسبةو

ت �اجلمهورى طرة عليا املسيروسك، سالمهو من بالد اإل وهيطروا عليفار سكان الكما : األول

حال  ها االستعماريعلطر ياملسهنا حال القطعة املغتصبة  و،نيفلسطى ن عليطريسهود امليالك و،ةيسالماإل

   ني ال حدود بكذلكو ،�لفتح  املستعمرةنيفلسط وردن األنيفال حدود ب، سالمسائر قطع بالد اإل
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غصب   لعائلة واحدةني حال غرفتنيحال القطعت فإن ،�لفتح ستان املستعمرةك�ج وفغانستانأ

  . حدامها غاصبإ

هلا ، فرك الأرض) �عتبار ( فهوحكامختتلف األ هيف و،سي�ر و لندنأمثال، كذلكن يكما مل : الثاين

 أرض) �عتبار( و،كما أشبه ذل و اللحومأحكام وموات األأحكام و اللقطةأحكام مثل، فرك الأرض أحكام

 إىل فار �لنسبةك النيال احرتام لقوانو ،ون منهاؤشاي فلهم التمتع مبا ،نيحة اليت منحها لعباده املؤمنيهللا الفس

  . جتزئتها

 احرتام نياملسلمى فالالزم عل،  معاهدةني املسلمنيب وفارك النيانت بك ما لو كمن ذل ستثىني نعم

: ليدلى افرة وارد علكومة الك احلنيب وةيسالمومة اإلك احلنيل الوفاء �لعهد بيدل ألن كذل و، املعاهدةكتل

  . ما هو واضحك، دلةمها من األريغ و،)٢()ل شيء مطلقك(: ليدل و،)١()رضحل ما يف األ(

 من قبل نياليت تع، ةيرضة حاهلما حال احلدود األياحلدود البحر وةياحلدود الفضائ أن مما تقدم ظهرو

ة يسالمون املعاهدة من قبل الدولة اإلكت أن ديمع ق، يف مورد املعاهدة فقطّ إال ًطالقاإال احرتام هلا ، الدول

  :  مننيبشرطّ إال ةيإسالمون الدولة كقبل ي ال سالماإل فإن ،ةيسالم�لدول اإلى سمي ال ما ،املشروعة

  . سالمون قانون الدولة قانون اإلك: ١

م يف كاحل (تابكر�ه يف كما ذك ،األمةة يأكثرترضاه  وسالمرضاه اإلي ٌس الدولة رجاليون رئكو: ٢

فعلونه يف نطاق يما ياملسلمون أحرار ف و، �فذةري الدولة غأعمالل ك فنين الشرطيبدون هذ و،)سالماإل

  ة يسالم اإلحكاماأل

                                                

. ١٨ح ٣٨٤ص ٦ج: الوسائل) ١(

. من صفات القاضي ١٢ الباب١٢٧ص ١٨ج: الوسائل: انظر) ٢(
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 بل هي من قسم ،موال الدولةيف مثل هذه الدولة ال احرتام أل و،دون مبقررات الدولةيقي�م ال إي أ

  . م الشرعيك املرتبط �حلاكجمهول املال

  

  ةيسالممقررات الدولة اإل

 حكامان بعضها خالف بعض األكن إ و،فالواجب اتباعها، ةية الشرعيسالمأما مقررات الدولة اإل

 أن هريغكه يالفقى بل الالزم عل، ست مشرعةيه لية الفقيوال فإن ،هية الفقيطالق والإمن جهة  ال، ةياألول

ي م الثانوكمن جهة احل ةياألول حكامان خالف األكلزم االتباع يف ما يإمنا  و،يسالم يف النطاق اإلريسي

  .كما أشبه ذل و،املهم وهممالحظة األ و،النابع من االضطرار

جعل س للدولة يه الرئيالفقى ذا رأإف، سالموس يف اإلكامل ورم العشرحي و،رم عمل العشارحي ًمثال

 سبب �اجم كعل ذلجيمل  إذا  ألنه،رج من الداخلخي أو دخل من اخلارجياالقتصاد الذي ى احلدود عل

 ال من �ب كعل ذلجي أن جاز، نيفالس املسلمإ وسالمسبب تضرر بالد اإليا جنيب مماالقتصاد األ

ًان املال املأخوذ عشرا حالالك وب اتباعهجينئذ يح و،مهاريغ و)٢(املهم وهمقاعدة األ و،)١(ضرر دل ي و، للدولةً

، حكامد ببعض األيتقيمل  أنه من ،ايفكما يف الك )السالمعليه ( علي اليت منها ما قاله وورةك املذدلةه األيعل

. رهكًخوفا من ا�دام عس

: لقاعدة، ً مقدرا بقدرهً�ًما �نوكحى بقيبل ، ًون قانو�يكم الثانوي ال كن مثل هذا احلكل

رجع يلو مل  و،انكما  إىل مررجاع األإه يالفقى لزم عل ةيذا ارتفعت احلالة الثانوإف، )رورات تقدر بقدرهاضال(

  عول مفى حنوه انته والشتباه

                                                

. ٨ح٢٩٢ص ٥ج: الكايف: نظرا) ١(

. نورديج للب،القواعد والفوائد: انظر) ٢(
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: )صلى هللا عليه وآله(قد قال  و،هيعلم اشتباه الفق إذا حاله حال ما ،يم الثانوكاحل إىل أمره �لنسبة

 طعت له قطعة من النارتقافقد ١(تاب القضاءكما يف ك(.   

م النائب كفح، �ئبه أو هي من قبل الفقًون القانون الثانوي جمعواليك أن لزمي أنه ظهريمما تقدم و

ة ي الثانونيمر يف جعل القواند األيتقي فال ،مامم اإلك ح)ه السالميعل( مامم وايل اإلكح أن ماك، مهكح

  . ه بنفسهيمبباشرة الفق

  

  ))احلدود بني الدول((

 من ،هايأراضى اد�ا علييف سى خرز الدولة عن الدولة األي مت،ة للدولةياحلدود اجلغرافن إ :مر الثايناأل

تزرع  أن صح هلايث يح ،)ة العمليانكمإ( و)اهيامل( و)املنابع( و)اخلروج وولحدود الدخ( و)وسكامل (جهة

  .ك ذلريغ إىل ،كهنا دون هنا تبين و،كهنا دون هنا

لقاعدة ، مدة من الزمانى خرأًها جما� لدولة يتعط أو ًتؤجر قسما من حدودها أن اذا أرادتو

  .راد�اإحنوه مأل  وارجيان اإلك إذا ارهايتخ �كضر ذليال  و،كان هلا ذلك، ما أشبه أو ةيركعس

  

  ))احلدود والتميز بني الشعوب((

وامر هذه ها خاضع ألين فكفالسا، الشعوب يز الشعب عن �قيمت ةياحلدود اجلغرافن إ :مر الثالثاأل

  .ال أوً ان مواطناكالدولة سواء 

م كلها هلا حكات يقلاأل و،خوةإلهم كفاملسلمون ، عل الناس درجاتجي ال سالماإل أن قد تقدمو

ما هو ك، م يف البلديمق جنيبأ�لث  و،ةيآخر له الدرجة الثان و،األوىل مسلم له الدرجة كس هنايفل، واحد

 نيهذه القوان فإن ،�ذا االسمى تسم اليت ال أو ةيسالم�لدولة اإلى سميسواء منها ما ، احلال يف الدول

  . سالمب حموها عن بالد اإلجي، افرةك نيقوان

                                                

. كيفية احلكم  أبواب٢ ب٣٦٦ ص١٧ج:  الوسائلمستدرك ومن صفات القاضي، ٢ الباب١٥٧ص١٨ج: الوسائل:  انظر)١(
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دة للمعاهدة يمة الوحيالقإمنا  وً،طالقاإ سالممة هلا يف بالد اإليال ق ةياحلدود اجلغراف أن د عرفتقو

قبل القرن  إىل نن هذه احلدود املوجودة اآلكمل ت و،افركمع البلد ال يالشرع يسالمربمها البلد اإلياليت 

يف  ق النظر الغريبيً تبعا لضكذل و، الزمانكل منذ ذلكنظمت احلدود �ذا الشإمنا  و،يحيالسابع عشر املس

   .ةينسانت اإل�حتطم احلر

إمنا  و،نسانلغاء احلدود يف وجه اإلإه يب علجي ،سالمخذ �إل�ولو مل  ،العقل إىل ولو رجع الغرب

ما  والبهائم ووري من الطأون أسويك و،نسانت اإل�د حريفلماذا تقّ وإال ،ان اضطرارك إذا  احلدودًوز عقالجي

 ،ثما �جريح و،ا�اريخ ورضفما استفاد من األكي و،سار ونما سافريأً حرا نسانون اإليك أن فالالزم ،أشبه

) بالدها( أن من الواضح و،ةيلولة وقت الضربيعند ح  ممن وجدته يف بالدها)١(�خذ الضرائب أن للدولةو

   .)احلدود (ريغ

 تابكمهمة هذا الإمنا  و،البالد ديدبتح ن بصدد االستدالل لبطالن القانون الغريبث لسنا اآليحو

احلدود منذ  أن نلمع أن يفيك و،موضعه إىل ًبطال� وًمر يف احلدود صحة األكنرت، فقط ياسياملوضوع الس

  . ال أثر وني عكن هلا قبل ذليكمل ، ل مجةك مشانسانقد أوجد لإل امليالدي القرن السابع عشر

  

                                                

. أي الشرعية منها، ال كالضرائب الكثرية يف عامل اليوم)١(
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  ياسيآ�رها يف احلقل الس وةينسانالقدرة اإل

بقدر ارتباطه ّ إال تابكهمنا يف هذا الي ال، ليالبحث حول القدرة حبث طو ):١٧ مسألة(

  : فنقول، اسةي�لس

  : أمورالبحث يف القدرة حول 

  

  ))القدرة اإلجيابية والسلبية((

  .ةيسلب وةيابجيإ إىل القدرة تنقسم أن :األول

اة ياحل يذ (:هيان بقسمكًا ي ح،قاومي شيء لكمن  يت�هذا ما  و،عبارة عن املقاومة ةيفالقدرة السلب

 :اجلماد �قسامه الثالثةكًا ين حيكمل  أو )النبات أي ةيراد اإلرياة غياحل يذ و،وانياحل ونساناإل :ةيراداإل

 ، قدرة املقاومةمورل هذه األكيف  فإن )اهلواءكان ك أو ،املاءكال يان السكسواء ، الي السريغ و،اليالس(

  .حناء املقاومةأحنوه بنحو من  وقاوم النوري ،اهلواء كوىلاألال يالس حىتو

 كث هي حالة يف الشيء لوالها مل حتصل تليح، ة واضحية هذا القسم من القدرة �لسلبيوجه تسمو

  . املقاومة

) الرسم (مبنزلة فنا هلايان تعركلذا  و،قتهايمل نعرف حق وجوهر القدرة إىل مل نصل �أظهر ير� كمما ذو

عرفان حيث إن ، نسانقة القدرة يف ضمن دائرة جهل اإليتدخل حقو، ياالصطالح املنطقى عل) داحل (ال

قته ي يف نفس الوقت معرفة حقمورالوجود الذي هو من أوضح األ فإن ،موراء من أصعب األيشحقائق األ

  : )هيرمحة هللا عل( يما قال السبزوارك و،اءيشمن أصعب األ



١٧٦

  اءيشمفهومه من أعرف األ

  ة اخلفاءيه يف غاهنكو

  . س هلا من الظهور ما للوجودياليت ل، ف مبثل القدرةكيف

حناء أ جتمعه ريالتأث و،اءيش يف األري�ا التأث� ً،أيضا ًايًفا رمسيتعر تعرف أن نكميف ،ةيابجيالقدرة اإل أما

  : ثالثة

عمل القدرة عن ي نسان �ن اإلً،أيضانهما يان فرق بكن إ و،وانياحل ونسانما يف اإلك ،يرادإ ري�ث )أ

الثاين متطور  أن التعقل ورادةاإل نيظهر الفرق بي و،رادة بدون تعقلإؤثر عن يوان ينما احليب، تعقل ورادةإ

ًا يني روتًعمالّ إال ستيل و،ا جمردة عن التعقلحيث إ� األولخبالف ، التصاعد واالستنتاج واسيث القيح

 ينين مثل عامله قبل مالفعامله اآل، واني اجلهة مل نر تصاعد عامل احلمن هذه و،هيلذا ال تطور ف و،ً�زيغرى ؤدي

   .ديوان هذا املقدار املديعمر احل أن فرضن إ ،السنوات

صرفت له الطاقات ن إ التعقل إىل وانيان تصاعد عامل احلكمإفرتضون ي بعض العلماء كهنا نعم

لذا  و،تابكهذا البحث خارج عن مهمة الو ،بعد صرف الطاقات هلا، ةيلما تطورت الوسائل اآلك، ةريثكال

  . وانيندعه ملوضعه يف علم احل

 أخذ من املاءيف، االطراد وؤثر يف التقدميحيث إنه ، ما يف النباتك، راديإ ريوي غي حري�ث) ب

 كل ذلك، الفضاء ورضشق األي ونمويمث ، ًجعلها جزءا من نفسهيف هايه فريبتأث مالحاأل والضوء واهلواءو

  . ةيابجي هو القدرة اإلريالتأث أن قد عرفت و،ري�ث

 يف كني السريما يف �ثك ،هيلإة يمة قدرة أجنبين بضمكل، صدر من اجلمادي ،يرادإ ري غري�ث) ج

ن كل، اءيشحنوه يف مجلة من األ واهلواء و،البناء أو بيماء الشالل يف التخر و،احلجر املرمي يف اخلرق و،الشق

   بدون مورهذه األ
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يف اهلواء  و،ة عن املاءيهي أجنب و،رضة األي جاذبكيف الشالل احملر حىت و،تؤثر  حىتكتتحر  الكراحمل

   .ما هو واضحك ،ها�إص الربودة يتقل و،د احلرارة هلايمتد

  

  درة اإلنسانيةالق

  : فنقول ياسينظر السى اليت هي مرم) ةينسانالقدرة اإل (المنا يف هذا املبحث يفكو

فهما ، التأثر وريفهي داخلة يف قسم التأث ،الطاعة ومرعن األ  عبارةنسانالقدرة يف اإل نإ :مر الثايناأل

سار فهما كاالن وسركما الأ،  أمراننياملتالزمحيث إن  ،ساركاالن وسركل اليمن قب أو نيل املتالزميمن قب

  .ساراكان ياملتأثر مس إىل ذا نسبإ وً،سرا كياملؤثر مس إىل نسب العمل إذا ،وجهان لعمل واحد

حدمها مل ألوال  و،)طاعةإ (وجهها يف طرف املتأثر و،)أمر (فوجهها يف طرف املؤثر، ذاكالقدرة هو

  .ال يف اخلارج فهما اثنان يف الذهن، تعقل قدرة

  .ذاكمر هملاذا األ و،ثرةك نيعياملط ون قلةياآلمر أن الغالبو

ة يالقدرة مثل قابل أن  حىت،عملهاي ال بعضهم وعلمهايبعضهم إمنا  و،القدرةالناس سواء يف ن إ فهل

 فتقسم القدرة ،ةيانوا سواء يف الفعلكل كتسبها الكذا اإف، هكرتيبعض  وتسبهيكالصنعة بعض  وتابةكال والعلم

ن إ :بعض علماء الغرب قالن إ حىت، هو آمروّ إال عيال مط و،عيهو مطوّ إال نئذ فال آمرينهم حيب

أنه  أو ،نيأمورعداد املأ ونيمرعداد اآلأ اقرتبت نسانلما تصاعد اإلكنه إ و،كهي ذل ةيقياحلق ةيقراطميالد

  ، خرأوا�ت يحى ًوان مسلطا عليون حيك ،وانيما يف احلك فكذلكس يل



١٧٨

  . نسان يف اإلكذلك، م واحدأخوة عن أب وإانوا كوان 

ن ك ل،توخو�ايعن فوت املصلحة اليت  أو ، اخلوف من اآلمرك فهل عامل ذل،عونيع املطيطيملاذا و

القوة  إىل ي القوة تنتهكس تليأل، عونيمنه املطى ش خيحىت مر من مجع القوةن اآلكف متكي أنه الم يفكال

  .مررادة اآلإذ ين هم أعضاء تنفية الذيالبشر

 كولئأفهل ، نيعياملطى أعوانه عل و،رادتهإذ ين هم أعضاء تنفي البشر الذكولئأ إىل المكننقل الو

مصاحلهم توجد  أن احلال و، املصلحةكما هي تل أنه الم يفكال يت� و،هيلإهم فانضموا خافوا فوت مصلحت

  . مرطاعتهم لآلإبدون  و،مربدون تعاو�م مع اآل و،مربدون أمر اآل

ى طار هو مرمهذا اإلحيث إن  ،طار الدولةإمث نالحظها يف  ،مبا هي هي نطالع القدرة أن بجيننا إ

   .تابكه يف هذا الالذي حنن بصدد ،اسيينظر الس

 أفراد يف تفاوت كش ال أنه ماك ،مبا هو هو نسان اإلأفرادع ي يف وجود القدرة يف مجكش نه الإ

هذه الصفة  أن  يفكش ما الك، سائر الصفات ورمكال وتفاو�م يف الشجاعةك،  يف هذه الصفةنساناإل

أهل القدرة  أن الغالب و،)١(بقدرهاة يفسالت أود ما حد إىل للنمو و قابلة للظهورنسانامنة يف اإلكال

  : ني�حد سبب، هذه املرتبة الظاهرة من قدر�م إىل صلونييف اخلارج 

وصل  إذا منه ما و،نيبناء السالطأك ، القدرةكولد يف عائلة متل إذا ماك، و�م يف ظروف القدرةك: ١

  . نيطوزراء السالكًصار موظفا عند ذي القدرة  إذا ماك ،ئةينفسه �لقدرة امله

  .ما أشبه أو ًون حز�ك إذا ماك، مناء قدر�مإو�م استمروا يف ك: ٢

  تجر يالذي  كوالثاين، هيابن التاجر الذي ولد يف مال أبك األولون يكث يح

                                                

. ١٧ :سورة الرعد) ١(



١٧٩

  .�لفطرة نسانده اإلجير�ه هو الذي كما ذ و،املال إىل صل يحىت

�لقدرة ى هي ما تسم و،ةيآمرون له حالة كت أن نيال القسمكيف  مر البد لآل،أي حالى علو

  . ةيعيالطب

  ؟هو هل الناس سواء يف القدرة و،األولهنا ظهر اجلواب عن السؤال إىل و

ون يف ظرف يكبعضهم  و،لهم ذو قدرة يف اجلملةكإمنا  و، عدم استوائهم:املتحصل من اجلوابو

  . قدرته يّنميال  و،ون يف ظرف حسنيك بعضهم ال و،قدرته يّنميبعضهم  و،حسن

  

  أسباب الطاعة

  عون؟ يع املطيطيهو ملاذا  و،ما اجلواب عن السؤال الثاينأ

  .لدفع الضرر أو ،ما جللب النفع، إنيحد سببطاعة ألاألن إ :فحاصله

 ،نيعي�ش عن جهل املط، نيعيطاعة يف جانب املطد اإليتزا و،نيد القدرة يف جانب اآلمرين تزاكل

  من حقهأكثرى الئه عليظلم العمال �ست يالرأمسايلإمنا  و،عي اجلمني بةك�ا مشرتأما كف، الثروةك القدرةفإن 

بقدر ّ إال س حقهيذ ل، إبقدر حقه وجلهلهم بقدر حقهم هءالياست وونهكرتيإمنا �م إ و،يف حقوق العمال

 فإن ،الم يف القدرةك الكذل ك،)االقتصاد: الفقه (تابكر�ه يف كما ذك ،اجلسدي وريكأي الف، عمله

ن أي قدر منها حق أ و،مري قدر منها حق اآلأ �ن نيعيجهل املطإمنا  و،عي اجلمنية بكة مشرتالقدر

قدرته  مر بقدرعطوا اآلأن هذا اجلهل يكمل  إذا نماي ب،قدرا�مى عل ستويليمر وا اآلكرتي أن سببي ،نيعياملط

  . القدرات يانت هلم �قك و،ةيالذات

   يف نفس مجلة من الناس رةالتفاوت الذايت من القد أن ذا فرضناإف



١٨٠

 ،قدر النصفيمر � أن  فله،ان حق من يف الدرجة الثالثة نصف جمموع القدراتك) ٣ و٢ و١ (نيب

 ،قدر�ماى الثالث عل ستويلي أن الثاين واألولوجب جهل ينما يب، ن بقدر النصفيخر اآلنيمتر من االثن�و

من  ي النصفأ ،حقهماى عل صالن حىتحي الن الواأل نمايب، ست درجات من القدرةى عل ستويليفالثالث 

  .اليت فرضناها ستة جمموع القدرة

ستة دراهم ى الثالث عل ذا استوىلإف ،درهم جمسم إىل ل قدرة تتحولك أن فرضنا إذا ًاي جلكظهر ذليو

 ،ايندرمهان للث وولبقي درهم لأل وثالثة دراهمى عل استوىل إذا أما، سرق ثالثة دراهم أنه كذل ان معىنك

  . ًئايخر شسرق من اآليًأحدا مل  أن كذل ان معىنك

ر� كقد ذو، ينياسة الغربيما يف رأي علماء السك ًايقراطميد أو ،سالمما يف اإلك ً�م استشاركون احلكو

 نسانظهرها اإلية اليت ياملواهب الذات حسب، ع القدرةيمعناه هو توز ،نهما يف بعض املسائل السابقةيالفرق ب

للثالث  و،نيللثاين قدر درجت و،ول قدر درجةلأل أن :يف املثال ون احلال يكحىت ،ةي طاقاته اخلارجالقادر يف

طاعة إ ومرة اآليصالح يف أو السالح يف أو املال جسمت يف وذا ترمجت القدرةإف، قدر ثالث درجات

   .النصف للثالث و،الثلث للثاين و،السدس من احلاصل ولان لألك ،الناس

 ظلم كفذل، سداسأأربعة ى عل أو ،مخسة أسداسى عل أو ،لكالى عب الثالث علستوي أن أما

  . من الثلثأكثرى الثاين عل استوىل أو ، من السدسأكثرى عل األول استوىل إذا كذلك و،نيخرلآل

طبق القانون ي أن  إىلرينس أن وجب ،ل بقدرهكل و�ا مثل الثروةك، ذا علمنا هذا القانون يف القدرةإو

  . ون ظلميك ال رج حىتيف اخلا



١٨١

  

   الذاتية والعرضيةالقدرة

ده مي من كان هناك سواء ، بنفسه له قدرةنساناإلن إ يإ، ةيقدرة ذات إىل تنقسم القدرة :مر الثالثاأل

  .الم يف هذا القسمكال  و،أم ال

ل هذا هو حم و،نيخراآلى طرة عليجل السأل  من اخلارجنسانستمده اإليهي ما  و،ةيقدرة عرضإىل و

  :  أمهها اثنان،أقوال إىل ينياسينظار السأه يقد اختلفت ف و،البحث

ّ إال أحدى تسلط علين  أحدحق أل ال أنه مبعىن، مر مستمدة من هللا سبحانهقدرة اآلن إ :ولألا

  . جازة هللا تعاىل�

   .القدرة مستمدة من الشعبن إ :الثاين

 أن هميان علكالرؤساء عندهم  وكامللو أن حىت ى،سة يف القرون الوسطينكان نظر الك األولو

 نهميالواسطة ب و)ه السالميعل(ح ياملسى سيفة عيخل أنه رونيانوا كرب الذي كألا �ابستمدوا سلطا�م من الي

   . هللا تعاىلنيبو

  . رون وجوب استمداد القدرة من الشعبيث يح، ينيقراطميالثاين هو نظر الدو

 ماماإل وما يف الرسولك ،مستمدة من هللا سبحانه فقطبعض أقسام القدرة ن إ :سالمنظر اإلو

  : ه شرطانيلزم فيس يالرئحيث إن ، األمةمن  وبعض أقسام القدرة مستمدة من هللا و،)عليهما السالم(

ًها عاداليون فقيك أن :١   . ً جامعا للشرائطً

م كاحل (تابكله يف ير� دلكما ذك ،مكيف احلى وجوب الشورى ملا دل عل، األمةة يأكثرختتاره  أن :٢

   . ـ)سالميف اإل

، سالمن ذا سلطة بنظر اإليكمل ، سالمه شروط اإليتوجد ف  الًإنسا� األمةة يأكثرذا انتخبت إه فيعلو

   .انوا أعوانه يف اغتصابه للمنصبك وً،ان غاصباكبل 
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  .ةالقدر وزاول السلطةي أن ن لهيكمل  ،سالمان بشروط اإلكن إ ونتخبوهيمل  أنه إذا ماك

دام   ماًاكملى عل املرضجي أن فرقيال  ،األمةى رض والشرط الشرعي ،إنسانوجد الشرطان يف يذ إو

  .نةيلفرتة مع أو ،عمره

  .ة فور فقدهيهل سقط عن األنيفقد أحد الشرط إذا نيال احلالكيف و

 األمةى رض أو ى،ن هم يف جملس الشورينوا�م الذى رض األمةى زان رضيعل مجي أن نيفرق ب ما الك

 األمةنما يف الثاين ختتار نفس يب، مكان له احلكً إنسا�اختارت  إذا ىة جملس الشوريأكثر األولففي ، مباشرة

  . س هلايمباشرة الرئ

آمن  إذا قها يف اخلارجين تطبكميإمنا ) بةكاملر( و)ةيماأل( و)ةيهلاإل (ت الثالثة�ل النظرك أن ىفخيال و

 ،له �سم اإلإنسانهم يطر عليسي أن نكميال ، ةيهلإأمة ال تؤمن �ن القوة يف  ًمثال، ة الناسي النظركبتل

 ير رأين مل إ وًس نفسه مؤهاليالرئى ري أن نكمينعم ، ينيخر األنيتيالنظر إىل  �لنسبةكذلن كمي ال كذلكو

   .)بةكاملر( أو )ةيهلاإل (هوى رينما يب، ةيقراطميزان الدينتخبه حسب ميان الشعب ك إذا ماك، الناس

بل ، مكيف احل) ةياالستشار (ست خالفيل، اليت نقول �ا) مكه يف احلية الفقيوال( أن نير� تبكمما ذو

وصاف سائر األ والعدالة وةًون املنتخب واجدا لشرط الفقاهيك أن هو وً،دايًة شرطا جدياالستشارى د عليتز

، األمةبان من قبل يداري رقاإل ولقضائيا وذييم التنفكاحلى نئذ عليون حيك و،ديتاب التقلكورة يف كاملذ

 إىل نئذ أقربيم حكون احليك و،ه املنتخب من عندهميب هو الفقيرق وى،ب هو نوا�م يف جملس الشوريرق

  . الغرب وقراطي الذي اخرتعه الشرقميم الدكالصواب من احل

نهج يف برهة ما من الزمان  هذا النيال اجلانبكخ انتهاج ي ورد يف التوار ألنه،شرقي غريب أنه نقولإمنا و

  ) ٥٢١ ( عاماألول وشيدار  سن هذا النظام،فقد



١٨٣

 ل العاملكالنظام االستشاري يف ى نعم اختف، آثنا يف و،نييف الص و،سن يف اهلند أنه ماك، الديقبل امل

أخذ به الغرب يف العصر  و،)٢(ىمرهم شورأو ،)١(شاورهمو: بقوله سبحانه، سالمأظهره اإل حىت

  . ضراحلا

  : نتي سامنيمبادت ىخلط الشور ن الغربنعرتف � أن بجين كل

ر� يف كث ذيح، خرةم �آلكخذ بزمام احلاالقتصاد هو اآل فإن ،مادة االقتصاد يف الداخل :األوىل

 عالمدهم اإليالقلة ب: ينيالرأمسال فإن ،كوضح ذلية ما يعداد أضرار الرأمسالأيف ) االقتصاد :الفقه (تابك

املوضوع حسب  التابعة للقانون، ةيالسلطة القضائ وةيذيهم السلطة التنفيديًا تقع يف أيتلقائ و،�تاالنتخاو

   .أهوائهم

فتح السوق  و،سواق يف اخلارجفتحوا األي أن دونيريم حيث إ�، يف اخلارج مادة االستعمار :ةيالثان

  . رهكنف ذتاب اآلك يف الكل ذلير� تفصكما ذك، مالزم لالستعمار

  

  طغيان والقدرةال

 .)٣(رآه استغىن أن ىطغي لنسانن اإلإ: قال سبحانه، انيعتها الطغيالقدرة من طب :مر الرابعاأل

   .)٤( استأثركمن مل: )السالمعليه ( علي قالو

                                                

. ١٥٩ :انسورة آل عمر) ١(

. ٣٨ :ىسورة الشور) ٢(

. ٦ :سورة العلق) ٣(

. ٧٧٥٤ رقمال: و غرر احلكم ،١٦ احلكمة: انظر �ج البالغة) ٤(



١٨٤

  : قال الشاعرو

  جتد فإن م النفوسيالظلم من ش

  ظلميذا عفة فلعلة ال 

 ان البحري طغمامأروا يف الوقوف كما فك، لقدرةض اي يف ترومير عقالء العامل منذ القدكلذا فو

  : ر منها ثالثةكض نذي مناهج هلذا الرتوكهنا و،ةيعيوارث الطبكالو

  

  ))مناهج ترويض القدرة((

  ))الرتويض الديين((

  : نيعاملى عتمد علي و،ينيض الديالرتو :األول

  .فها من عذاب هللا سبحانهيختو وب النفوسي بتهذ،العامل الداخلي) ١

  .)١(مةكاحل وتابكعلمهم الي وهمكيزي: لذا قال سبحانه و،ل شيءى كهذا مقدم علو

ظلم أف كيو: ه السالميقال عل. ًضبطا وحماسبة وفهي من أشد الرقباء دقة ،حصلتإذا  هذه الرقابةو

   .)٢(حلوهلاى طول يف الثري و،قفوهلاى البل إىل سرعيًأحدا بنفس 

ًالسعدان مسهدا كحسى ت عليأب ألن هللاو: قالو  أن من ّ إيل أحبً،غالل مصفدايف األ ّجرأ وّ

   .)٣(ًغاصبا لشيء من احلطام وًامة ظاملا لبعض العباديوم القي) صلى هللا عليه وآله(رسوله  وهللاى ألق

، جوارحهاى ن آ�ر النفس املر�ة املؤدبة عل�جرى ت اليت تدل عل�الروا وت� من اآلك ذلريغإىل 

  . ء�ربكال وةي�ن املر�ة اليت تنضح منها األريخبالف النفس غ، عن الظلمفها كث تيحب

ث فاطر يحادل األيعلمتين من �و وكتين من املليرب قد آت: )ه السالميعل(وسف النيب يقال 

  حلقينأ وًخرة توفين مسلمااآل وايي يف الدنينت ولأ رضاأل والسماوات

                                                

  . ٣ :سورة اجلمعة) ١(

. ٢٢٤ اخلطبة: �ج البالغة) ٢(

. ٢٢٤ اخلطبة: �ج البالغة) ٣(



١٨٥

   .)١(ني �لصاحل

  .)٢(من حتيت ي�ار جترهذه األ و مصركس يل مليلأ: رعونقال ف كس من ذلك�لعو

 كاملل و،علمه من هللا و،ه من هللاك فمل)ه السالميعل(وسف يأما  ،ات من حتتهريمبعث اخل و لهكفاملل

ًمسلما صاحلاى بقي أن رغبتهى منته و،خرةاآل وايه يف الدنيهو املشرف عل و، فاطره ألنهله �ك  نيح إىل ً

  . املمات

 نيقوان و،ت� عقو�ت اجلنانيقوان و، عند حدهنسانتوقف اإل اليت ني�لقوان، العامل اخلارجي )٢

  .)ةيالرقابة االجتماع(: ركالنهي عن املن ومر �ملعروفاأل

مبعاونة نفس الناس و، ونؤشايفعلوا ما  وامكطغت قدرة احل حىتـ  نيق الناس هلذه القوانيعدم تطبو

، ذنب الناس ال ذنب القانون  ـالناسى ام علكال للح، امكاحلى ًونوا عو� عليك أن ان من املفروضكن يالذ

االستعمار  وصار االستغالل الداخلي حىت ،ؤمن �ايعند من  ةيقراطمي الدنيق الناس لقوانيعدم تطب أن ماك

  . ةيقراطميال ذنب الد ذنب الناس، اخلارجي

 ،اجلسد ون مستوعب جلانيب الروحيالد أن هو، ةيطقراميالد و،ن االستشاري الرتبويي الدنيمع فارق ب

س هلا جانب يفل، ة خاصة جبانب اجلسديقراطمينما الديب، صلحيل ما كيف جانب اجلسد مستوعب لو

نما يح بصالاإلة تعطي ربع يقراطميفالد، س مبستوعبيل ومها �قصكح ًأيضا يف جانب اجلسد و،روحي

  .صالحاملة لإلكالوحدة ال يعطي  ـرفة احملرية غين السماو�دنقصد األوـ  نيالد

  

  ))الرتويض الدميقراطي(( 

  قفوا ي أن رواك فينيقراطميالدحيث إن ، قراطيميض الديالرتو :الثاين

                                                

  . ١٠١ :سورة يوسف) ١(

. ٥١ :سورة الزخرف) ٢(
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ى على طغي  النساناإل أن عييمن الطب و،د الناسي جبعل زمام القدرة بكذل و،ان القدرةي طغمامأًسدا 

   ً.شاذا ّالإ ،تلف أموال نفسهيال  و،ه عرض نفسكنتهيال  و،قتل نفسهيفال ، نفسه

د يأصبحوا هم عب هم يف القدرةيلإن استند الزعماء يفالذ، ض القدرةيخفقوا يف تروأ ينيقراطميالد أن الإ

تصرف يث يح، د املالينهم أصبحوا عبكل، ث أوجدوا هم املالي حال العمال حكحاهلم يف ذل، القدرة

  .ف شائواكي ا من أمواهلمون بقدر�م اليت حصلوهيهم الرأمساليف

قامت احلرب  و،االستعمار و)ليسرائإ( و)الشاه( و)ينيليموس( و)هتلر( ة ولديقراطمييف ظل الدو

أصبح مبعدل  و،ون جائع يف العامليأصبح ألف مل ةيقراطمييف ظل الد و،تانيما قامت احلر�ن العاملك، ةياجلزائر

يف  أن ماك، ا�نيبالد الى ة عليقذفت القنابل الذر و، سنةنينصف منذ ست ونيل شهركة يف يميحرب إقل

  . بصورة حادة ةية يف نفس بالد الرأمساليظلها تصاعدت الطبق

  

  ةيقراطميمن أخطاء الد

  : مرانأ كسبب ذلو

من  و،ة واحدةيء من زاويالش إىل نظر إذا ماكفهي ، ب النفسية مل تضع برامج لتهذيقراطميالدن إ )أ

قطع يً فأسا فنسانخذ اإل�ث ي حيريالتغ يب لداعيستجياخلشب  ونيالطك سي لنساناإل أن املعلوم

أهواء  و عواطفنسانبل اإل، ًمن اخلشب �� وً، آجرانيصنع من الطي أو ،هدم البناءي فًمعوال أو ،اخلشبة

  ان القانون كمهما ، ضع للقانونخيال  بيبدون التهذ و،آخرها إىل شهواتو
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 ، هلانيونوا هادميك أن ةيقراطميول دون محاة الدحيه فماذا يعل و،مونيقوضعه العدول املست وً،هاينز

  . القضاة أو الدعاة أو نياملنفذ أو نيل املشرعيون احلماة من قبيك أن ني فرق بريمن غ، ما حدث �لفعلك

 ،ةيقراطمييف قالب الد ةيلذا فهي رأمسال و،يف صاحله استغلها رأس املال، ةية الغربيقراطميالدن إ )ب

صل حي أن مههن إ ، الرأمسايلكريتفى ست يف مرمي فهي لاألمةأما  ،لصاحل نفسهاّ إال ة ال تعمليالرأمسالو

  . شعال �ر احلروبإ وولو بقتل الناس رب قدر من املالكأى عل

 ة عاميته الثانيعند انتهاء وال ييكمرس اإليز�اور الرئيإ  قاهلا،قةيً شاهدا من الشواهد هلذه احلقيكلإو

  : م) ١٩٦١(

 كأصبحنا منذ ذل و...ةينشوب آخر حرب عامل سلحة حىتت املتحدة مل تعرف صناعة األ�ن الوالإ(

 ينيهذه الصناعة ثالثة مال إىل ضفناأ و،بعاد شاسعةأسلحة ذات خنلق صناعة لأل أن ى علنيرهك منياحل

ًة ارتباطا مباشرايرتبطون �ملؤسسة الدفاعي النساء ونصف من الرجالو من األى  علً�أصبحنا ننفق سنو و،ً

 نيب و،ة ضخمةيرك مؤسسة عسنيهذا التواتر بو. ةيكيمرات اإلكللشر  من الدخل الصايفأكثر يركالعس

ل ك وت�ل جملس من جملس الوالك ونةيل مدك فإن كلذل و،دةية جديكيمرإسلحة هو جتربة ة لألريبكصناعة 

 ريان هذا التأثكًسواء ، دةيهلذه البدعة اجلد يلك الريثتشعر �لتأ، ةيومة الفدرالكدارات احلإ من إدارة

 ،ال نغفل عن مضاعفاته أن ناين علكول، حنن نقر حباجتنا ملثل هذا التطور و،ًايروح أو ًاياسيس أو ً�اقتصاد

حنذر من  أن نايتوجب عليف، ة جمتمعنايبن �ا مترإي أ، اتنايح وموارد� وهذه املضاعفات تدمر عملناألن 

   يف جمالس ريلقوة �ث ري الصناعيكب العسكاملر بتساكا
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ن يف مثل هذا كمي و،هيلإسعوا يمل  أو ريتساب هذا التأثكولون عنه الؤاملسى سعأسواء ، ومةكاحل

 أن نكمي وهو خطر موجود وى،خرع القدرات األيهو خطر نشوء قدرة حتل حمل مج و،ارثيك خطر ريالتأث

ن  أالبد و،ةيقراطمياتنا الديعمل وتنا�رح�دد  أن ،ديب اجلدكقوة هذا املرًح مطلقا ليالنت أن نايفعل. ستمري

تظل  أن ىعل، ةيركة العسية الصناعيلة الدفاعراه اآلكإنهم من كمت، ةريبص وقظةيون املواطنون يف حالة يك

   .ً)تنا معا�حر وضمنوا منو سالمتناي أن وتؤمن هلم، مةيهدافنا السلأ وبنايسالخاضعة أل

، نين ضد املستضعفيد املقتدريبل آلة ب، لة للحد من القدرةيأصبحت جوفاء ال وس، ةيقراطميفالدلذا و

ة يقراطميهذا مع الغض من نقص الد، طرة رأس املالي�حلد من سّ إال لةكة من هذه املشيقراطميوال عالج للد

  .ما تقدمك ث تفقد مناهج للروحيح، بذا�ا

العمل (: اء هييزاء مخسة أشون املال �يكن أ والبد أنه )اداالقتص :الفقه (تابكر� يف كقد ذو

مثل هذا املال ال  و،)ةيالعالقات االجتماع و،انكامل وشرائط الزمان و،ةياألولاملواد  و،اجلسدي و،ريكالف

  . ةيقراطميزمة الدخذ � القدرة املوجبة لألكتبع ذل يحىت، الغريب ّون منه رأس املال �ملعىنكتي

رادة ف إليي حد التز،نيفة ذات حدية املزيقراطمية املستظهرة �لديلقدرة االقتصادصبحت اأقد و

  .حد االستعمار يف اخلارج و،الشعب يف الداخل

   ،ةية االقتصادياسيالس دهم القدرةيصار من منهج من بحيث إنه ، هذا االستعمار للخارجمث إن 
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عة يف ي الطبكّثرت تلأ، انكان دون مكون ظاملة يف مك �ن تنسانعة اإليال تزدوج طبحيث إنه و

 ،ةيحزاب املناوئة اليت هلا شيء من احلربقدر اخلوف من األّ إال ث الظلم لنفس الشعبيح، ًأيضاالداخل 

  إىلت تتقلص�أخذت احلر و،هاريلغ وبلدان للظلم لنفسها إىل ةيقراطمي�لبلدان الدى سميلذا فقد حتول ما و

  . نق احلبل عنق صاحبهخيأن 

  

  ))الرتويض الشيوعي((

د يان القدرة اليت بي طغمامأًقفوا سدا ي أن ونيوعير الشكث فيح، وعييض الشيالرتو :الثالث

ذا سقطت آلة املال عن إو. ل بقدر حاجتهكل و،ل بقدر طاقتهكفمن ، العمالى ع املال علي بتوزينيالرأمسال

 األوىلن يف مرحلته كمي هذا الن إ :قالوا و،مل بسالكش اليعي و،ةي قدرة طاغكن هنالكمل ت، ينيد الرأمسالي

ب وجه يما تقدم تقرك ،ش الناس بدون دولةيعي ف،سقوط الدولة إىل نتهي يحىت، �تارية الربوليتاتوريكبدّإال 

  .سقوط الدولة

دهم ين صارت بي الذكولئأث مجع يح: ىمر فصارت القدرة يف هذا املنهج أطغس األكن انعكل

 نيب و،�تارية الربوليتاتوريك�م انتهجوا منهج دأقد عرفت  إذ )يتاتوريكاملنهج الد( نية بياسيالقدرة الس

 ،ً�ًا ظاهريقراطميالقانون د فقد أصبح املنهج الرأمسايل أما يف. )ةيالقدرة االقتصاد (نيب و)ةياسيالقدرة الس(

سبق هلا ية مبظامل مل يوعيد الشلذا عجت بال و،د التجارية بيالقدرة االقتصاد و،د الدولةية بياسيالقدرة السو

  . ليمث

 إىل �لنسبة) حسن صعب (تبهكما ى عل) السيدج( وغساليفير الك من لسان املفكلنسمع ذلو

  : ةيسكة املارياسيالطبقة الس

 دةيل شيء مصاحل الطبقة اجلدكها قبل يون متليوعيدثها الزعماء الشحيات اليت يريع التغيفجم(

 تدافع عن نفسها وتتصرف وشيفهي تع ،ىخرأة ية فئة اجتماعين شأن أ اآلشأن هذه الطبقة، هايأمانو

   أن  حتدوها الرغبة يف،تتقدمو
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   ).د قدر�ايتز

بلغه يف احلملة اليت ي أن نكميشد ما أة املطلقة ية الشخصياسيبلغ نقد القدرة السو( :الصعب قال

قد  و،ايتيوعي السوفين للحزب الشيرر الذي قدمه للمؤمتر العشي يف التقر،نيستالى شنها خروشوف عل

عالن اسة ترمي إليذ سيتنف إىل نية بعد وفاة ستاليزكعمدت اللجنة املر: ر بقولهياستهل خروشوف التقر

عة تشبه ينعته بصفات خارقة للطب و،رفعه فوق البشر وعالء فرد ماة إلينينية الليسكم املاريار التعالكاستن

 عيستطي ول شيءكر بكفي ول شيءى كري وءيل شكعرف يسان أنه نتفرتض يف هذا اإل و،هلةصفات اآل

   .)فعليل ما كهو معصوم عن اخلطأ يف  و،ي شيءأفعل يأن 

ان يمل حتد من طغ انكل مكة يف يوعيالش أن ىالشواهد عل ورقامر األكل البحث بذينط أن ديال نرو

 ،نيون سجيه نصف ملي ف، نسمةينيمال التسعة او� البلد ذك أن  حىت،ًبل زاد�ا أضعافا مضاعفة، القدرة

ون يفغانستان ملأن يف اآل إىل ا قتلتين روسأ و،إنسانوين ية واحدة ملي قتل يف ثورة ثقافنيالص) ماو (نأو

 من ك ذلريغ إىل ً،و�ين مليفغاين زهاء عشرالشعب األ أن  مع العلم،ينيشردت زهاء ثالثة مال و،إنسان

  . هارييف غ وةيرو� الشرقأوهم يف يمآس

  

  ) راسل (رةكمناقشة ف

ة يقراطميالد وةيكيالسكة اليقراطمين الدإو(: ث قاليح) راسل (رةك وجه النظر يف فنير� تبك ذاممو

أخفقت  و،ة صرفةياسيا س أل�األوىلخفقت أ ،كخفقتا يف ذلأ وض القدرةيراد� تروأدة ية اجلديسكاملار

   ..)ني االثنني�جلمع بّ إال لةكاملشحتل  أن نكميال  و،ة صرفةيا اقتصاد أل�ةيالثان

  نهما ياجلمع ب أن وجه النظر
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  .نسانصلح اإلي  النساناالهتمام بنصف اإل إذ ،ب للروحيون �ذيك ث الينفع حي  الًأيضا

أن  و البدنساناإلحيث إن  ،ًامالكون يك أن نكمي  الإنسانضعه يقانون أي  أن هذا مع الغض عن

 القانون الصاحل لشرائط وً،هايان نزكمهما  ون وراء وضع القانونكهي تو ظروف خاصة وش يف شرائطيعي

   .عدم الصالح اجلور معىن فإن ً،الظروف جائرا و الشرائطك تلريون يف غيك ف،هاريصلح لغيظروف ال و

لذا نشاهد الظلم بعد الرسول  و،اسةيان السيًضع حدا لطغي أن نكتمي مل ًأيضا سالماإل و:قاليال 

  يف فرتات؟ّ إال ،ناآلإىل  و)عليه وآلهصلى هللا (

قد  وً�ق ملتويون الطريك فقد ً،ق منحرفايون التطبك نيب وً،ون القانون منحرفاك نيفرق ب: قالينه أل

ام الظلمة يف كأما احل، ة يف نفس القانونيوعيالش وةية الغربيقراطميالنقص يف الد و،ه �لتواءيارة في السريتس

  . وا عن القانون فقد احنرفسالمبالد اإل

معه من جمهود جيان كن إ وثرة املال عند الرأمسايلكة ال تقف دون ية الغربيقراطميالد أن ذ قد عرفتإ

طغت  و،لهاكتالعب أهل املال �ملقدرات ، ثرةكدي الينضب عن أ و،دي قلةيأذا زاد املال يف إ و،نيخراآل

ى ة عليضفاء الشرعإ والقدرة ومجع املالى رست دعائمها علأة يوعيالش أن ما ك،قدر�م بسبب املال

   .ان القدرةيوجب أبشع أنواع طغيان كمجع هذه الثالثة يف م أن من الواضح و،ةيتاتوريكالد

ه الشرائط ممن تنتخبه يالقدرة من هللا ملن ف( و)ةيتاتوريكال د( و)املال له ضوابط(فـ  سالمأما يف اإل

   .)األمة
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  ةيالقدرة االجتماع

 ألن كذل و، من ربط نفسه ��تمعنسانصلها اإلحياليت ، ةييف القدرة االجتماع :سمر اخلاماأل

ًفا يان ضعكوان مهما ياحل إذ ،بل النبا�ت وا�تيمن أضعف احل حىت، ة الضعفيف غاي ضعنساناإل

 كن من ذلكتمي ال نساننما اإليب، خروا�ت األيون نفسه بنفسه بدون مساعدة احلؤل شين من حتصكتمي

  : نيله من ربط نفسه برابطت بد الإنسانل كلذا ف و،نيخرمبساعدة اآلّ إال

ش يف يعيان ك إذ حىت و،حنوها أو ن من عائلةيخرتمع من اآلجيث يح، ةيالرابطة االجتماع :األوىل

ذا إو، حنوها ولكاملأ ونكاملس ول اللباسيع يف حتصيتعاون اجلميث يح، هوفكال ونيوت الطيب وواخكاأل

   .احنراف فردي أو  اضطراركفذل، ما أشبه أو نتهيسرت سفك ان ألنه،رةييف جز اشر وحده فعإنسانشذ 

 له نساناإلحيث إن  ،انكم كي لون من احلأ مك حكان هناك إذا ماي ف،ةياسيالرابطة الس: ةيالثان

 ،الهلا حتت ظؤيتفيث يح،  نفسه �لدولةنسانبط اإلريف،  املصاحل تؤمن بواسطة الدولةكتل و،ةيمصاحل عال

  ً.طوعا أو ًرهاكع أوامرها يطي كيف قبال ذلو

ما  أو منظمة أو ًصار عضوا يف حزب إذ ماك، ً�ًارتباطا عضو ةياسيجبماعة س ون االرتباطيكقد و

ة يجمعك،  اجلماعةكتل و هذا الفردنيجل وحدة اهلدف بة ألياسي سريون االرتباط جبماعة غيكقد  و،شبهأ

  . هداف املختلفةذات األ ةريثكمن اجلماعات ال حنوها أو ةيتربو أو ةياقتصاد أو ةيثقاف

 ةياسيما سإ ل حالى كعل و،ةيتعمد أو ،ةيما تلقائإا  أل�،أربعة أقسامى االرتباطات عل أن ني�ذا تبو

  . سب القدرةكهو ، ل واحدةكجة يف اليالنت و،ةياسي سريغأو 
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ة مثل يماد أو ،مكاحل وسب الشهرةكل ة مثيما معنوإمجاعة  إىل  الذي انضمنسانهداف اإلأمث 

  . ك ذلريغ إىل ،نيخرة اخلدمة لآليانكمإ أو هيبداء رأة �ياء الشخصرضإ أو الثروة ولكاملآ وسب املالبسك

  

  اجلماعة و الفردنيالعالقة ب

، تهيً �خذ منه قسطا من حر،ةيها قدرة فوق قدرته الفرديلإللفرد املنضم  يما تعطكاجلماعة مث إن 

ًان فردا مثالكفلو ، عملها واجلماعة يزاء رأإ ةيقدراته الفرد و بعض آرائهكرتي أن هيالواجب علن حيث إ ً 

ابة يف جملس يًدا للنيًان فردا انتخب زك لو كذلك و،عملي أن هيانضم لزم عل إذا نماي ب،م العطلة�اسرتاح يف أ

نتخب ي أن هيلزم عل ،عة انتخاب عمرواجلما يصار رأو اجلماعة إىل ًث صار منضماينما حيب ،ًمثال األمة

 ،ةي قدراته االجتماعنيب وةيته الفردي حرنيوازن بي نساناإلحيث إن ن كل، مجاعته يلرأ هي رأكرتي وًعمروا

  . املهمى هم علرجح األي، ة أهميالثان أن ىريو

قع يف ي و،ماعةآراء اجل و تناقض آرائهنيب، انيح من األريثكيف  اجلماعة إىل قع الفرد املنضمي كبذلو

يف  و اجلماعةك مسلكرتي أو ،هريخز ضم وكيف ذل و نفسهك مسلكرتيأ، كنياملسل أي داخله تدافع يف اختاذ

  .كشبه ذلأما  أو هانةاإل أو �لطرد ًا� عقا�م لهيحأ وب اجلماعةي �نكذل

ل كنازل من ون تيك كبذل وً، وسطاًحال راءيف مفرتق اآل اجلماعة ونساند اإلجيان يحيف بعض األو

  . جانب عن بعض آرائه

  اجلماعة تصر  و،اجلماعة يه لرأيتحمل الفرد التنازل عن رأين قد ال كل



١٩٤

 إىل نضمي أن  إىلىتخطيقد  و،ئةي السكل عواقب ذلكًملتزما ب، خرج الفرد عن اجلماعةيف، هايرأى عل

دث االنشقاق حيقد  و،األوىلعة جة يف قبال اجلمايون �لنتكت دةيل مجاعة جدكيتشإىل  أو ،عداء اجلماعةأ

ما ك ،طار اإلكل ذلكرتم الحي طار عامإل يف كن اجتمع الإ وً،بعضها بعضا ي تعادًتالكيف اجلماعة فتصبح 

   .كما أشبه ذل وئة الوزراءيهل واألمة يف غالب جمالس كدث ذلحي

ار املوجب ك تتقدم �البتاةياحل فإن ،اةيلواله جلمدت احل إذ ،راء رمحةاختالف اآل: ييف النظر الفلسفو

نعم ، اةيالتناقس املوجب لتقدم عجلة احل إىل االختالف دافع أن  إىلضافة�إل، هريغ وركالختالف املبت

  . التحارب ون التخاصميمواز إىل ةيلمالع وةينه العلميرج االختالف عن موازخيال  أن الالزم

هم يف ينان النفسياالطم و التقدم اخلارجيانك، أكثر اجلماعة أفراد نيان االنسجام بكلما كمث إنه 

  .أكثرعدم االنسجام  وان التخاصمكلما كس ك�لع و،أكثر

ى  الشورأمثال، النزاع وحتد من نشاط التخاصم قرروا ضوابط للعملي أن اجلماعةى لذا فالواجب علو

 ريغ إىل ،كه ذلين فكمأما لو يفى قرار احللول الوسط و،تعادل اجلناحانن إ القرعة و،راءة اآلي�خذ أغلب

  .كذل

 ،)٢(لكل أمر مشكالقرعة ل و،)١(ىمرهم شورأ: أمثال ،ة �ذا الصددريثك ضوابط سالميف اإلو

يف  و،شرةُالع تابكر يف كمما قد ذ ،)٤(ك ما حتب لنفسكريأحب لغ و،)٣(كنصاف الناس من نفسإو

  . سهاب� خالقاأل تبك

                                                

. ٣٨ :ىسورة الشور) ١(

. من كيفية احلكم ١٣ الباب ١٩١ص ١٨ج: الوسائل) ٢(

. ٥٢الكتاب: �ج البالغة) ٣(

. ٧من العشرة ح ١٢١ الباب٥٤٤ص ١٨ج: الوسائل) ٤(



١٩٥

ل ارتباطاته ك عن نسانتنازل اإليث يحب، ًخوفا أو ًما طمعاإ، ًاديون شديكتعلق الفرد �جلماعة قد و

ًا� يحأ و،جل مصلحة مجاعتهة أليعيمبصاحله الطب يضحيف،  االرتباطكجل ذلة ألياالجتماع وةيالعائل

  . خرةجر يف اآلاأل وًان معتقدا �لثوابك إذا ً خصوصا، االرتباطكل ذليبنفسه يف سب يضحي

ان ك إذا مراأل فإن ً،ه دائمايها ال توجب الضغط عليلإد جلماعته اليت انضم طاعة الفرإ أن ىفخيال و

ًمر ضاغطا ن األيكمل ، اعتقد الفرد �ا وفرادن اليت قررت لأليان �ملوازك إذا أما، ن أوجب الضغطيبدون املواز

  .هدفه إىل هوصول وهريطاعة راحة ضمالفرد يف اإلى ريث يح، البهجة ووجب السروريًا ما ريثك بل ،هيعل

 كئة اجلو العام لذليتعمل اجلماعة لته و،لة واضحانيوس وون للجماعة هدفيك أن لذا فالالزمو

انت ك وادةي سأكثرنصاف ان اإلك و يف اجلماعةفرادة أوفر لأليان جو احلركلما ك و،لةي الوسكلتل واهلدف

 إذ ،املكة مع الرضا الية تلقائطاعة بصورحتققت اإل و،ان تعلق الفرد �جلماعة أوثقك، ةيقيحقى الشور

ان ك وى، خطوط الشورسالملذا وضع اإل وً،ت اهتماما� املادريعيًت احرتاما مبثل ما � املعنوريعي نساناإل

قد  و،هيلإملاع  مما تقدم اإلك ذلريغ إىل ،)١(وا عليريشأها الناس يأ: قولي )صلى هللا عليه وآله(الرسول 

  .)٢(د�همأبذمتهم ى سعي: )صلى هللا عليه وآله(قال 

روا يف فن كلذا ذ و،هيوامر علس بثقل األحيفال ، ةيسالمه يف اجلماعة اإلريغكنفسه ى ريان كل فرد كف

  . مراستبد �أل أنه ال، فعله هو رأي اجلماعةين ما شعر مجاعته �يس الناجح هو الذي يالرئ أن ادةيالق

                                                

  . ٥١من العشرة  ٢٤ الباب٣٢ص ١٨ج: الوسائل) ١(

. ٤من القصاص يف النفس ح ٣٠ الباب٥٦ص ١٩ج: الوسائل) ٢(



١٩٦

  

  نساننواع انتماء اإلأ

ًان عضوا يف مجاعة ك إذا ماك، متسلسلة أو افئةكمجاعات مت إىل ونيك قد ننساانتماء اإلمث إن 

  .ًفردا يف دولة و،ًان عضوا يف مجاعةك إذا ماك و،ةياسيمجاعة س وةياقتصاد

ذا إف، هيلإتطلب النضمام هذا الفرد  يل رأكون ليك و،نيتصارع رأي الطرفيقد  يف مثل هذا احلالو

 ة انتخاب عمروياجلماعة االقتصاد يرأ و،دارةاإلى  أقدر عل ألنهديب زة انتخاياسياجلماعة الس يان رأك

الدولة احلرب  يرأ و،ا مجاعة سالم أل�اجلماعة عدم احلرب يان رأك أو ، االقتصادمي يف تقدأفكأ ألنه

طاعة خسارة الطرف إل كيف  و،كذا أو ع هذايطيهل  وقع العضو يف تضاد، بة الدولةي�عتبارها ضرورة هل

  . نيًون معرضا لعقوبة املخالفيكث يطع الدولة حيمل  إذا ماك، ًا� عقوبتهيبل أح، رخاآل

 الفردى فعل، ًست دائماين الفرجة لك ل،ن الفرد من الفرار عن احملذوركتميون هنا فرجة يكًا� يحأ نعم

  . ةيهي قاعدة عقالئ و،املهم وهماملقام من �ب األ ألن ، بنظرهنيقيحسن الطرأنتخب ين أ

ال كمع  إذ ،فاالقسام املتصورة أربعة ،)معتدل( و)أهوج( إىل نقسميالفرد  وال من اجلماعةكمث إن 

  .نيا� معتدلكما  قسام األريخ و،حاالن للفرد اجلماعة حايل

 جتعله حمل الضغط، عمل أو ذا خالف يف رأيإ و،الفردى ها عليهي اليت تفرض رأ فاجلماعة اهلوجاء

بدون االستقاء  هاؤانت آراك و،ا�موعى هم علءفرضون آراي قلة أو د فرديها بيف الرأيون يك و،تفصلهأو 

  . الظروف ومن الشرائط

  رج منها بدون خي و،كدخل اجلماعة بدون ماليهوج هو الذي الفرد األو



١٩٧

  .بيذا خالف اجلماعة اشتغل �لتخرإ وهيستبد برأي و،ثر املخالفةيكمربر، و

دخل يف ي إنسانل كس يفل، الفرد املعتدالن واجلماعة، هوجالفرد األ وس من اجلماعة اهلوجاءك�لعو

غرت يال  و،ته يف القراراتيعمل رؤأان يف اجلماعة كذا إ و،ةيبدون رؤ وًاعتباطا رج عنهاخي أو اجلماعة

 أو سواء يف صنع القرارات، نةية الرزيالرؤ وةيمر �لواقععاجل األيبل ، اساتكأس من االنتييال  و،�النتصارات

  .ة يف قبال الفرديتاتوريكالدل مجاعة تعمل كس يل أنه ما ك،ساركاالن ويف مقابلة االنتصار

ختلط  و،االستشارة إىل ال جتنح و،رتم رأي الفرد حتفال، ةيتاتوريك بعض اجلماعات تعمل الدكنعم هنا

  . الفردى ًون خطرا علكمثل هذه اجلماعة ت و،احلق �لقوة الباطلة

  

  



١٩٨

  

  جلماعاتشروط تقدم ا

  

اجلماعة إىل  و،الفرد يف ضمن اجلماعة إىل الم يف املسألة السابقةكبنا الى تهناحيث  ):١٨ مسألة(

هداف حنو األ خر امتداد قدرتهل منهما من اآلكاستفادة  و،من جهة تبادل القدرات، فراداألى املشتملة عل

ون يك ألن نسانملؤهالت اليت تؤهل اإلا إىل الم يف هذه املسألةكنعطف عنان ال، ل منهماكتوخاها ياليت 

ًعضوا صاحلا يف اجلماعة   .هريغ أو ًسايان رئك سواء ،ً

 صلح الفرد فإن ،ب من اجلماعاتكرتيإمنا  ريبكا�تمع ال أن ماك، فرادب من األكترتإمنا اجلماعة فإن 

ذا صلحت إ و،ًاأفراد ّ إالستيل �ا أل،صلحت اجلماعة، املناسب يركطار الفالالئق يف اإلى ان �ملستوكو

 إىل قربأان كذا توفرت يف العضو هذه املؤهالت إ و،سكس �لعكالع و،ريبكاجلماعات صلح ا�تمع ال

  . اهلدف إىل قربهيمما  القدرةى قصأبلوغ 

  :ومن املؤهالت

  

  التوازن واهلدوء :أ

  اخللط  واجياهل والقلق فإن ،العملي وريكالتوازن الف والصفاء واهلدوء



١٩٩

ً عضوا فاسدا مفسدانسانن جتعل من اإل� قةيخلهما يف ً سقط يبل ، بتعد عن القدرة فقطيفهو ال ، ً

  . يف الوصولًأيضاقدراته 

ون يك أن لزمي كذلك، ركنفة الذ الصفات احلسنة اآلك بتلًون العضو بنفسه متصفايك أن لزميما كو

دث عند حيجان الذي قد يبح مجاع اهلكيف  ًاريبكًا ري �ثًأيضااء حيلإل فإن ،هريغ إىل اء �ذه الصفاتحيله اإل

  .النقاش يف االجتماعات

عتزل ي أن ، يف النقاشكذلى رأ أو ،بحهكن من كتميًاجا ال يمن نفسه هى رأ ا إذالعضوى علو

 اهلدوء الذي نساناإل يعطي االنعزال يف هذا احلال و،نيمن االخر و من نفسهئّهديال بشدة ل، بسالمً االانعز

  . املخرج يحتر وكرياخ املالئم للتف املنؤيهي

 اهلدف إىل نساننظر اإلي أن املهم عند النقاش فإن ،اتيالدخول يف اجلانب اهلدوءى ًؤثر سلبا عليمما و

   .مرهم األي ما اليدخل فيال  و،هيلإ ريسيو

ب يستجي نه الأ و،نه مشغول الذهنأ و،ةريثكًتعا� أله  أن ًبداأ رياسي القديقول السيال  أن الالزمو

االعتقاد  إىل مربه األ ينتهي و،نسانقوله اإليالنفس مبا  إىل يوحي كل ذلك فإن ،سعه عملهيال  أو ،ذهنه

  . قوليبصحة ما 

  

  لكالصرب يف املشا :ب

 ملن صربو:  قال سبحانه،مسات القدرة أقوىنه من إف، اهلدف إىل ريالسى عل ولكاملشاى الصرب عل

ملعرفة  ولتبصر العواقب و،حلفظ اهلدوء والصرب ضمان حلفظ النظام و،)١(مر من عزم األكذل أن ظفرو

  .ببعض اء بعضهايشارتباط األ

                                                

  . ٤٣ :ىسورة الشور) ١(



٢٠٠

الرأس هو  أن ماك، مور لألريطر املسينه املسإف ،)١(الرأس من اجلسدكان ميالصرب من اإلو: لذا وردو

  .هايطر علياملس وعضاء لألرياملس

 أن مل تستطع كمل تفعل ذل فإن ،نيخرخضاع اآلإع ي لتستطكخضع نفسأ (:حد الفالسفةأقد قال و

 إذا ماأ، رادةف اإليالضع ضعون هلش النفسخيالناس ال  فإن ، واضحكالوجه يف ذل و،)نيخراآلى  علريتسط

، هو هذا من بعض علل الصوم و،نيخراآلى طرة عليصلحت للس تهايتقو و من مجع نفسهنسانن اإلكمت

 نوا �لصربياستعو: ةميركة الييف اآل و،الذاتى طرة عليالس ورادةة اإليوجب تقويالصوم حيث إن 

ن الصالة خضوع � إف، اخلضوعى قدر عليمن  و،صبارإلعرف فن ايعرف فن الصرب يفمن  ،)٢(الصالةو

   .خضاعاإلى قدر علي ،سبحانه

م كتذلل لت نيرونوا مثابك ووثقوا اصربوا: قول هلميف، �لصرب عضاءاأل إىل العضو يوحي أن الالزمو

 ،)٣(م تفلحونكلعل اتقوا هللا ورابطوا وصابروا ون آمنوا اصربوايها الذي أ�: قال سبحانه، الصعاب

  .  نوعان من الصربًأيضا ىالتقو واملرابطةو

  

  معرفة الناس :ج

 ،حد موضعهأل كضع ينسان أن ن اإلكتم يحىت، معرفة الناس ول ما تتطلبأتتطلب  ةيالعضوو

  .و�ااملعاملة الالئقة به  ل مجاعةك ول فردكعامل يو

                                                

. ٨٢ قصار احلكم: ة�ج البالغ) ١(

. ٤٥ :سورة البقرة) ٢(

. ٢٠٠ :سورة آل عمران) ٣(



٢٠١

د ياالستماع اجل دون منهيريإمنا  و،ال�مكطلبونه حلل مشيالناس ال نسان أن عرف اإلي أن بجي

قد ورد عن رسول هللا و ،بقدرهً قدره العضو غالبايهذا ما  و،التك املشكسور من تليمث حل امل، ال�مكملش

  .)١(مكخالقم فسعوهم �كمواللناس �م لن تسعوا اكنإ: )صلى هللا عليه وآله(

 أن اسيي السنساناإلى ب علجي، عن سائر الناس أو خرخطاء اليت تصدر عن العضو اآلاألو

ً خمتلفا يف درجات ، واحدإنسانمن  ون خطأ واحديكلذا قد  و،طة �خلطأيًا الظروف احمليالحظها مراعي

  . نياخلطأ الواحد من نفرىل  إذا �لنسبةكه و،شرط وشرط وزمان و زماننيالبشاعة ب

  

  ت خمتلفة�مستو :د

ون عضو يكفقد ، اهلدف إىل �لنسبة، مهته و�ختالف فهمه وحزمه ختتلف درجة العضو يف اجلماعة

 إىل هريًون حازما عند سيكقد ال  و،فهم اهلدف حق فهمهيقد ال  وً،امالكًا� ميإؤمن �هلدف يال  فاتر اهلمة

ًا فاشالياسيعله سجي و،مة العضوي ققللي مما كل ذلك و،اهلدف ً.  

اسي يالس فإن ،ةيرة التشائمكالف و،ةيالروح السلب و،قوال املثبطةتنب العضو عن األجي أن لذا فالالزمو

لن نقدر ( و)ديفيمر ال هذا األ ( فمثل،ًدا من القدرةيلق يف نفسه مزخي و،ًايابجيإون يكالناجح هو الذي 

 هذه ريغ إىل ،)ن عملهكميجد ما أال ( و)لةك خمرج من املشكس هناليل( و)اهلدف إىل ال نصل( و)هيعل

   .ًااحنطاطّ إال اجلماعة وً،�خراّ إال د العضويال تف، اجلمل

                                                

. ٨من العشرة ح ١٠٧ الباب٥١٣ص ٨ج: الوسائل) ١(



٢٠٢

القدرة  إىل ون االقرتابيك كبذل و،عضاءسائر األ إىل انهكمإ وانه �هلدفميإنقل العضو ي أن الالزمو

  .أكثر فأكثر

  

  القدرة :ه

  . دهايمال جت ورهايق له تبذحيال ، نسانذمة اإلمانة يف أالقدرة و

ًان مصرفا �طالكسواء ،  مصرفهاريصرفها يف غي أن :األولف   . قل من املصرف املقررأًمصرفا  أو ،ً

  . صرفهايال  أن :الثاينو

  . تاب دون درسهكيف  أو ونيفيف األ تاب درسهكناره املقرر صرفه يف يصرف د إذا ماك األولو

القدرة  إذ ،بل للمجتمع ًا لنفسهكس ملير لي القدنساناإل و،نتفع بهينار فلم يمجد الدذا  إماك الثاينو

  . ان قد خانك ستعمل القدرة حق قدرهايذا مل إف، مستمدة من اجلمع

 شفقن منهاأ وملناحي أن نيبأف اجلبال ورضاأل والسماواتى مانة علن عرضنا األإ: قال هللا سبحانه

ًن ظلوما جهوالاكنه إنسان محلها اإلو ً)رد يفال ، نيخراآل وهل قدر نفسهجي و،نيخراآل وظلم نفسهيلنه إ ،)١

   .دائهاأها حق يؤديال  وأ ً،صالأمانة األ

مل  إذا نمايب، دةيت بقدرات جدءجا و،أكثر فأكثرمنت  نسانلما صرفها اإلك ،الشجرةكالقدرة و

   وتقلصت، ان الالئق �اكعلها يف املجيمل  أو ،صرفهاي

                                                

. ٧٢ :حزابسورة األ) ١(



٢٠٣

  .متوت ذبت حىت

  .)١(هي فنيم مستخلفكنفقوا مما جعلأ: قال سبحانه

ً تلفاكل ممسك وً،ل منفق خلفاكعط أاللهم : دعوي ونادييًا كملن إ :ثييف احلدو
)٢(.   

 ةياالقتصاد وةياسيفالقدرة الس،  قابلة للنموًأيضاالقدرة  فإن ،قدرته ينمي أن ذي القدرةى الالزم علو

  .  القدرةكن تليل قدرة حسب موازكمنو إمنا  و،ا قابلة للنمولهك هاريغ وةيالعلمو

  

  املكر املتكالف :و

ه فالالزم يعل و، ذي القدرةنسانة لإلي الضرورموراختاذ القرار من األ واملبادرة وةأاجلر واملكر املتكالف

ر كف إذا مث، صلحهي مما أكثرفسده يان ما كّ وإال ،مرر يف جوانب األكقدم بدون تفيال  أن ريالقدى عل

  . فالالزم املبادرة السابقون هم الفائزون و،رهكنفعه تفيتردد مل  ونه جتبجبكل

   .)٣( املقربونكولئأالسابقون السابقون و: قال سبحانه

  .)٤(سارعوا: قال تعاىلو

  .)٥(استبقوا: و

  .)٦(تنافس املتنافسوني فلكيف ذل: و

   نيوازن ب و،درسها بدقة و،اء �دوءيشر يف األكء من فياجلر(: ماءكقول أحد احلي

                                                

. ٧ :سورة احلديد) ١(

. ١نفاق ح�ب اإل ٤٢ص ٤ج: الكايف) ٢(

. ١٠ :سورة الواقعة) ٣(

. ١٣٣ :سورة آل عمران) ٤(

. ١٤٨ :سورة البقرة) ٥(

. ٢٦ :سورة املطففني) ٦(



٢٠٤

   .)ءيشى على لويال ، سرعأو مث �در، حاألصلاختار  وموراأل

رتع خي أن هيلزم عل، ني بروتريسيأمره  أن ذو القدرةى ذا رأإ و، أضر شيء �لقدرةنيون الروتيكلذا و

 مث مطبعة ىمث مستشف تبةكح مر يف فتكف، جتمد وذا فتح مدرسةإف، نه املبادرة يف نطاقهكميًدا يًأمرا جد

   .ذاكهو

 ل ظرف يف رد فعل حسنكر لكفي و،هبة االستعداد للعملأى ًون دائما عليك أن بجي كذلكو

 ةيوي حأكثران ك، أكثرجنازاته إ وانت قراراتهكل من ك و،جنازاتإ واة عبارة عن جمموعة قراراتيفاحل، عيسرو

  .ريالتقد وأجدر �الحرتامو

ّ إال سيفل، كنتظر ذلينه إ قوليأما من ، يف موارد خاصةّ إال فضلظار الوقت األوز انتجيلذا فال و

ر صاحب القدرة كتذيل و،فضلالعمل األى تحرينه إ :قوليمثله من  و،انيحيف بعض األ ةيلوً�ر� من املسؤ

   .)طم املتاعب حطمتهحيمن مل (: املثل املشهور

  

  ةيرادة الفوالذاإل :ز

ه مامأأوصد  إذا ذيد للتنفياملر و،ذ عامل من عوامل النجاحيرادة التنفإأن ً ئمادا ر صاحب القدرةكتذيل

د يرياجلو ملن ال  أن ماك، ًان خانقا بدون فرجكس اجلو مهما يفل، لفاأل وألف �ب دخل من الباب الواحد

  .جواءعذار تلبد األفاأل، وةكال  وهيوجد فيال  ذيالتنف

املعضالت الصعاب عبارة  فإن ،للهاحي أن هيان علكة ية مستعصعاجل معضلي أن ذا أراد ذو القدرةإو

   أكثر نسانان اإلكلما ك و، عقدةحتل عقدة طيالعقد يف اخلك، جتمعت يف صورة واحدة صعبة أمورعن 



٢٠٥

ًا �رعاياسيون سيكن � واةيان أجدر �حلك  للصعابًحال وًعمال وًنفوذا البناء له كاسة يالس فإن ،ً

  لهريفخ، ريبك من عمل نسانقدر اإليذا مل إ و،ًامالكًون بناء مت يكفوق بعض حىتأحجار توضع بعضها 

  . يون الصحاريكجبمع الذرات  و،ون البحاريكع القطرات يبتجم فإن ً، صغاراًأعماالعمل يأن 

  

  االنضباط :ح

 وضع هو عبارة عن و،قدرةى ازداد قدرة عل، ل شأنهكر يف ي القدنسانان االنضباط رائد اإلكمهما و

، نهمك يف أمافرادوضع األ إىل  �لنسبةكذلك و،يف الزمان املناسبوان املناسب كالعمل املناسب يف امل

 ريان غكة يف املائم حىتى نما ال تعطيب، ان مناسبكانت يف مك إذا ألف برتقالة یفالشجرة قد تعط

  .املناسب

فهو العمل ، مواضعها واءيشر األيعرف مقاديل ،ةيحال وةية مستقبليبعد رؤّ إال يت�االنضباط ال و

ة رد الفعل يفكي وضع احللولي ولكر بسبب الدراسة املشايفهم القدين  أبعد، تقانرة مدروسة �كضمن ف

 فإن ،وجب قلة التقدميحطم الروح مما ّ وإال ،ًايون قاسيكال  و،مرح نفذ يف جوي أن بجياالنضباط  و،هلا

  . مرأى خر علقدر اآليدان مل يحدمها من املأذا انسحب إف ،مور األميان يف تقدكشرتياجلسم  والروح

  

  ليرفع املستح :ط

   أو ًمجعا ،نيضيالنق إىل ينتهيما ّ إال لين ال مستح أريالقد ياسيعلم السيلو



٢٠٦

لقد فعل  و،ومة واحدةك حتت حإنسانون يد ألف مليأراد توح إذا ما ن حىتكء مميل شك فً،رفعا

ً منبئا عن كان ذلك، نقاذ بلدإ أو ل منظمةكيتش أو ن فتح مدرسةكميال نه إ :ذا قالإف، ه قبلهري غكمثل ذل

  .ان العملكمإ ال عن عدم ،عدم جدارته بنفسه

الت كارتطم �ملش وكذا فعل ذلإف، بر�مج املتاعب وقي بر�مج الطرنيعل بر�جمجي أن ريالالزم يف السو

  . العامًدرجه مسبقا يف بر�جمه أث قد يح، هي علكؤثر ذليمل 

قد قالت  و،اأمثاهلهضم حيث إنه  ،ريالقد ياسيهتم �ا السيال  و،ةيحواجز استثنائ  قد �يتكهناو

  .)وز واحدجيما ال يف ووزجيما ي فمثالم األكح(: الفالسفة

قل ضغط  ت النفسيفمهما قو، هدافاأل إىل ان أجدر �لوصولكالعضو نفسه ى ّلما قوكو

 قتطع منهياجلبل  فإن ،صلب من اجلبلأاملؤمن : ثيلذا ورد يف احلد و،هاياالضطرا�ت عل واالنفعاالت

   .)١(قتطع منهياملؤمن ال و

  

  ميط السليالتخط :ي

 فالقدرة ال �يت، )٢()السالمعليه ( علي قوليما ك ،ىي احلمقأ ى،كماين فهي بضائع النوأما األ

 سر الطرقي�، لة اليت تنتج اهلدفيالوس يحتر و،ةية املستقبليوضوح الرؤ و،ميط السلي�لتخطإمنا  و،ماين�أل

  .أقر�او

  لذا  و،ريد التقديبل منها ما ب، نساند اإليس بيل أسباب السعادة لك أن  يفكما من شو

                                                

. ٣٧ اخلطبة: �ج البالغة: انظر) ١(

َقال أَمري المؤمنني َو:  وفيه٥٨٣٤ ح٣٨٤ ص٤ج: من ال حيضره الفقيه: انظر) ٢(
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ُ َ َُّ يف وصيته البنه حممد بن احلنفية رضي ا� عليه السالمَ َ
ِ ِ
َ

ِ ِِ َِِّ َِّ ِ ِ
ََ ْ ِ ْ َّْ َُ َ

ِ

ُعنه َْ: بـين إ� �َِّ ََّ ُ َك وَ ِّاالتكال على األماينَ
ِ ََ ْ َََ َ ِّ َْ فإنـها بضائع النـَّوكى ،ِ ُ َ

ِ
َ َ َّ َتـثبيط عن اآلخرَوَِ

ِ ْ ٌِ َ َِْ.  



٢٠٧

  .)١(أنتم تزرعونه أم حنن الزارعونأ: قال سبحانه

   .)٢(ىن هللا رمكت وليرم إذ تيما رمو :قالو

  .)٣(ةالشر فتن وريم �خلكنبلو: قالو

 مثل من كمثله يف ذل، نةكسباب اململ األك ؤهييهو الذي نه إ ،نال السعادةيمن يالم فكالإمنا و

 أيد هو الذي هينال الصي الذي كن مع ذلكل، نساند اإليد بيل أسباب الصكس ينه لإف، دينال الصي

  . مثلة من األك ذلريغإىل  و،نةكأسبابه املم

هو إمنا بة يما جناه من الثمرة الط أن فهم السامعين أ وتقدم البدذو حق يف النسان أنه فمن مسع اإل

صل يالدرب �ستمرار ى  فاملاشي علً، عامانيما قبل مخس إىل ضرب جبذورهيقد ، نيليعمل طو وجة جهدينت

  .ًا ماريثك

 ةليثق وةيانت مثر مضنكن إ وعمالاأل أن علميفل ،ده من عدم الثمرةجيأس ملا يذا أصابه نوع من الإو

إمنا  وً،س دائمايالتعثر ل وً،ون ضائعايكفاجلهد ال ، ك ذلريالواقع غأن ّ إال ،انيحيف بعض األ جةيبال نتو

 أصلها �بت بةيشجرة طكبة يلمة طكمثل و: قد قال سبحانه و،نيالثمرة بعد ح يعطيشجار بعض األ

  .)٤(ذن ر�ا �نيل حكلها كأتؤيت  فرعها يف السماءو

 نتاج حسب شروط الزمان ختتلف البذرة الواحدة يف اإلكذلك و،نتاجتلف يف اإلالبذور خت أن ماكو

  . ًايًاختالفا زمن و،ًاينتاجإًالقدرات ختتلف اختالفا  وبذل الطاقات وةياسي السعمال األكذلك، انكاملو

                                                

  . ٦٤ :سورة الواقعة) ١(

. ١٧ :نفالسورة األ) ٢(

. ٣٥ :سورة األنبياء) ٣(

. ٣٥و٢٤ :براهيمإسورة ) ٤(



٢٠٨

  

  اغتنام الفرص: �

قد ورد و، ون انتهازها قوةيك ،)١(ضاعة الفرصة غصةإ نمايفب، اغتنام الفرصة نتج القدرةيمن أهم ما و

  .)٢(�ا متر مر السحابإانتهزوا الفرص ف: ثييف احلد

اسي يون السيك أن فالالزم، ما ال تستمر يف طرق �ب أحدك، ل أحدكالفرصة ال تطرق أبواب و

ذهب ي كال جتعل وقت و،لما وجد�اكانتهز الفرصة (: ماءكحد احلأقول يلذا  و،نما وجدهايأنتهزها ي، ًاكيذ

 تفعله فا�ض أن يكنبغي عليان ك مل تفعل ما كنأ ريل يف الفراش الوثيرت يف نصف اللكذا تذإ ف،بتعلل

  .)اعملهو

 ذا مل تغرتفإف، غرتفيمن يالم فكالإمنا  و،ل جوانبه ماءكالبحر ك، فرص ولها قدراتكاة ياحلو

  .نفعياللوم ال  أن اعلمو ،كنفسّ إال  فال تلمكرياغرتف غو

عمل  وًستوعب غدا عمل نفسهيال  و،فهو وقت عمل �ن،  وقتًأيضاًغدا سان أن نزعم اإليال و

ل كيف  فضللأل ٍحتر و،عمل دائب و،استشارة مستمرة و،قظة دائمةي إىل تاجحيانتهاز الفرصة  و،وم املاضييال

  . حلظة

  

  التواضع :بي

، �اراه األيفعة حمرومة من ماملرت يراضاأل أن علمير هو الذي ياسي القديالس و،القدرة تالزم التواضعو

  ن البحر أل و،فاملتواضع مصب القدرات

                                                

. ١٨٨ احلكمة: �ج البالغة) ١(

. ٢١ كمةاحل: �ج البالغة) ٢(



٢٠٩

 ،ها منه قطرةيفى بقي ال ل عنها املاء حىتيسيف أما الرىب، ةيمطار املستعلاه األيمع مجيذو تواضع 

تفشل إمنا ومات كنما احليب، ث تتواضع للقدراتيح، عها قطرات القدرةيتنجح بتجمإمنا ات كاحلرو

  . ها قطرة فتسقطيفى تبق ال أن  إىلتنحدر عنها القطراتف، الستعالئها

هلا ال قدرة  أنه ومة معكبدء ح و،ةريثكومة مع قدرا�ا الكسر سقوط ح عرفينسان أن ذا أراد اإلإو

خذ يف أ وم تواضعكاحل إىل فقبل الوصول، التواضع وجمنون الغرور إىل نظريفل، ًطالقا يف حال الشروعإ

  . انهكه مريخذ غ� وسقط يذا حىتكه و،فأخذ يف اهلبوط خذه الغرورأم كاحل إىل ملا وصل و،الصعود

أعقل الناس : ثي فقد ورد يف احلد،همريستشي ونيخر آراء اآلنسانرتم اإلحي أن من طرق التواضعو

   .)١(عقله إىل من مجع عقل الناس

  .نيتآ جبمع مركقفاى رتو: )السالمعليه (علي  إىل يف شعر منسوبو

مل ، معرض للخطأ  عليه السالم ـ�ستثناء املعصومـ  إنسانل ك و،إنساننه  أرياسي القدير السكذا فإف

:  ويف املثل،كظهر له ذل إذا عرتف �خلطأي أن تنعميما مل ك، هأمورصوب يف األ الرأيى تحري أن تنعمي

دان يزيما ك،  قدرةنساندان اإليزي ،االعرتاف �خلطأ وىالشور ،مرانهذان األ و،)لةياالعرتاف �خلطاء فض(

  . الناس به ثقة

                                                

. ٤ا�لس السادس ح ٢٧ ص:مايل للصدوقانظر األ) ١(



٢١٠

  

  البحث عن النقد :جي

بل ، قبله من أحديال  وحيتطلب املديال  أن ،جناح املهماتإل تطلب القدرةي الذي نساناإلى علو

  . نيخرعن اآل وتطلب النقد البناء عن أصدقائهي و،فحص عن النقدي أن هيب علجيس ك�لع

 ،مال الناقصكإل معرفة �لنقص توجب كف ،)١(ويبيع ّ إيلىدهأصدقاء من  األريخ: ثييف احلدو

  . مال متالزمانكال والقدرة فإن ،القدرة إىل دةيهو خطوة جدو

فهو أخذ يف ، هيس فيه مبا ل�إوهش ملدحهم  ذبكن له مبا هو يخر مدح اآلنسانانتظر اإل إذا أما

  .القدرة تنحدر عنه احندار املاء من الشالل و،السقوط

جل مصلحة يف أل تحدث مبا عملهي أن ذا أرادإ و،دح نفسهمينسان أن باب سقوط اإلمن أسو

وحده نه إ عيني) �أ( فإن ،)حنن (ـستبدهلا بيإمنا  و،)�أ (لمةك كرتي أن فالالزم، ث مرتبطة �ملهمةياحلد

 واضع تكيف ذل و،هو أحدهم انت مجاعة عاملةكإمنا  و،جزء يف العملنه إ معناه) حنن (نمايب، عمل

   .تساب قدرةكاو

نت كلقد  (،)لقد تنبأت( ،)مكلقد قلت ل(: مثل، الغرورى لمات تدل علكالالزم اجتناب  أن ماك

 أمثال فإن ً،تبجحا يعطيمما  هاريغ إىل ،)قلت هذا قبل مدةين أر كال تذأ (،)ييصابة رأإسرتون  (،)توقعأ

  . ل القدرةيالزمه تقل و،توجب انفضاض الناس لفاظهذه األ

                                                

  . ٢من أبواب أحكام العشرة ح ١٢الباب  ٤١٣ص ٨ ج:انظر الوسائل) ١(



٢١١

  

  ي الواقعنساناإل :دي

ظهار إ و،التأفف وقوال ا�ردةن �ألكمي ال مورحل األ أن ل القدرةيد حتصيريعلم الذي ي فل،ًاريخأو

 ،ةيل واقعك بمورالحظ األيالذي  ي الواقعنسانر هو اإليبل القد، مع الفراغ عن العمل النفس مبظهر اجلد

  .حي صحريها مبنظار غيلإنظر ي أن بدونو

 مورة األيرؤ والتفائل وفالتشائم ،العمل أول خطوة للعجز وركالنسجام مع الواقع يف الفعدم افإن 

  .نقص القدرةيل بدوره ك ،س بواقعيمبا لً باراك أو ًصغارا

ًا مع وضع يمتش، منها �ذا القدر يتفكن ،ت املوادئام إىل نتهييالم يف هذه املسألة كال أن ىفخيال و

  . هللا املستعان و،تابكال

  



٢١٢

  

  القدرات و احلقوقنيب

) الصدق( و،من جانب الواقع طابق الواقعيقال ملا ي) احلق (ةيسالمعة اإلييف الشر ):١٩ مسألة(

الم كن لوحظ الإ و،)حق (ل لهيًونه خارجا قكلوحظ  فإن ،د قائمي ز:ليذا قإف، قال له من جانب اخلارجي

  .دفهما وجهان لشيء واح ،)صدق (قال لهي  اخلارجكاملطابق لذل

ون أخص يك و،حكامً خاصا �ألكون ذليكلذا  و،قال ملا شرع من قبل هللا سبحانهي) املشروع(و

  �بعة للمصاحلحكاماأل أن رونيث ية حيعند العدل ،طابق املصلحةيما ّ إال شرعي ال و،)احلق (ًمطلقا من

 ،اجلماعة أو  للفردً�ويدن أو ًاينيًنفعا د ياملصلحة ما تعط و.النواهي ووامراملفاسد املوجودة يف متعلق األو

  . نسانالئم اإليالنفع ما  و،كس ذلكاملفسدة بعو

ال  و،نفسهمًتهم قانو� أليأكثر أو ل الناسكقال ملا اختاره ي) احلق (ـف ياسيأما يف االصطالح الس

ًئا قانو� أليتار الناس شخي وا كشرتيمل  إذا ماأ ،تهم حسنةيرؤى بقوا عل و،اء يف وضعهكانوا شركما يفّ إال نفسهمً

نوا كمت فإن ً،روه مشروعايمل ، وضعوه مث وجدوا ضرره أنه إذا ماك ،)�طل (فهو بنوا�م أو نفسهم� يف وضعه

  ً.ون حقايكفال ، تهيسقطت مشروع وةيتاتوريكسندته القوة الدأّ وإال ،زالوهأزالته إمن 

 سر الفرق و،سالماإل  شيء �بت عندالمهاكنما يب ،اسةيالس شيء مرتجرج عند املشروع ولذا فاحلقو

   إىل االستنادأن 



٢١٣

وجب ترجرج ي حوالاملتقلب األ نساناإل إىل نما االستناديب، وجب ثبات املسنديالثابت  هللا سبحانه

  . املسند

  : اسيييف االصطالح الس) احلق( و)القدرة (نيالنسبة ب أن نير� تبكمبا ذو

ما  وة،قدرة حق  فهيًاستدامة وًة ابتداءيكثرع من قبل األالقانون املوضو إىل ل قدرة استندتكن إ

  . هليالقانون اإل إىل انت مستندةكما  ةالقدرة احلق يسالمنما يف االصطالح اإليب ة،قدرة �طل عداها

  : نيقسمى  علنساناإلى د النفوذ علياليت تر القدرة أن ،ني تبكوبذل

   . حقةريغ اجلماعة أو راها الفرديي القدرة اليت ه و،اجلماعات وفراداهل األى كثقل عليما  :األول

  .حقة رو�ايهي القدرة اليت  و،السرور وون موجب الراحةيكًا� يحأبل ، ثقليما ال  :الثاين

 عةيقدرة اجلمك يف الطول أو ،نيتي جلمعنيقدرتك انت يف العرضكسواء  ،القدرات ه فاذا تضادتيعلو

اختار ما رآه  اريً حرا يف االختنسانان اإلكذا إف، حدامهاإة ي حقنساناإلى رين أو بدال، ومةكقدرة احلو

ار فرد املرشح من قبل ياختك، ًن رآه �طالإ وهيلإضطر يتار ما خيفهو ، ً مضطرانسانان اإلك إذا ماأ. ًحقا

 كة تليعضو إىل املنضم الفرد اخلائف من الدولةحيث إن  ،ةيتاتوريكاسة الدولة الدي لسرضااملع اجلماعة

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،نين متضادي أمرنيقع بي اجلماعة

 تارخيأن  و يف هذا الدرب املعقد البدنساناإل و،م الروابطيتوجب تنظ، يف ا�تمع القدرات واحلقوقو

يف صورة  و،ى�حللول الوسط ن من حل االختالفاتكتميمل  إذا املهمى هم علرجح األي و،ل خطوةكيف 

   تضاد القدرات



٢١٤

جواء  األنسانع اإليطيًا ما ريثك و،خرضر اجلانب اآلي وًنفع جانبايما  إىل نساناإل ينتهين أ ودالب

 من ضرر أكثر بنظره ون ضررهيكالذي ، طاعةً خوفا من عواقب عدم اإلكذل وً،رها حقاين مل إ والضاغطة

  .س حبقي الباطل الذي لكسلو

 كذل و، منهمينيتاتوريكالد حىت را�م لباس احلقلبسوا قدي أن ون يفّدجيًغالبا  ةياسياجلماعات السو

حيث  ى،خرأة يمن �ح ن من النفعكرب قدر ممكأى صلوا عل حيحىت و،ةي من �حاألمةقاوموا من قبل يلئال 

رب الفائدة ك أكيف ذل و،ةياسيًا للجماعة السيوجب استجابتهم تلقائيجانبهم  إىل ة الناس احلقيرؤإن 

  . للجماعة

 اولحي وبل، ًراه حقاي  ألنهً،ن قانو�يكن مل إو مر ما ألنسانب اإليستجيًا ما ريثك أنه ظهريمما تقدم و

ن أ والبد ًأيضا ةيكثرالقانون املوضوع من قبل األحيث إن  ً،جعلوه قانو�يمشرعي القانون ل إىل قدمهيأن 

   .يف نظرهم وجود املصلحة الذي هو عبارة عن روح القانون إىل ستندي

ل يكه إىل  الروحك سرت تل،املفسدة واملصلحة أو ت املصلحتانأافكت أنه إذا ركغين عن الذو

  .يريجة التخية فالنتيذ ال أمهإ و،هم األميجة تقديون النتكت و،القانون

فالقرعة قدرة ، ه �القرتاعيون الغلب ملن خرج رأيك و،عي القدرات يف مقام التشررضاقد تتع أنه ماك

ال  إذ ، للتضادًها العقالء حاليلإستند ي، فة بدون مربر خارجيكتوجب ثقل ال ،ال ضوابط هلا ،ةيهائلة سر

  .عالج هلم سواها

قرره العقل ي نصافإ نه فإل،يف القرعة  عاقلةريقدرة غ إىل نسانيف اإل ف تستند القدرة العاقلةكيأما 

 نساناإل و،نها قاطعةكولة لاليت هي جمه القرعة إىل الحي،  قاطعري جمهول غكذا أو  هذاميتقد أو ألن ً،أيضا

  لذا مل  و،ناليت لسنا بصددها اآل وةيمها من االحتماالت الفلسفريغ إىل ،واسطة فقط



٢١٥

  . ت�ورة يف الرواكفلسفة القرعة املذ إىل نتعرض

  

  اجلمعيةقدرة أقسام 

سم تنق و،ة يف اجلسميالروح الساركفهي ، ة مرتبطة بعضها ببعض البد هلا من قدرةية مجعيأمث إن 

  : نيقسم إىل القدرة املوجودة يف اجلماعة

  . زةك املتمرريالقدرة غ: األول

  . زةكالقدرة املتمر: الثاين

  

  ))القدرة غري املتمركزة((

 ،بنسب خمتلفة أو انت بنسبة واحدةكسواء ، أعضاء اجلماعةى فهي القدرة املوزعة عل :األوىلأما 

  .هايوس فؤال مر وسيما ال رئك،  هلا �خلارج عن اجلماعةال ربط و،هذه القدرة هي املنحصرة يف اجلماعةو

هذه القدرة  و،ث ظهورها يف اجلماعةيبل من ح، ث ذا�ا املوجودةيمن ح القدرة ال إىل ها النظريفو

ث استقوا ي اجلماعة حأفرادبل ، بدون جعل ضوابط هلا من قبل اجلماعة و،ز هلاكيتسود اجلماعة بدون تر

عامل أحدهم يأخذ  ،ش يف جو اجتماعييتع أو ،انت اجلماعة مغلقةكسواء  ،همريالرسوم من غ وداباآل

  .الرسوم وداب اآلكخر حسب تلاآل

قد  و،ما أشبه وةيالقر ونةياجلماعة يف املدك، بخيف جو صا شياجلماعة قد تع ألن )سواء (قلناإمنا و

  . ش منعزلةيتع

ف استقت من كي�ا أفواضح  و صاخبش يف جيالرسوم يف اجلماعة اليت تع ودابأما استقاء اآل

  . عامل ا�تمعي أن ما عرفك خرعامل اآليها يل فرد فكف، اجلماعة إىل �يت �اً رسوما وًآدا� ا�تمع

  ًلنفرض رجال و،ش منعزلةيالرسوم يف اجلماعة اليت تع ودابأما استقاء اآلو



٢١٦

 ي�زار رون يف مجاعةكذيما ك ً،طالقاإمل  عن العاني منعزلكتناسال هنا وتوالدا وغابة إىل امرأة ذهبا و

ًفردا  مخسة وعشرين هاأفرادم عدد ) ١٩٦٧ (عام إىل ث وصليح ،ايندنوسإ ش يف غابة من غا�تياليت تع

 من االجتماع الصاخب ًت أواليًرسوما استق وًللجماعة آدا� أن كش نه الإف ً،طالقاإ عن العامل نيمنقطع

 دابمع خلطها بشيء من اآل، حفاداأل وداألوال إىل الرسوم وداب اآلك تلمث سرت، ه الوالدانيالذي عاش ف

 ،لكئة الثمار لآلييف � كث التعاون املشرتيح، اة اجلماعة وسط الغابةياليت اقتضتها ح دةيالرسوم اجلدو

  . ك ذلريغإىل  و،عالج مرضاهم و، الزواج�مث قضا، ةياألولالت استعمال اآل و،الطبخ و،انكف امليتنظو

فقد حتقق يف ، طرةييف الس وةيوسؤاملر ويف الر�سة و،نهم سلسلة مراتب يف االحرتاميدث بحين أ والبدو

صل حين أ والبد، انوا لوحدهمكن إ ووانياحل ونساناإل أن وانييف علم احل ويف علم النفس وعلم االجتماع

ربوا خاف بعضهم من ك ذاإف، فالدجاجة تفرخ عشرة أفراخ، هيمسلط عل ومسلط ونهم سلسلة مراتبيب

  . نسان اإلأفراديف  و،واني احلأفرادذا يف سائر كه و،بعضى طر بعضهم عليس و،بعض

القدرة  أن ما ك، اجلماعةرية تسيعيالقدرة الطبحيث إن ، زةك مررين القدرة يف مثل هذه اجلماعة غإ

ما يف ك، فراد األنيدرات بتقسم الق أن بدون، ها هلدف واحدؤنضم أعضاي اجلماعة اليت ريزة تسك املرريغ

ى سمي أن بدون، نهميالرسوم املستقاة من ا�تمع هي السائدة ب وداباآلحيث إن  ً،غالبا ةياجلماعات السر

  سلسلة  أن ك الشرينه من غإف، ذاكه وًخر معاو�اآل وًسايأحدهم رئ



٢١٧

اجلماعة  أن هي فك شمما ال أن ماك، ةيوان موجودة يف اجلماعات السرير�ها يف احلكاملراتب اليت ذ

 كتل و،فهذه الفئة للمال، بعض فئا�ا أو هاأفرادز القدرة يف بعض كة قد جتعل لنفسها ضوابط فرتيالسر

  .ذاكه والثالثة للثقافة و،للقرارات

، زةك مرريقدرة غ هايون القدرة السائدة فكفت، ز قدرةكي بدون ترًأيضاش يقد تع أنه الم يفكالأن ّإال 

الرسوم  وداباآل وة بسبب الضوابطيالقدرة اخلف ربط اجلماعة بعضها ببعضيإمنا  و، قراراتال وفال ضوابط

  . القروي أو من ا�تمع الصاخب املدين  اجلماعةأفرادة اليت استقاها يالتلقائ

  

  زةكالقدرة املتمر

نها يما بيتب فكت و،توزع القدرات واجلماعة جتعل لنفسها ضوابطحيث إن ، زةكالقدرة املتمر :الثاين

  . التقدم وةكاحلر وقة العمليوث

هذا هو املظهر  و، يف ضمن اجلماعةًفئة أو انتكًفردا ، يف وحدات خاصة ز القدرةك تتمركبذلو

ر�ها يف القسم كما ذك، القدرة الظاهرة يف اجلماعة وامنةكة اليعيبعد القدرة الطب، الثالث من مظاهر القدرة

   .األول

 تشتد وىقد تقو و،انت حسب املقررات للجماعة فقطكما ي ف،فةيون ضعكتقد  زةكهذه القدرة املرو

 أو سواء حصل االرتباط بواسطة احلرب، ةيسائر اجلماعات البشر و هذه اجلماعةنيحصل االرتباط بإذا 

  . بواسطة املعامالت أو ،كجل زواج هذه من تلأل أو ،ارثةك مامأالتعاو�ت  وبواسطة الصداقات

  : صل أمرانحي اجلماعة ني ب�ذه االرتباطاتو

  س اجلماعة يرئ فإن ،أكثر فأكثراشتداد القدرة يف اجلماعة  وزكمتر :أ



٢١٨

 ،س حال السلميمن الرئ ـ صرامة النظام احلريب والطاعة وث لزوم السمعيح ـ عند احلرب أقوىون يك

  . خراطات األ عند أقسام االرتبكذلك و،عند احلرب ها القدرةيزت فك سائر الفئات اليت متركذلكو

 الضوابط نيسة بياملقاى لدحيث إنه ، الرسوم وداباآلى خرل مجاعة من اجلماعة األكاستفادة  :ب

صفات ى هذا هو سر عدو و،الرسوم ودابفضل من اآلل جانب األكنتخب ي، هؤالء واملوجودة عند هؤالء

  . ىخرمم األاأل إىل مماأل

، مم األيريهم هم طالئع تغيلإمن  وونيالع ونياحملارب والسواح والتجار أن روا يف علم االجتماعكقد ذو

 مم أنفسهمأرسوم  ونقلون آدابي�م أما ك ،مم أنفسهمأ إىل نقلو�ايف، دةيًرسوما جد وًرون آدا�يم حيث إ�

  . ون �اكتحيمم اليت سائر األإىل 

  

  ))أسباب متركز القدرة((

  : انيز القدرة له سببان أساسكمترمث إن 

  . ىالداخلالسبب ) ١

  .السبب اخلارجي) ٢

  . هاريغ أو ،ًومةكح أو ،ًنقابة أو ً،حز� أو ،ًعائلة ون اجلماعةك فرق يف ريمن غ

 نيالد والعلمك، ز القدرةكاملوجب لتمر، مر النابع من داخل اجلماعةفالسبب الداخلي هو األ) ١(

ه يف يلإاج ي حلس االحتكذل و،هريدرة غ من قأكثرفالعامل يف اجلماعة قدرته ، كشبه ذلأما  والسالح واملالو

، ق املسدوديالطر إىل نسانوصل اإلياجلهل  فإن ،الت الناشئة عن اجلهلكيف رفع املش ورشاداإل وةياهلدا

علم  أو  علم احلربني فرق بري من غ،املطلوب إىل ية اليت تنتهكالطرق السال إىل نسانهدي اإلينما العلم يب

  . ينيالعلم الد قسام العلمأمن  و،ر العلومسائ أو علم اهلندسة أو الطب



٢١٩

  

  ن قسمانيالد

  : نيقسمى عل نيفالد

 إىل العلم اهلادي أن من الواضح و،آخرته واهيمصاحل دن إىل نساناهلادي لإل أي ،حين الصحيالد) أ

  .ز القدرةكلتمرًا� جيإ أكثر نيلتا املصلحتك إىل ون العلم اهلادييكز القدرة كًان موجبا لتمرك إذا ايمصاحل الدن

ن يلذا جند الد و،تباعهأ وسكما زعمه ماركرتبط بتحول االقتصاد يال  ونسانة يف اإليزة فطرين غريالدو

ن إ قوليشبه قول من ي) لالقتصاد ين البناء الفوقيالد (قوله و،ناآلإىل  وخيرافق البشر منذ ما حفظ التاري

 ةي الفطردلةة األيتبنا االعتقادكر� يف مجلة من كقد ذ و،دالغباء بناء فوقي لالقتصا واءكالذ واجلنب والشجاعة

العقائد ( و،)٢()هل حتب معرفة هللا؟( و،)١()ف عرفت هللا؟كي(: أمثال ،ت خمتلفة�يف مستو نية للديالعقلو

  . هاريغ و)٤()ديد يف شرح التجريالقول السد( و،)٣()ةيسالماإل

 حيللمعجو�ت صح و،فيمز وحيصنوعات صحللم و،فيمز وحيما للنقد صحك و،فين املزيالد) ب

ستغل يفقد ،  دجال أو ألنه،الالبس جاهل ألن ،نيف لباس الديلبس الزيًا� يحأ ف،ني للدكذلك، فيمزو

 كبذل و،هلةرفعها بسبب االتصال �آلى �م قادرون علأزعمون يف، ةيعيوارث الطبكجهل الناس �ل بعض

، فه مثال الواقعيلز يعطياء املستغل فكف ذيرافق هذا الزيًا ما ريثك و،املال من الناس اجلهلة وستدرون القدرةي

  زة من اجلهلةكّستدر قدرة متمريمما 

                                                

  . طبع يف بريوت مؤسسة الوفاء) ١(

. طبع يف العراق مطبعة اآلداب) ٢(

. دار الصادقو  الوفاءطبع يف بريوت مؤسسة) ٣(

. ران قم دار القرآن احلكيميإويف  طبع يف العراق مطبعة النعمان،) ٤(



٢٢٠

قال ، الغرقى نة عليشرفت السفأ ومواجملا تالطمت األ و،نةيًبا يف السفكان راكحدهم أ أن نقليما ك

 :فيمز أنه علميان كو فقال له بعضهم، المةاتفق هلم الس وغرقواي ال أن ًطالبا منها هلةاتصل �آلنه إ :جلماعته

ن مل تغرق إ و،ذيبكرب عن خيبق أحد يغرقت مل  فإن ،نيخترج من حال نة اليالسفن إ : قال،كف قلت ذلكي

   .يبياستفدت من قوة اعتقاد اجلماعة يب �ذا النبأ الغ

ما سأله بعض أصدقائه فل، طابق خربه الواقعيًا� يحأ و،يف مجاعة جهلة  عن املستقبلئنبيان آخر كو

ل ك أقول لًمثال،  الواقع ً ا�يحأتطابق  ةيمجالخبار اإلاأل و،ةيمجالإًخرب أخبارا أ ينإ : قال،عن مصدر علمه

،  من االنتصارنيللمحارب وات من الزواجيالبد يف الفت و،نتصريس أنه ل حماربكل و،�ا تتزوجإ: فتاة تراجعين

 ،وجب سوء حظهيفعل ما نه إ : أقول له،يالمكفسرين عن عدم مطابقة ذا استإف نتصريمل  وما من مل تتزوجأ

  . في من طرق الزك ذلريغإىل 

ستمدون يانوا كم حيث إ� ،ما أشبه وافةيالق وهانةكال وًطا مع السحري خلنيفين يف املزيان الدكلذا و

ً دواراأخ الغابر يتارث جعل اليح اتيبيقته من الغيس طركما استمد مارك، سبابف من هذه األينهم املزيد

خ يوصل التار إذا ثيح، ة للبشريغة املستقبلية هي الصيوعيالشن إ : قالكذلك و،هيلإستند يل يبدون دل

تبنا ك يف كًر� طرفا من ذلكقد ذو، ما حققه العلماءك فهي ظهر زينيبيال الغك و،بداألإىل  وتجمدي هايلإ

  .هريغ و)نهزميس كمار(: أمثالى خرأتب كيف  و،ةياالقتصاد

، ات يف ظالميبيفسردت هلم الغ، استمدت قدر�ا من جهل الناس، ًفايًنا مزيد ة تعديسكلذا فاملارو

الناس  إىل يت�تاتور كل دكحاهلا حال ، السلطان وقدر�م من السالح ف استمد القائمون �ايفلما ظهر الز

  . ًماكم جعل السالح حاكاحلى عل فلما استوىل، ئة مصاحلهمي�سم �
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   والقدرةاملال

 ،اء اخلمسةيشون يف قبال األكهي اليت ت حةية الصحكيفاملل، زة القدرةك من أسباب مترًأيضا املالو

عطاء قدرته إ وتعاب جسدهإ إىل ضطري حمتاج كون هنايكال  و،عي اجلمنيع الثروة بيهي توجب توزو

دي التجار يأعل املال يف جي  فإن األولـ الشرقي أو �ملفهوم الغريب  رأمسايلكون هنايكما ال ك، ء�ثرلأل

ز كون حمل متريك  ـةيوعيما يف البالد الشكمة كد الطبقة احلايعل املال يف جيالثاين  و،ايكمرإما يف كبار كال

  . القدرة

مثل العلم ، زة القدرة بقدر االستحقاقكمترّ إال ال توجب، حةية اخلاصة الصحكياملل أن �ذا ظهرو

 أو طرة فئةية هي سي القدرة االعتباطزكة اخلاصة املوجبة لتمركيامللإمنا  و، بقدر تعب العاملز القدرةكرميالذي 

ث يح، ةيوعية الشي �لدعانساننخدع اإليال  أن الالزم و،تفعل ما تشاء طرة مطلقةياملال سى فرد عل

لتصرف يف أموال اى  البالد أقدر علكمة يف تلكفالقلة احلا، ة يف بالدهاية خصوصكيال مل أنه رونكذي

  .  يف الغربينيمن قدرة الرأمسال ،تعا�مأجة ياليت هي نت الناس

  

  لقدرة واالسالح

 ه يف ضرب الداخليون عليتاتوريكام الدكعتمد احليلذا  و، القدرةزكخر من أسباب مترهو اآل السالحو

  .حرب اخلارجو

   ها �حلقي حصل علورمده هذه األيان من بكسواء ، ز القدرةكة توجب متري داخلأمورفهذه 
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ان ك إذا ماك، ك تلريغ أو ةيزراع أو ةينقابة صناع أو اسيي يف حزب سًان داخالكسواء ، �لباطلأو 

  . مةأًفردا يف 

  

  للقدرةى السبب اخلارج

 وليالس وجان البحري حنو ه«وارثكال و احلروبأمثالفهو ، ز القدرةكأما السبب اخلارجي لتمر) ٢(

ى أما لد، ه القدرةيز فكس املتمريالرئ إىل حتتاج ال، ش يف سالمياليت تع ًمثال العائلة  فإن،حنوها واجلفافو

 كزالة تلإجل أل، ه قدرا�ميزون فكرميس يرئ إىل تاجونحي ،ما أشبه أو اههميجفاف م أو ،حماربة مجاعة هلم

  . ز القدرةكدة متريلون وكتإمنا ة ريبكالقدرة ال و،ةريبكبقدرات ّ إال الت ال تزالكاملش إذ ،لةكاملش

ل كتجمع ي فرادالقدرات املنتشرة يف األحيث إن ، الزم التخصصيز القدرة كمتر أن  مما سبقنيقد تبو

ففئة ، القدرات مكاحل إىل ة اليت هدفها الوصولياسيتوزع يف اجلماعة الس ًمثال، فئة نوع منها يف فرد أو

فجماعة ، لهاكتشى لد ةيني القدرة الدكذلك و،ذاكه و،�لثة للمال و،لالتصال ��تمعى خرأ و،عالملإل

  :نيتيمن �ح الناسى طر عليسين يالد فإن ،�لثة لبناء املؤسسات و،للدراسةى خرأ و،للخطابة

  

  ))مقومات سيطرة الدين((

) عليهم السالم( خللفائه ولرسوله وون �كحق التصرف يف الحيث إن ، ةية الشرعية الوالي�ح: ١

، حدمهاأ األمةاختارت  ونانيمأ كان هناكذا إف، ةيكثرًا من قبل األي مرضنيمون األيك أن رطبش، منائهمألو

  . لويلان هو اك
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  .)١(ًماكم حايكين قد جعلته علإف: ه السالميقال عل

  .)٢(ىمرهم شورأ: قال سبحانهو

أحد  إىل مواكحتا  أن...مك�إ: )ه السالميعل(قوله  إىل هذا �الضافة، د العموميفيحذف املتعلق و

   .ثياحلد )٣(حرامنا و قد عرف حاللناًم رجالكني اجعلوا ب،من هؤالء الفساق

   .)سالمم يف اإلكاحل (تابكر�ه يف كمما ذ ك ذلريغإىل 

 نكمياخلارج ال ى قها عليفهم تطب وسالم اإلأحكامان ية ببيني الددارةاإل فإن ،ةيني الددارةة اإلي�ح: ٢

  . ينيللعامل الدّإال 

لفرد ، هاريغ وةينيالد وةيركالعس وةياالقتصاد عند جعل اجلماعة الوظائف زكالقدرة تتمرن إ :احلاصلو

  : نيمرأ إىل تاجحيزة كنوع من القدرة املتمر إىل مجاعة أو وصول فرد و،لفئة منهم أو

نوع من أي  ،ادةيالق إىل ا�تمعات ختتلف يف شرائط الوصول فإن ،هيش فيعيشرائط ا�تمع الذي ) أ

  . ادةيالق

ة يف السلطة ياملراتب الراق إىل اللون للوصول أو ةيالقوم أو ةيي ال تشرتط الوطنسالميف ا�تمع اإل ًمثال

ً ان قابالك سالمه شروط اإليتملت فكل من اكف، ةيذيالسلطة التنف أو ،)يسالم القانون اإلري�ط (ةيعيالتشر

نما يف يب، لغة أو ،لون أي من أو ،قوم أي من أو ،ضرة من األيقطعة جغراف أي ان منك، مكللح

 إىل  اللونكذا أو  اللغةكان له تلكمن ّ إال صليال  ما أشبه أو ةيالعنصر أو ةيالوطن أو ةيا�تمعات القوم

   .آخره

ل فرد كس يل أنه من الواضح إذ ، لهريمقام قبول اجلماه إىل ة اليت تدفع �لفردياملؤهالت النفس) ب

   ريه تقبله اجلماهريغ أو ةيه شرائط القوميتوفرت ف

                                                

. ٥من صفات القاضي ح ١ الباب٤ص ١٨ج: الوسائل) ١(

. ٣٨ :ىسورة الشور) ٢(

. ٤من صفات القاضي ح ١ الباب٤ص ١٨ج: الوسائل) ٣(
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ًقائدا مرشدا ً.  

  

  ))شروط اإلسالم يف منح القدرة((

  : ه شرطانيملن اجتمع فّ إال القدرة يعطي ال سالماإلو

 مكتقاأم عند هللا كرمكأن إ: قوله سبحانه و،فاءاتكن الي دسالماإل فإن ،ةءفاكشرط ال: ١

اليت ال ، ة الفائقةءفاك النسانلإل يتعط ةيويالدن وةينيتحذر عن املزالق الدهي ال وىفالتقو، ةءفاكال إىل شارةإ

ة املوجودة يف املتقي دون يأقل الفرق الرقابة الداخل و،ةي الوضعنياليت تشرتطها القوان ةيويفاءات الدنكمتاثلها ال

  . حاألصلالنحو ى  علمور األيرية يف تسية الرقابة النفسيمن املعلوم أمه و،فاءاتكصحاب الأه من ريغ

 فإن ً،استمرارا وًابتداء ي بقدر احلقآ، قدرة مشروعة ةيفاكون القدرة املعطاة لذي الكت أن شرط: ٢

 أن ماك، ةيتاتوريك�لد سالميف نظر اإل فال جتمع القدرة، سالمعرتف �ا اإلي ال ً�تاتوريكد زةكالقدرة املتمر

ز �لعدل كمتر ًايإسالم ز القدرة يف القادةكلذا فتمر و،ةيتاتوركيمارست الد إذا زة �لعدل تزالكالقدرة املتمر

  . ًبقاء وًابتداء

  

  قدرة الحقة

ًدا يعطونه مزي، لتف حوله مجاعة آخروني، مجاعة أو انكًفردا ، زةكذا القدرة املتمر أن هو و،شيء یبق

ده يزيفالتفافهم حوله ، سقوطه سقوطهم و،رون جناحه جناحهمي�م أ إذ ،ستمدون منه القدرةي و،من القدرة

حيث  ،مطارقطرات األ ومثل ماء البحر مثلهم و مثله،ستمدون منه القدرةي زةك�م بقدرته املتمرأما ك، قدرة

   القطرات تصبح ذات كنما تلي ب،ًدا من القدرةيستمد منها مزيالبحر إن 
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ش ياجل إىل نضمونين ي الذفراداأل فإن شي يف قدرة اجلكذلك و،ها يف البحركة �ستهالريثكقدرة 

  . تقوون بهي�م أما ك، دونه قدرةيزي

أما ، نيتفاحتى د عليال تزى خرأتفاحة  وتفاحة فإن ،هندسي ال عددي تصاعد القدرة �النضمامو

توجد هذه القدرة  نما اليب، فتح املدنى قدر عليش يلذا اجل و،ني من قدرتأكثرون كتى خرأقدرة  وقدرة

  .شي اجلأفرادل فرد فرد من ك يف بسبب االنضمام دةياجلد

ه فالقدرة يعل و،الثمار وزهاراأل ووراداأل وغصاناأل يتعط وا تنموحيث إ� ،زرعت إذا البذرةكفالقدرة 

  . سائر اجلوامدكست جامدة حمدودة يل و،طوارأ وذات مناء

  



٢٢٦

  

  أقسام القدرة

لها ك فإن ،ةي�لسندون كقد ت و،ةيون �لشخصكقد ت و،ون �لسلطةكالقدرة قد ت ):٢٠ مسألة(

  : ن اختلفت أسبا�اإ وقدرات

  

  السلطة :١

  .لرهبة أو ون لرغبةيكإمنا اخلضوع  و،ء�قو األمامأفالسلطة هي القدرة اليت توجب خضوع الضعفاء 

ً مرغو� ،ون مرهوب اجلانبيكتاتور يكفالد، ون �لباطلكقد ت و،ون �حلقكالرهبة قد ت ومث الرغبة

 احملرومون ورجوه الضعفاءي و،ا�رمون ورهبه الفساقيم العادل كنما احلاي ب،طته �لباطلون سلكت و،ما عندهيف

  .سلطته �حلقو

  .الباطل وموضوع احلق قد مر يف مسألة سابقةو

إىل  و،مكاحل واسةيقد �يت بواسطة الس و،قد �يت بواسطة السالح و،السلطة قد �يت بواسطة املالو

  . ك ذلريغ

نصبه يمن ك، فجئة قد �يت و،اسة قطرة قطرةيمع السجيمن ك، جية حاصلة �لتدرون السلطكمث قد ت

  ً.سايتاره الناس رئخي أو ،ًاريالسلطان أم

  انت القدرة ك، انت الثالثة �حلقك فإن ،هلا موارد و،زكهلا مرا و،القدرة هلا مصادرو
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ه يز الذي فكون املريك و،سلطةراء مصدر الون اآلكقد ت ًمثال، انت �طلةكّ وإال ،حييف جمراها الصح

  .ء حقهيل شكعطاء إ وقامة العدلإتصرف السلطة يف  والشرائط وةيالقابل وةءفاكراء له الاآل

ن حصلها كون آراء لكقد ت و،م بواسطة السالحكاحل إىل بل قفز، ون آراءكس قد ال تك�لع أنه ماك

ل هذه املوارد كيف  و،س مبوردهايطة يف ما لصرفه ذو السلين كل تمع الشرطانجيقد  و،ريفوء �لتزوك الريغ

  ً.مر �طالون األيك

   

  ةيالشخص: ٢

 أو ة العلميانت من �حكسواء ، نيخراآلى مة رفعة علأ أو ة هي القدرة اليت تعطي لفرديالشخصو

املتفوق العامل  و،رياتب القدكال و،ب البارعيفاخلط، هاريغ أو الفن أو الصناعةدارة أو اإل أو السالح أو املال

له  ،مأمثاهلمن  همريغ و،دارةداري احلسن اإلاإل و،البطل القوي و،الصناعي املتقدم و،الفنان املاهر وً،علما

  .ةيفالن له شخص، فالن له ثقل،  فالن له وزن:قاليلذا  و،ةيقدرة الشخص

تفون حول احمل وً،أيضا فراديف األى رجيما ك ،عاتياجلم واملنظمات وحزاباأل وممري يف األجيهذا و

ما  أو ،ب �رعيزوجة خط أو ،ولد عامل عادل أو ،ةيمة قوأالذي يف ك، عادةنالون منها يمثل هذه القدرة 

  .كل ذلكشا

ع يبل هو نوع تشج، ًايًس عطاء من االجتماع اعتباطي لكذل و،)١(فظ يف ولدهحياملرء  :ثييف احلدو

ان ك، مال الفالينكالى حصل عل إذا هيلذو وفسهة لنيون له الشخصكت أنه عرفنسان إذا اإل فإن ،لةيللفض

  . هيذو إىل ته ال تتعداهيشخص أن علمي من اهتمام من أكثرله ياهتمامه بتحص

                                                

 . حديث فدك٣٥ص: انظر دالئل اإلمامة )١(
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  : له عامالن، احرتام الناس ملثل هذه القدرةو

  . مالكالى ع عليالتشج :األول

هذا هو سر اجنذاب  و،مهاريغ إىل ،الرفاه يعطيالفنان  وً،ض علمايفيفالعامل ، استفاد�م منها :الثاين

  .ةيالشخص يذو إىل الناس

 يبلد قو إىل نزحي الذي نساناإلك ،غبطة وش حالة سروريعيأنه ّ إال د بنفسهيستفياملنجذب قد ال و

  .  الدولةكتباع تلأونه من كيف  يجد السرور النفسيل

  

  ةيالسند :٣

 احملقق :قالي ًمثال، بسبب ما األمة  أواجلماعة أو صلها الفردحيقد ، قسم �لث من القدرة ةيالسندو

 أنه إذا املقصود و،ك ذلريغإىل  و،ثين احلديموازى مطلع عل ينيلكال و،ي حجة يف اللغةحيالطر و،سند فقهي

  .ًاكأخذ قوله مدر وهيلإصغي أتب ك أو قال

 هذه نيب إذ ،ةيقدرة الشخص ون قدرة السلطةكن مل تإ و، نوع قدرةنسانلإل ية تعطيهذه السندو

 وهو (مفهوم القدرة ألن ها قدرةينسمإمنا  و،االصطالح املنطقيى عل ،قسام الثالثة عموم من وجهاأل

  .حاصل للسند) اخلضوع للمقتدر

ر عشرون يئة حتريه أن احلال و،ة سنديدة الفالنياجلر ًمثال، ون مجاعةيكقد  وً،ون السند فردايكمث قد 

ًون سندا مثالك قد ت أن األمةماك،  سندًأيضا دةياجلرهي و هميلإم سند فاملنتسب حيث إ� وً،إنسا�  قالي ً

، هماييف اعتماد الناس عل يفيك كجمرد ذل و،ربالءكفالن من أهايل  أو ،تاب صدر من النجفكهذا الأن 

  . اخلربة والنزاه و�لعلم ني يف البلدنيعرفوا القاطن أن بعد

   أمثال، ًت سنداما إذا بداأل إىل ىبل تبق، ال تزول �ملوت ةيالسندو
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ة يون السندكنما ال تيب ،�ا ال تزول �حنراف السلطة عنهمأما ك، من أشبههم والعلماء العظام

 نما هارون يف قمة السلطةيب، بت سندكحتت ال و يف السجن)هما السالميعل(بن جعفر ى فموس، �لسلطة

  . ًس سندايل

 ،ته يف الشهادةيسقط عن صحة سند عادلفسق ال إذا ًمثال، سقط مستنده إذا سقط السنديقد  نعم

ئتمان الناس اته يف ي سقطت سندنيمذا خان األإ و،قوليته يف ما يان سقط سنديالعامل �لنس يذا ابتلإو

  .عنده

 ً، سند واقعاريان الشخص غكّ وإال ،رية ال �لتزويانت واقعك إذا ونكتإمنا ة يالسند أن من الواضحو

  . ًباينفسه طبى ري وبيس بطبيالذي لك، سند أنه ن زعم بعض الناسإو

  

  ؟ف تدوم القدرةكي

  : نيتدوم بشرطإمنا ، قسام الثالثة من القدرةل األكمث إن 

 الصدفة أو القفز أو ريذا حصلت �لتزوإف، ةيعيها الطبيون القدرة قد حصلت من جماركت أن :األول

القدرة ى عن جمر ةيقيله قدرة حقذا خرج من إف، كذلك ًأيضاس كالع أن ماك،  مل تدمكما أشبه ذلأو 

  . االنعزال إىل سار ودميمل ، كما أشبه ذل أو ريالتزو أو ةيتاتوريك�لد

زور  إذا ماك، رية �لتزويحصلت له الشخص أو، السلطة صدفة إىل إنسانلو وصل  : األولففي

نه سرعان ما إف، ةياًجعل نفسه سندا �لدع أو ،قةيها حقيصل علحيمل  أنه احلال و،توراه لنفسهكشهادة د

يف :  بقوله،لةيما احل:  ملن سأله)ه السالميعل( ماملذا أجاب اإل و،دهيتنفلت القدرة من  و،فهيشف زكني

   .)ع الزواليع النمو سريسر(: يف املثل و،)١(لةي احلكتر

  هذه  إىل شار الشاعرأقد و

                                                

   .٣٨٢ ص٣٥ج:  حبار األنوار)١(
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  : قة بقولهياحلق

   حربريمن أخذ البالد بغو

   دم الباليه تسليهون علي

  . ًايعيون طبيك أن بجيفالنمو 

، دام القاسر القسر �ق ما إذ ،)دوميالقسر ال (: ماءكقد قالت احل و،ظهر احلقين  أالبد:  الثاينيفو

  . قتهيحقى مر علذا زال القاسر ظهر األإف

ن يالذى ّمنن عل أن دينرو: قال سبحانه، عرب وخ الغابر أمثلةيالتار ومكييف قصص القرآن احلو

جنودمها  وهامان وفرعون ينر ورضن هلم يف األكمن و *نيجنعلهم الوارث وئمةأجنعلهم  ورضضعفوا يف األاست

  .)١(ذرونحيانوا كمنهم ما 

دم ين مل كل، )هما السالميعل(م يبراهإ وىطاملا اضطهد موس و،ةيمنرود الربوب وفرعونى فطاملا ادع

ظهر  و،مر فرعونُما دك،  مصرك مل)ه السالميعل(ى وسبل ورث م، بق احلق يف خمبئهيمل  و،الباطل يف عرشه

   .)م قشعمألقت رحلها أث يح ىلإ (نما ذهب منروديب، خيالتارى ًطرا علي مس)ه السالميعل(م يابراه

 ان أحب نفسهكن إ ةيالسند أو ةيالشخص أو صاحب القدرة الذي غصب السلطةى لذا فالالزم علو

ذا إ و،ستحق الشهادة يدرس الطب حىت، ذا زور شهادة الطبإف، قهيف حقيّول الزحي أن أراد بقاء قدرتهو

   .حةيالسبل الصح و آراء العام لنفسه مبختلف الوسائلئيهي أن ،السلطة إىل ف االنتخا�ت فوصليز

سقطه عن قدرته يمبا  ف الغاصبيظهر زي أن ةيقيس الالزم لذي القدرة احلقكيف الع أنه ماك

 حقاق احلقإ و،ركعن املن يالنه ومر �ملعروفة األيسالمعة اإلييف الشر و،لهأه إىل جع احلقريل، املغتصبة

  ف يالز و،بطال الباطل واجباتإو

                                                

. ٦ـ  ٥: سورة القصص) ١(
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لقه يف أ وسرهكا :في يف النقد املز)ه السالميعل( ماملذا قال اإل و،يف الدرهم مبغوض حىت

  . ثيالتلو وسركف اليجزاء الز فإن )١(البالوعة

حصلت إمنا ، ت �النتخا�ت املشروعةءاليت جا) السلطة( ًفمثال، رةدامة مقومات القدإ: الثاين

 فإن ،ًايبدان �نعن األ و،ًسقطت سلطته عن القلوب أوال،  املنتخبك سلوريذا تغإف،  احلسنكللسلو

نوا من كتمين مل إ و،تيوترغو حةييف فض سونكن ما سقطك، سقطوهأسقاطه إ من رينت اجلماهكمت

  .ةية �ننتخبوه مريسقاط مل اإل

سقطت  سبابدم األيمل  إذا ةيصاحب الشخص فإن ،احلاصلة من أسبا�ا) ةيالشخص ( حالكذلكو

  .ذهب قدرتهيمبا  تهيشخص

 ،ةيمقومات السندى ستمر يف حتفظه عليدام  ًسندا ماى بقيفالسند  ،)ةيالسند( إىل ذا �لنسبةكهو

 التصاله الدائم �لعامل، ةيته املستقبلئاتنب و آرائهحجة يف اسي الفالينيالس ًمثال، ةيزالت املقومات السندفإن 

  . ًايسقط �ائي نيح إىل ،تهئاتنب وضعف آرائه إىل ذا قطع اتصاله �لعامل تدرجإ ف،عالمق وسائل اإليعن طر

 إذا كذلى كبقيإمنا ب املشهور يالطب ًفمثال، دها الدائميتصع إىل حباجة هاؤبقا بل قسم من القدرة

انتزع  وهريه غي تقدم عل،اقتنع مبا تعلمه عند خترجه من املعهد ومجد إذا أما، علمه إىل ديل علم جدكأضاف 

  .يمامان يف الصف األك أن الصف اخللفي بعد إىل فتأخر، منه الشهرة

ها ريها غيتقدمت عل، سالحها السابقى مجدت عل إذا ،ة ذات السالح املتطوري الدولة القوكذلكو

ن رجعت يف الصف اآل و،الدول أقوىانت كا قبل نصف قرن يطانيفرب، الحر السيممن استمرت يف تطو

 ،وماه فهو مغبونى يمن ساو: نأ سالملذا قرر اإل و،األول والصف الثاين إىل هارينما قفزت غيب، الثالث

   .ريي مطرود من اخلأ ،)٢(مسه فهو ملعونأًان غده شرا من كمن و

                                                

ٍعن موسى بن بكر: (فيه، ٣ �ب الغش ح١٦٠ ص٦ج: راجع الكايف )١( ْ َ َ ُ ِْ ْ َ قال،َ ِ كنَّا عند َأيب احلسن :َ َ َْ ِ َ ِْ ٌَ فإذا د�نري مصبوبة عليه السالمُ ُ َْ ُ
ِ َ َ َ َِ

ِبـني يديه
ْ ََ ََ ِ فـنظر إىل دينار فأخذه بيده مث قطعه بنصفني،ْ ْ َ ْ

ِِ ُِ ََ َ ََ َ ََُّ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ ٍ َ َِ

ِ مث قال يل،َ َ َُ ُ أَلقه يف البال:َّ َْ ِْ ِ ْوعة حىت ال يـباع شيِ َ َ ََُ ََ َّ ّء فيه غش ِ
ِ ِ ِ

ٌ(.   

  . ٥من أبواب جهاد النفس ح ٩٥ الباب ٣٧٦ص ١١ ج:انظر الوسائل) ٢(
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ًخارجا غالبا ًتالزم بعضها بعضا) ةيالسند وةيلشخصا والسلطة (قسام الثالثةفاأل: ًاريخأو ان كن إ و،ً

   .ما عرفتكً نها تفاوت مفهومايب

أراد  إذا ماك، قدم أقوامهاي و، القدر�نرضاقد تتع و،ًنوعا من القدرة ا�تمع ول من الفردكلمث إن 

قد  و،اجلماعةى على طغقدرة الفرد قد ت فإن ،هريأرادت مجاعته انتخاب غ و،�ئب أو سيالفرد انتخاب رئ

، من جهة حب اجلماعة للفردان يون الطغيكقد  إذ ،ةيتاتوريكان قدرة الفرد الديلزم طغيال  و،سكون العيك

  .هميرأى ه عليح رأيوجب ترجيمبا 

 ،حزب املؤمترى يف فرض آرائه عل) ةياحملبوب (د من هذه القدرةيستفي م اهلندييان غاندي الزعكقد و

  . هميته عليان حمبوبيلطغ ضع لهخي ي،غاندى الف رأخيه  أنرغم ان احلزبكو

 فإن ،د �ايقد تق و،دة �حلقوقي مقريون قدرة غكقد ت، اجلماعة أو ون للفردكهذه القدرة اليت تو

 أفرادسائر  إىل  الفرد �لنسبةنيوب،  الفرد يف ضمن اجلماعةنيالروابط بإمنا  و،ةيالقدرة بذا�ا مطلقة وحش

حيث  ،كدد ذلحين ربطه �جلماعة كل، بداء آرائهإالفرد له قدرة ً مثال، حتددها ود القدرةي تقا�تمع هي اليت

د برابطتها يتتق، هايبداء رأإى ون اجلماعة ذات القدرة علك فقد تكذلك و،وجب ضرر اجلماعةيه يبداء رأإإن 

  .  الفردكضر ذليبداء اإل ألن ،هايبداء رأإف عن كفت، حنوه أو سي�لرئ

 ،�حلقوقى تسم،  ا�تمعأفراد سائر نيب ونهيب أو ، مجاعتهنيب و الفردني الروابط اليت توجد بهذهو

 هو الفرد بدون مالحظة األولف ،)الشخص احلقوقي( و)عييالشخص الطب (ني الفرق بنيتبيمن هنا و

  . الثاين هو الفرد مع مالحظة روابطه و،روابطه

  .ةية حقوقيهلا شخصأن  ماك، ةيعية طبي هلا شخصًأيضااجلماعة و

  من و
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ترتبط مبن إمنا  و،ال ترتبط به، ل التزاماته حتت غطاء اجلماعةك الفرد يف ضمن اجلماعة أن ،كآ�ر ذل

ون يكال ، ةرييف اجلماعات الصغ حىت و،مهاريغ أو س الوزراءيرئ أو ةيس اجلمهوريذا تبدل رئإف، له هذا املقام

د الذي يالفرد اجلد ان امللتزم �اكبل ،  االلتزاماتكّأي من تل،  املنصبكهلذا الفرد بعد خروجه عن ذل

ان كم ل اجلماعةكدة اليت تشي اجلدفرادانت األك، عضاء اجلماعةأل كتبدل  إذا كذلك و،فه يف مقامهّخل

  . األوىلل واجبات اجلماعة كها يعل أن ماك،  احلقوقكل تلكهلا  ،األوىلاجلماعة 

سائر  أو ،هاأفراد اجلماعة يف قبال كذلك و،فرادسائر األ إىل �لنسبةأو  ،ن الفرد يف ضمن اجلماعةإف

 أو ان الفردكذا تعادال إف، عطاءإالواجب  واحلق أخذ و،واجبات وحقوق له وهلا، سائر اجلماعات أو ،فراداأل

من ك، اجلماعة يف حالة �خر أو ان الفردك أكثرانت احلقوق ك إذا ماأ، ودكر واجلماعة يف حالة مجود

اجلماعة يف  أو ان الفردك، أكثرانت الواجبات كن س �كمر �لعان األكذا إ و،صلحي مما أكثر كستهلي

   .كستهلي مما أكثرصل حيمن ك، حالة تقدم

  

  ))التكامل والتطور((

  ً:تطورا وًامالكالواجبات ت وللحقوقمث إن 

ضوابط  إىل هي حباجة، دةيشف حاجات جديكي خيه التارري يف مسنساناإل أن فهو ،املكما التأ

شف كث تيح، ازدادت روابطها اجلماعة أو األمةلما سارت كلذا  و،هذه الضوابط هي الروابط و،دةيجد

  .دةيجعل ضوابط جد إىل هي حباجة دةي حاجات جدم�هلم األ

طبقون احلاجة ي األولففي  ،القانون أو نيالد اجلماعةى ون السائد عليك أن ني بكال فرق يف ذلو

الواقعة ى قه علين تطبكمين قانون يكمل ن إ ،دةي جدنيضعون قوانييف الثاين  و،ةينيات الديلكالى دة علياجلد

 يراو فإن ،)١(ثنايرواة حد إىل هايما احلوادث الواقعة فارجعوا فأ: )ه السالميعل(لذا قال  و،دةياجلد

  ث ياحلد

                                                

  . ٩ح من صفات القاضي ١١ الباب ١٠١ص ١٨ج: الوسائل) ١(
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 صولنا األيعل: )ه السالميعل( الرضا مامقد قال اإل و،دةيالواقعة اجلدى لي علكطبق اليف كيعرف ي

  .)١(م الفروعيكعلو

 نييف صور القوان أو اتيما يف صور اجلزئإ، ل حاجات البشركر ك ذسالماإل أن قد قرر يف حملهو

   .)للبشر ةياألصلصول األ( و)سالمذا اإلكه (راجع، ةيلكال

بتطور الظروف تتطور  و، خاصةل ظرف له حقوقك، ًن اجلماعة تواجه ظروفا خمتلفةفأل ،أما التطورو

 رينة غياثر الناس يف املدكظرف ت و، ظرف السلمريالواجبات غ و ظرف احلرب يف احلقوقً فمثال،احلقوق

 �لنسبة �ا ختتلفأما ك،اسةييف �ب الس نة يف حال االنتخا�ت ختتلفيم املديتقسحيث إن  ،ظرف قتلهم

 يف حال تطور كذلك و،دةي جدنيقوان إىل تاجحي مما ثرةكث صعوبة املرور يف حال اليح ،ا�تمعإىل 

  . ك ذلريغإىل  و،االقتصاد

 مثل ،�لضوابطى تسم، للجماعة أو سواء لالمة، من جهة الروابط جمموعة احلقوق اليت توضعمث إن 

 أو املنظمة أو ضوابط احلزب وةيضوابط املقاومة الشعب وضوابط املدارس وشيضوابط اجل وداراتضوابط اإل

  . ذاكه و،ةيمعاجل

قسم منها تضعها  و،وضعت أن ث سبقيح، اجلماعة واألمةى قسم منها مقدمة علهذه الضوابط و

  .اجلماعة واألمةنفس 

ه يون اليت تنصب فيه بروافد العؤثر مايك وتسعي، نهر جاركخ يطول التارى  الضوابط علريذا تسكهو

  . قيطول الطرى عل

  

                                                

. ٥٢من صفات القاضي ح ٦ الباب ٤١ص ١٨ج: الوسائل: انظر) ١(
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  اسة جتاه القدرةيمهمة علم الس

القدرة يف  أن ماكف، ونكقة واحدة حاهلا يف ا�تمع حال الطاقة يف اليالقدرة حق ):٢١ سألةم(

ى أخر وتعطي �رة البناء،  هي واحدةك ذلرييف غ ويف النار ويف الشالالت ويف العواصف ومواج البحارأ

  .ةيالدعا أو نيالد أو العلم أو الثروة أو انت يف السالحك سواء ، القدرة يف ا�تمعكذلك، اهلدم

ن إ و،ك ذلريغ ونساند لإليد املفيصهر احلد أو عطت طبخ الطعامأودها يدت بقيقن إ النار أن ماكو

ن إ نمايب، منعشة للمجتمع ودةيانت مفكزمت بزمام الصالح ن إ ًمثال  الثروةكذلك، قتلت طلق سراحهاأ

  . ادحةكتضر الطبقة ال و،ة اليت تضر الرأمسايليونت الرأمسالكطلق أ

 كما أشبه من أجل الفت وةين صرف يف صنع القنابل الذرإ و،صرف يف الصالح نفعن إ  العلمكذلكو

تتبدل ، اهلواء جوهر واحد والرتاب والنار واملاءن إ :قد قالت مجلة من الفالسفة القدماء و، ضرريالتدمو

  . ربعة األمورصورها �ذه األ

لذا  و،قة واحدة تظهر يف مظاهرها املختلفةيحقفهي ، الم يف القدرةكيت هذا ال� أن نكميهنا و

ة يالدعا و،املال إىل بدلهيالسالح  و،ةيدعا أو ً،عله سالحاجي فاملال ،بدل بعضها ببعضينسان أن ن اإلكتمي

   .ذاكه و،املال إىل بدهلاي
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 الفلو، قال يف عامل االقتصاديذا كه و،ليان التبدكمإن يكع مل يلوال الروح الواحدة السائدة يف اجلمو

  . خرحدمها �آلأفي يبدل الرجل الريمل ، ةيروح واحدة اقتصادى شتمالن عليالصوف  والدهنأن 

 ،ةيركالروح العس الروح العامة يف أنواع القدرة املتعددة أن ث زعميح، ه بعضي خطأ وقع فكنعم هنا

ً حدها أصالأ وجه جلعل ال أنه كوجه اخلطأ يف ذل و،ةي�ا الدعاأزعم �لث  و،�ا االقتصادأ زعم آخرو

  . ًون جوهرايك أن نكميل ال كالشيء املش فإن ،الروح السائدة ختتفي و،الكشأع ي بل اجلم،ًاالكشأة يالبقو

مل ّ وإال ،ون جواهركت أن نكمي�قي املقوالت التسع ال  وفكيال ومكالن إ :قد قالوا يف الفلسفةو

ل له كش ه فالشمع اليعل و،ذاكه وًون مثلثايك أن نكميفاملربع ال ، خراآل إىل حدهاأتحول اجلوهر من ي

  . لكًا عن شية الشمع خالين رؤكمين مل إ و،الكشه األيتبادل عليإمنا  وً،طالقاإ بنفسه

 سواء ، القدرةنيقوان و،القدرة تشاف طاقةكا ،اسةيالذي هو من فروع السو يفة العلم االجتماعيوظو

  : يف

  . أسبا�ا) ١

  . مسببا�ا أو )٢

  . لكش إىل لكسباب حتوهلا من ش أأو )٣

ن كمأ نهايذا عرفت قوانإ و،نهاينعرف قوان أن ن منكذا عرفت القدرة مبا هي نتمإهذا فى علو

 ،هدر القدرة فنقف دون، الوقوف دون استعماهلا يف الفساد و،وجب استعماهلا يف الصالحيضها مبا يترو

   ،ان القدرةيما نقف دون طغك



٢٣٧

ال تظهر  حىت يف علم االقتصاد أو ،ت�تاتوريكال تظهر الد حىت ةاسيسواء يف علم الس

نسان اإل فإن ،عةيحال القدرة يف ا�تمع حال النار يف الطب، ال القدرةكشأمن  مهارييف غ أو ،)١(اتيالرأمسال

  إىل،حرقتهأما إ و،نتفع �ايما مل إ، اجاتيوطها �الحتحيف كي و،ستخرجها من الز�ريف كيعرف يمل إذا 

  . ك ذلريغ

 ،أكثر فأكثرنها يتشف قوانكن، ا�اي� خصوصأاستقر و،ها�دققنا يف مزا و،لما عرفنا أنواع القدرةكو

القدرة  و،ةيهنوتك القدرة الأمثال، ةيسيال القدرة الرئكشأ إىل لقاء النظرة الفاحصةإب جي :)راسل (قوليلذا و

 حىت، هاريغ و يف الرأيريالتأثى القدرة عل و،ةية االقتصادالقدر و،ةيالقدرة الثور و،القدرة الغامشة و،ةكياملل

   .ق النتائج املطلوبةيحتق هي وع شيء واحديالقدرة يف اجلم أن نعرف أن  بعدكذل و،ضهاين من تروكنتم

 نسانفاإل، لها املطلوب هلاكل فئة تتطلب القدرة يف شكف، الكشأهلا  وان للقدرة جوهر واحدكذا إو

، طاعتهم لهإ وهمينفوذه ف وهي� ولها املوجب بقبول الناس أمرهكيف ش لب هذه القدرةندفع يف طياسي يالس

 إىل الوصول ولها املوجب جلمع الثورةكيف ش) اجلوهر (ندفع يف طلب هذه القدرةي االقتصادي نساننما اإليب

  .ال القدراتكشأ من ك ذلريغ إىل ،ة اخلاصةينتائج الثروة من الشخص

ن عزله عن سائر كميث يال القدرة فقط حبكشأل من كشى صل علحي نساناإل أن كذل س معىنيلو

ة كاالت متشابكشانت األكن إ و،كل دون ذلك�لذات هذا الش وًأوال هياملهم لد أن بل معناه، الكشاأل

   .ةيالسند و،ةيالشخص و،ةيالسلطو  يف القدرةكالم يف مثل ذلكما تقدم الك، ن عزل بعضها من بعضكميال 

                                                

   .أي الباطلة منها )١(



٢٣٨

فسر ي ،ًرايقد ونه سبحانهكحيث إن ، القدرة واحدة يف جوهرها أن ةيسالمن النصوص اإلظهر ميو

تشاف أسباب القدرة داخل كا أن ماك، هاريغ وماتهاإل واءيحاإل واملنع وعطاءاإل والرزق واخللقى �لقدرة عل

  .)٣(مكسخر لو ،)٢(واريسو ،)١(قل انظروا: يف مثل

  . يف مسألة سابقة، الم حولهكي فقد سبق السالمإلض القدرة يف النظر ايأما ترو

  

  اسةي اليت هي حمور علم السموراأل

ن أ و،قة واحدة هلا مظاهرين القدرة حقأ و، القدرةأعمالاسة هي عبارة عن يالس أن ذ قد عرفتإو

 أموراسة يبحث عنه يف علم السي أن بجيفأهم ما ، بعضه مفسد و، القدرة مصلحأعمالبعض أقسام 

  : ثالثة

ة من يمكرب ك ألريرب قدر من اخلكوفر أ يسود ا�تمع حىتي أن بجياسة الذي يما هو نوع الس :األول

، قةيحق تضارب مصاحل ا�تمع ـ ن الدائميكمل ن إ  ـالغالب ألن  ا�تمعأفرادل كمل نقل إمنا  و، ا�تمعأفراد

  . عياجلم يف املفهوم العريف ريم اخلعي أن نكميفال  ،قل من زعم التضارب عند مجاعات من الناسأال و

 ،ء مع مصلحة الطبقة العاملة�ثربار األكه مصلحة يتتضارب ف النظام الرأمسايل، يف احلال احلاضر ًمثال

  ه مصلحة الطبقة يتتضارب ف يوعيالنظام الشو

                                                

   .١٠١ :سورة يونس) ١(

. ١١ :نعامسورة األ) ٢(

  . ٦٥ :سورة احلج) ٣(



٢٣٩

 مصلحة هيتتضارب ف يقراطميالنظام الد و،ة الشعبيمع مصلحة بق) القدرة وة للثروةكاملال (مةكاحلا

ه يتتضارب ف يتاتوريكالنظام الد و،مكاحل إىل الوصول وذ بر�جمهيد تنفيريل ك إذ ،حزاب بعضها مع بعضاأل

  . ك ذلريغ إىل ،مصلحة الشعب وتاتوريكمصلحة الد

قد ختتلف الوسائل مع وحدة  إذ ،اسةيذ هذه السيما هي الوسائل اليت تصطنعها الدولة لتنف :الثاين

ه اهلدف ييف ما حنن ف أو ،احلرب و السلمكذل إىل لةيفهل الوس، بت العدوكدف هو اهل ًفمثال، اهلدف

 كذل إىل لةين هل الوسكل ،الناس للناسى ومة الناس علكح ، أي يف صنع القراراتاألمة أكثرة كمشار

من  ك ذلريغ إىل ،ةيس اجلمهورينتخبون رئي األمةنواب أن  أو ،ة مباشرةيس اجلمهوري تنتخب رئاألمةون ك

  . مثلة تتعدد الوسائل مع وحدة اهلدفأ

 إذ ،ار هذه الوسائلياخت واسةيار هذه السيون لنا يف اختيك أن كنمي الذي ريما هو نوع التأث :الثالث

ًأثرا واحدا  ي متعددة تعطًعلال أن ماك  ،نسانتوخاه اإليالذي  يثر النهائون حال الواسطة مع األك تكذلكً

 ذية تنفيفكي وقرار ياسيفالبحث الس ًإذا ،جة املسببيبل املهم نت ،املسبب والسبب ًغالبا س املهميلإذ 

عن ما هو القرار  ياسيبحث السي أن بجيلذا و ،الكشأ من الثالثة هلا ًالك و،القرارى نتائج ترتتب علو

  .توخاه من هذا القراريثر الذي عن ما هو األ و،ذ املالئم هلذا القراريعن ما هو التنف و،املالئم

  



٢٤٠

  

  ةياسياملؤسسات الس

ربت كلما كو ً،فاكي وًماك رب مبرور الزمانكاسة تيالس و،اسةي هي اليت توجد الساألمة ):٢٢ مسألة(

 ةيداراإل أو ةياالجتماع أو ةياالقتصاد أو ةياسيسواء املؤسسات الس، ربت املؤسسات املرتبطة �اكاسة يالس

  .هاريغأو 

 املنظمات وحزابمثل دوائر األ، يف البالد ةياسيرات السدارب اإلكة للدولة أياسي السدارةاإلو

ة ياسي السدارة اإلنيب و،ةريدارات صغإ ة للدولةياسي السدارةلها يف جنب اإلك�ا إف، ةياسيات السياجلمعو

نها يون بيكه يلإستند ي وخرد من اآليستفي منهما ًالكحيث إن ف، تدافع و االدارات جتاذبكتل وللدولة

  . نهما تدافعيون بيكخر حساب اآلى د التوسع عليريال منها كث إن حيأما ، جتاذب

ات يانكماإل فإن ً،دايأشدها تعق و،ًها أجهزةأكثر و،داراتمل اإلكة للدولة أياسي السدارةاإلمث إن 

و من نقص يف كًغالبا تش ةرية الصغياسينما الدوائر السيب، ةياسي السدارةل اإليمكتوجب ت املتوفرة للدولة

نعم يف الدول ، نيي النقصأو كنما الدولة ال تشيب، من نقص يف العنصر املادي و،ر البشريالعنص

   .احلصافة وجذب ذوي اخلربةى ا ال تقدر علحيث إ�، للدولة ية نقص يف العنصر البشريتاتوريكالد



٢٤١

ن  أماك ،ثرةكة للحاجات املتيافكجهزة األ ونكجهرة لتاأل ريثكب تجي  الدولةأعمالثرت كث يحو

نهما ي بنياالثن أن قد تقدم و،ديثر التعقكثر االرتباط كلما كحيث إنه ، ديثرة املرتبطة توجب التعقكال

 عشرة صارت العالقة اثنيت ذا صار العدد أربعةإف ،انت العالقة ستةك ذا صار العدد ثالثةإف، عالقتان

  .  دوائرها املختلفةنيق بي للتنسإدارةثة يلذا جتعل الدول احلد و،ذاكهو

لما ك إذ ،ريالتأث واحللول واسي حظه يف القراراتيرب السجي، ريبكمل املعقد الكطار امليف هذا اإلو

شدة  إىل المها حباجةك و،لة أصعبكحل املش و،ون القرار أخطريكجهزته أثرت ك وتعقد وأكثرمر اتسع األ

 إىل ه بسالمي فريون املسيك، ًاك شوأكثر وق أطوليان الطركلما كف، طول التجربة وثرة العلمكمع ، االنتباه

خطاء رتبص �يان حزب منافس ك وة الصحافةيانت حرك إذا ًخصوصا ،أصعب وخطرأ قيآخر الطر

  . اسييالس

شاهد يف فضائح يما ك، نيأسفل سافل إىل ائهياسي عن عليسقاط السق �ي خلريل خطأ صغكذ إ

  . ت�ء من احلريام يف البالد اليت تتمتع بشكاحل

 ةيتاتوريك الدول الدرييف غ ـ فال موضع، ة آراء الساسةيكثر�ّ إال ونيكالقرار يف الدول ال أن  الغالبو

علنون ي أو ،القرارى مضاء علاإلى علهم ءربون أصدقاجي ً�خذون القرار فرد�ن يالذ حىت و،ةيللقرارات الفردـ 

  .ةيكثرالقرار �أل أن عالميف أجهزة اإل

قد  و،قرار إىل مرتاج األحيفقد ال ، �حسن عالج ًايعيًجل موضوعا طبعايح هو الذي يالقرار الصحو

  .  مالئم للواقعريالمها غكعدم وضعه يف الثاين ك األولفوضع القرار يف ، هيلإتاج حي

ون يكقد  و،أكثرون يكقد و ،ون القرار أقليكقد ، هيلإاج يث االحتييف صورة وضع القرار ح أنه ماك

  لنفرض الواقع  و،ون أفضليكقد  و،ً�مساو



٢٤٢

 ريالمها غك عطائه يف الثاينإعدم ك األوله يف ؤعطاإف، تاجحيقد  و،احلب إىل تاجحيفهو قد ال ، ًاريط

  . حيصح

س ين لكل، ًماكه �لقدر الالزم يقد نعط و،أكثره يقد نعط و،ه أقل من حاجتهيذا احتاج فقد نعطإو

ما ى س عليقسام الستة لمخسة من األ أن اضحمن الو وً،ه أحسن احلب نوعايقد نعط وً،أحسن حب نوعا

  . نبغيي

قرار وضع  إىل تاج حييعيمر الطبهذا األ و،عييالرابط اجلنسي أمر طب، ةي االجتماعموريف األ ًمثال

له خروج ك حسن األريغ أو  منهأكثر أو تطلبيقل مما وضع األكفعدم الوضع ، الضوابط والرسوم وداباآل

  .عن استقامة القرار

 أو ةي االقتصادمورال مطلق القرارات يف األ، ةياسينقصد القرارات السإمنا  تابك هذا الحنن يفو

تطلبه يمر أع العاصمة يتوس ًاسة مثاليففي عامل الس ،ر� الزواج من �ب املثالكذإمنا  و،حنومها أو ةياالجتماع

عه من يمثل توس ـ نبغييعه مبا ال يتوس أو تطلبيقل مما أ أو كثرره �يتقر أو كر الدولة ذليفعدم تقر ،الواقع

  . اسيي خبال يف القرار السكل ذلك  ـل اجلوانبكعه من ينبغي توسينما الذي ي بًطرف واحد مثال

ما ال ك ،لةكة املتشياسين استقامتها بدون القدرة السكمي ال ،ريبك النساينهي ا�تمع اإلو مث إن األمة

حيث إن  ً،أيضاس كمر �لعاأل و.األمةامنة يف كة الياسيسح للقدرة اليل الصحكن صحتها بدون التشكمي

ان الثاين كن إ و،متالزمان استقامةن افاالمر ،األمةعقل وجودها بدون وجود يلة ال كة املتشياسيالقدرة الس

  . عقل بدون الثايني األولنما يب ،عقلي ال األولبدون 

  : ما قال الشاعركون يك وىنئذ فوضيمر حصبح األينعم 

  سراة هلم الى صبح الناس فوضيال 

  جهاهلم سادوا إذا سراة وال



٢٤٣

  

  ةياسياملؤسسات الس واألمة نيالتفاعل ب

اسة ي هي اليت تصنع الساألمةف ،ىخرمها مع األاحدإلة تتفاعل كة املتشياسيالقدرة الس واألمة

ل كها فحسب بل يف استيال يف س ،هاريمس واألمة ريلة هي اليت تقرر مصكاسة املتشيالس أن ماك ،لةكاملتش

  .هاريغ وةيالثقاف وةيركالعس وةياالقتصاد وةياحلقول االجتماع

، ل فردكة ي واقعرية غيمة واقعن لألكل، فرادونت من األكن تإ واألمة فإن ،الفرد واألمة حال كذلكو

ونة من ك مألولاانت الثالثة كن إ و،القطرة والدار وة الشجرةي واقعرية غيالبحر واقع ونةياملد وللغابة أن ماك

ل شجرة ك إىل ضافةالغابة هلا صورة �إلو ، املادةريالصورة غ أن كالسر يف ذلو .ةيوحدات من الثالثة الثان

  . األمة والبحر ونةي يف املدكذلكو ،شجرة

ّ إال ةيون خارجكاملادة ال ت و،فالصورة تتقوم �ملادة ى،خرحدامها مع األإالصورة  وما تتفاعل املادةكو

ه ريغ إىل الفرد �نضمامه أن ما ك،مل الفرد قراراتهحيفا�تمع  ،اسةي يف عامل الساألمة و الفردكذلك، �لصورة

هذه احلالة �ن  إىل تصل أن اسةية السيامنى قصأ و،منفعل وجة فالفرد فاعلي�لنتو ،رادتهإمل ا�تمع حي

 ة اليتيقلسواء األ، ةيقلذ قرارات األيل تنف حم أن األمةالغالب إذ ،منفعال �ا و،اسةي للسًل فرد فاعالكون يك

حيث إن ، هاك يف شبااألمةن وقعت كل، األمةاليت اختار�ا نفس  ةيقلاأل أو ،م بدون رضاهاكاحلإىل قفزت 

   .ائة يف مائة ماألمةست يف صاحل يقرارا�ا ل

قد  و،األمةى عل ال، مةون لألكمبا ت ض القدرةيطرق ترو إىل لزوم الوصول، قد تقدم يف مسألة سابقةو

  . ح وحدهي الصحسالميف اإلّ إال نكمي ال كذل أن كر�ها هناكذ



٢٤٤

هي  ةية عاديمة شخصفلأل ،األمةري يف جي، ةية حقوقيشخص وةية عاديللفرد شخص أن ما تقدم منو

 مع مالحظة القرارات احململة األمةة هي ية حقوقيشخص و، مع الغض عن القرارات الشاملة هلااألمةذات 

  .هايعل

يف ضمن ا�تمعات  أو ً�انفراد ـ ن للفردكمي كذلك ،ل فرد فردى ك تؤثر علاألمةقرارات  أن ماكو

  .الفرد واألمة نيه من التفاعل بيلإهذا ما أشر� و ،القراراتى ؤثر علي أن  ـاملنظمات وحزاباألكة ريالصغ

قرارات الدولة تؤثر  أن ماك، ال أو ما يف مجاعة نيانوا داخلكسواء ، فراداألى ًا تؤثر القرارات علريخأو

  . بعضى تؤثر بعضها عل و،الدولةى قرارات اجلماعات تؤثر عل و،يف اجلماعات

  



٢٤٥

  

  ةياسيرب املؤسسات السكالدولة أ

 ،ة اليت تعمل داخل البالدياسيرب املؤسسات السكهي من أ و،ةياسيالدولة مؤسسة س ):٢٣ مسألة(

  .كذل إىل ما وةياسياملنظمات الس وحزاب األأمثال

نما سائر املؤسسات ال مسرح يب ،ةيل حركخارجها ب وة اليت تعمل داخل البالدياسيهي املؤسسة السو

مسرح سائر املؤسسات يف الداخل هو القدر الذي و ،ىخرأة يحتت أغط وبقدر جزئيّ إال هلا خارج البالد

  .اأعماهلمبزاولة  الدولةى ربكتسمح املؤسسة ال

 منظمة ول حزبكلإذ  ،ةريمن املؤسسات الصغى ربكاملؤسسة ال إىل وجهالضغوط تت أن حيصح

 من �ب كذلأن ّإال  ،دهاية اليت ترريًا� منع الدولة عن املسيحأالدولة توجب ى ضغط علة ياسيمجاعة سو

هو الدولة إمنا الضابطة ف ون من وضع القراركتميأما الذي ، وضع الضوابط ومن �ب القرار الضغط ال

  .وحدها

ا قد تشرتي حيث إ� ،ا يف خارج الدولةأعماهلى الم يف مزاولة املؤسسات الصغرك الكمثل ذلو

 ،ةية احملليتتسرت �لشرعإمنا  وة هلاي�ا ال شرعأّإال  ،ك ذلريغإىل  وكحزاب ا�ازة هناتتسرت �أل والصحف

  الدولةكرة يف حدود فسح تلبواسطة السفا، اسي خارج بلدهاية يف العمل السية ذاتينما الدولة هلا شرعيب

  . ة للعمل يف بلدهايجنباأل



٢٤٦

  

  ))مقومات معرفة الدولة((

  : نيمرأان الالزم معرفة ك ،الدولة أي ،يف البلدى ربكة الياسيأرد� معرفة املؤسسة الس إذا مث

  أنماكف،  املؤسساتكتلّ إال ستيالدولة لألن  ،هايمعرفة املؤسسات اليت حتتوي الدولة عل :األول

عبارة عن معرفة ّ إال ستي معرفة الدولة لكذلك ، عبارة عن معرفة أجزاء بدنهنسانمعرفة جسم اإل

  . املؤسسات

، ًأيضاث هو جمموع يبل الالزم معرفة ا�موع من ح، ل منهاكفي معرفة املؤسسات �نفراد كنعم ال ت

  . ل شجرة شجرةك وما تقدم يف مثال الغابةك

اسي يالواقع الس و،تطلبهايزاء واقع توضع �إمنا املؤسسات  إذ ،ل دولةكاسي ليمعرفة الواقع الس :الثاين

 ،ة اليت جتري يف الدولةيالضوابط احلقوق و،دهايتقال واعتقادا�ا واألمةخ ي �رنسانعرف اإل إذا عرفيإمنا 

  .اعةمج ول فردكلواجب و ،مجاعة ول فردكطار حلق ون هي اإلكت و،العطاء وخذون األيكاليت حبسبها و

 رضهي معرفة األو ،ملعرفة الدولة �لث ءيوجوب معرفة ش، اسةيظهر من بعض علماء السيبل 

، كشبه ذلأما  وانكحجم الس وموقع البلد وة الرتبةيمع نوع ،املعتدل أو احلار أو طقسه البارد و،املناخو

 أن لزميعرف ما يمل  وعرف اجليذا مل إف، ش يف مثل هذا اجلويعيللذي ّ إال  ال توضعنيالقوانحيث إن 

  . وضعيال  أن لزميما  و،وضعي

 ،حياملر املرور ئةيمنها �، عبُالرفاه له ش و،الرفاه للمجتمع يعطياسي الناجح هو الذي يالس ًمثال

 أن من الواضح أن ماك، هلتق وانكثافة السكتأثر بي املرور أن من الواضحو األزمان، ئة الراحة يف خمتلفي�و

ً �ردا أو ًون املناخ حاراكمن جهة  تلفخي ـ كذل إىل ما واتياملستشف واملؤسسات ويف املدارسـ  حيان املركامل

   الثاين و،ديوسائل الترب إىل  حباجةاألولحيث إن  ،ًمعتدالأو 



٢٤٧

ر كمثلة لسائر ما ذ من األك ذلريغإىل  ،شيء منهما إىل تاجحينما الثالث ال يب، وسائل التدفئةإىل 

  . اسييللس

  

  ة للدولةية احلقوقيصالشخ

ن ي الذفرادأما األ ، موجودةاألمةدامت  ون ماكست وانتك، ن مستمر�الدولة عبارة عن جرمث إن 

ظهرون يف ي، ون هلم مدة حمدودةي وقتأفرادهم إمنا ف، ريسف وريوز وريمد وسيمن رئ تقدمون يف صف الدولةي

  .)يراسي عواركال(: لذا جاء يف املثل و،تفونخيالنور مث 

انت هلم كها يلإذا وصلوا إف، مكمؤسسات احل إىل قبل وصوهلم ةيهلم صفتهم الشخص فرادهؤالء األو

ا جزء من حيث إ�ة يهذه الشخص و،ةية احلقوقي�لشخصى سميما  و،ة الدولةيهي شخص، ةية �نيشخص

  .ة ببقاء الدولةيون �قكت ة الدولةيشخص

  : نيتعامل معاملي مؤسسات الدولة إىل الشخص الواصلو

عمله هذا ى عل و،شبهأما  أو ًأ خطًإنسا�قتل ي أو ً،لنفسه طعاما يشرتي أن مثل، ةيمعاملة فرد) ١

فهو ملزم ، ة آ�ر خاصةيانت ملعامالته الشخصكن يكمل  أو مكان يف احلكفسواء ، ةي الشخصنيترتتب القوان

  . مكس يف احليلزم �ا سائر من ليما ك، لهقت وعهيبب

ست من يلها لك مهاريغو ،جل الدولةمعامالته أل ومضاءاتهإحيث إن ، ةيته الدوليصمعاملة بشخ و)٢

ن له هذه كلذا مل ت و،رسيكاليت حصلها بواسطة ال ،ةية احلقوقيالشخص بل من جهة، فرد أنه جهة

ن ول مؤاملسإمنا  و، عما فعلهًوالؤن مسيكم مل كعن احلى تنح أنه إذا ماك، مكاحل إىل قبل وصوله ةيالصالح

  انت الدولة ك ،ألف طن من القمح س الدولةيرئى ذا اشرتإف، يت بعده�



٢٤٨

س يال الرئ ك عن ذلًوالؤبعدد مس يت�س الذي يان الرئك مكعن احلى ذا تنحإف ،مسئولة عن الوفاء

  . ىاملنح

  

   ةية احلقوقيالشخص ن يفيالد يرأ

ة ي مقر �لشخصسالماإلن  أىدل عل ييإسالم يخيموضوع �ر إىل شارةال �س يف املقام �إلو

  ألنهقبلينه مل ك ل،كة طلب من عمه العباس ذلي ملا أراد الوص)صلى هللا عليه وآله( النيب أن هو و،ةياحلقوق

 يأنت تقض:  له)صلى هللا عليه وآله(فقال ،  فقبل)السالمعليه ( علي طلب من و،ونهيدى قدر عليال 

  .)١(ينيد

نت أ نيقله من الدأما مل  أن فاملراد، ديما يف شرح التجرك، ًاسوركم الدال  بعض العلماءأقد قرو

ل ما كف ، الوصيكمبا يف ذل مالكاإل حيث إن، ملكأ )صلى هللا عليه وآله( النيب أن كذل نايفيال  و،تقوله

ان املرشد كسواء ، همأحكامالناس بدون مرشد يف ى بقيال  حىت )صلى هللا عليه وآله(ه الناس قاله يلإتاج حي

  . نه من بعدهيمن ع أو )صلى هللا عليه وآله(ا قاله م

صلى هللا عليه (ده ي مواعكمبا يف ذل، ةيونه الشخصياملراد دن إ قاليفقد ، ًمفتوحا الدال أأما من قر

ونه يدحيث إن ، بعدهي أنه أقله و،كذل ينفي�ء العباس إن كل ،قاليما ك نيد رالوعد عند احل ألن ،)وآله

  . كام العباس بذلين قّكن مبنزلة ال متك مل ت)لهصلى هللا عليه وآ(

، س دولةيرئ أنه  مبا)صلى هللا عليه وآله( النيب فإن ،معاهداته أي ةيومكونه احلياملراد دن إ قاليقد و

   كشبه ذلأما  ومعاهدات وديانت له مواعك

                                                

   .١ ب٤٦٩ ص٢٢ج: انظر حبار األنوار )١(



٢٤٩

تحمل ي  اخللف الذي)السالمعليه ( علي ون يك�ذا املعىن و،س الدولةيون رئؤمما هو من ش

ون قد يكف، املوضوع ومكنة احلينسب بقرأ هذا املعىن و،)صلى هللا عليه وآله (ة للرسولية احلقوقيالشخص

  .ةيته احلقوقي شخص)السالم وه الصالةيعل(ًا ي عل)صلى هللا عليه وآله( الرسول لبسأ

 ،)١(نلقد تقمصها فال ):السالمعليه ( علي  قولسالمة يف اإلية احلقوقيد وجود الشخصيؤيو

  . ة شبهت �للباسية حقوقيفاخلالفة شخص

يف  يأمر عقالئحيث إنه ، ةية احلقوقية وجود الشخصي الشرعدلةاألى مقتض أن  إىلضافةهذا �إل

لزم وجود يما ال ك، الزم وجود املوضوع يف زمان الشارعينه ال إف ،)٢(وفوا �لعقودأ شملهي ف،املعامالت

  . ب املستحدث بعدهيبات الطيشمل حل الطي ف،ب اخلاص يف زمان الشارعيالط

 :قال الشارع إذ ماك، ق يف زمان الشارعين هلا بعض املصاديك يف سائر املوضوعات اليت مل كذلكو

ر حرامكل مسك)ك ذلريغ إىل ،ر بعدهكحدث مسأمث ، )٣.  

عقد مع ي وهدعيالعقد مما  وشمل العهدي ،)٥(وفوا �لعقودأو )٤(وفوا �لعهدأ: فقوله سبحانه

يف ى  شرح العروة الوثق)الفقه(ر� يف كقد ذ و،ةية خارجيشخص أنه ال مبا، ةية حقوقيشخص أنه س مبايالرئ

  . كد ذليؤيما  تاب احلجك

  

   )عليهما السالم(ي وعل  الرسولنيوحدة املواقف ب

   )آله وهيهللا على صل(ة للرسول ية احلقوقي �لشخص)السالمعليه ( علي قد قامو

                                                

  . ٣ اخلطبة: �ج البالغة) ١(

. ١ :سورة املائدة) ٢(

.١ ح٤٠٧ ص٦ج: الكايف) ٣(

. ٣٤ :سراءسورة اإل) ٤(

. ١ :سورة املائدة) ٥(



٢٥٠

ف يلك تريف غيلكان له تك )ه السالميعل(ًا يعل أن رمبا توهم و،صةينق أو دة�بدون ز، حذوهى ذ وح

  : ستدل له بقول عماريان رمبا كن إ و،هيل علينه ال دلكل، )صلى هللا عليه وآله(الرسول 

  لهيتنزى م علك� ضربناإ

   )١(لهي�وى م علكوم نضربيالو

ّ وإال ،)٢(لهي�و يت�وم ي: ما قال سبحانهك ،ليوقت التأوجاء  أنه بل ظاهره، نه ال داللة لهكل

عليه (علي  ف،ار�محين يك أمل نيمث حاربته فئة من املسلم، ًاي ح)صلى هللا عليه وآله(ان الرسول كفلو 

صلى (الرسول ى ما عفكهل البصرة أعن ى عف و،)صلى هللا عليه وآله(ما حارب الرسول ك حارب )السالم

  .ةكأهل مى  عل)صلى هللا عليه وآله(ما من رسول هللا كأهل البصرة ى  مننت عل:قال و،)ههللا عليه وآل

عليه ( علي طلقأ ،)٣(نتم الطلقاءأاذهبوا ف ةكهل مأل: )صلى هللا عليه وآله(ما قال الرسول كو

  .حربانوا جمرمي كم  أل�،ستحقون القتلي�م أمع ، قطاب أهل اجلملأه من ريغ و سراح مروان)السالم

 مل )السالمعليه (علي  و،ة ملا فتحهاكعت يف ميسرتجع داره اليت بي مل )صلى هللا عليه وآله(الرسول و

   .)٤(ما يف �ج البالغةكًالما �ذا الشأن كقال  و،مكاحل إىل وصل أن بعد خذتأ اليت كسرتجع فدي

ّ وإال ،ديجمرد �دّ إال نك ت�ا ملأفالظاهر ،  بعد مقتل عثمان يف قطائعه)السالمعليه ( علي أما خطبة

   فحال، ًئا مما اقتطعه عثمانياسرتجع ش أنه نقليفلم 

                                                

  . ٣٩١ص ٢ج: مروج الذهب) ١(

. ٥٣ :عرافسورة األ) ٢(

. ١ من أحكام األرضني ح٧٢ الباب١٢٠ص ١١ج: وسائلال) ٣(

. ٤٥ الكتاب: �ج البالغة) ٤(



٢٥١

 مل )صلى هللا عليه وآله(الرسول حيث إن  ،)١(نياملنافق وفاركجاهد ال: اخلطبة حال قوله سبحانه

  . حق حر�م)صلى هللا عليه وآله(�ن له  ديفهو جمرد �د، نيارب مع املنافقحي

 فهو خالف ،ني �ملنافق)صلى هللا عليه وآله(شمل ما فعله يأعم من احلرب لى عل) دجاه (أما محل

ى نة علي قرني مع املنافق)صلى هللا عليه وآله(ون عدم حربه ك و،املتبادر من اجلهاد احلربحيث إن  ،الظاهر

  . الذهن العريف إىل بل الثاين أقرب، ًدايونه �دكمن  وىلس �يل عمرادة األإ

  ).عليه السالم (ي فعله علكذلك وةيقسم �لسويان ك) صلى هللا عليه وآله( الرسولو

�جلملة  و،ةيمبعاو) عليه السالم ( فعل عليكذلك و،مراءعزل األيان ك) صلى هللا عليه وآله (الرسولو

   .ف خاصيلكت) عليه السالم (ان لهكنه إ قال يحىت) عليهما السالم (نهماياالختالف بى  علًاليفلم جند دل

 ةك أهل م)صلى هللا عليه وآله(ل الرسول يه متثيدل عليما ك، ةميال عز ان هلما رخصةكالعفو مث إن 

 )نامل( ظاهر لفظ و،ان له العقابكوسف يحيث إن  ،مننت): السالمعليه ( علي قول و،وسفيخوة �

  .له خالف املنأن 

مل  و،ل ما سلفكسها العفو عن يلرئحيث إن ، ةيسالمم جار يف الدولة اإلكهذا احل أن بل الظاهر

مث ، سلمواي�م مل إ ف، عما قبلهسالمجب اإللقاعدة ، ةك عن أهل م)صلى هللا عليه وآله(ن عفو الرسول يك

عن ، ايفكرواه ال  ماكذلى دل علي بل ، من سلفهأحكام) ليه السالمع( ي عليرياب عن عدم تغجيمباذا 

ما يف ى قر الناس علم ألكه احليلإى فض ألو أنه رك ذ) السالمهيعل(احلسن الرضا  أيب عن، العباس بن هالل

  نظر ي مل )صلى هللا عليه وآله(النيب  أن ركذ و،مبا حدث يف سلطانهّ إال هميديأ

                                                

. ٧٣ :سورة التوبة) ١(



٢٥٢

  . دهيما يف ى ن من أسلم أقره علأ و،ونكهم مشر وثوهيف حدث أحد

 )ه السالميعل(قال الرضا  و)المالسعليه (علي  و)صلى هللا عليه وآله(مر الذي فعله الرسول هلذا األو

فقاعدة ، سالموجب ضجة تقف دون تقدم اإلي السابق إىل  �لنسبةيريالتغحيث إن ، ًأيضاوجه عقلي 

  .يريتقتضي عدم التغ املهم وهماأل

عليه ( علي فلماذا قال، شأ�م منة وهمكن تريك مل كاملهم ذل وهماقتضت قاعدة األ ا إذ:قاليال 

  خذ؟ حق األ)صلى هللا عليه وآله(ان للرسول كف كيف ،)١(ب ما قبلهجي سالماإل  مث،)السالم مننت

ان املصداق يف كقد  و،درجة الفضل إىل ونيكقد  و،درجة الوجوب إىل همون األيكقد : قالينه أل

  .ة من القسم الثاينكأهل م

وجب  ضيع عن النقحد املن إىل انتك فإن ،ة العفويمهأار درجة ية املعيسالمه ففي الدولة اإليعلو

 اميالص وفالصالة، خذم األكان للحاك ما ريغ إىل  �لنسبة)ّبجي سالماإل( و.ند� وًان فضالكّ وإال ،العفو

س يفل كحنو ذل ونه موجودةياسرتداد ما أخذه من املال الذي ع وأما قتل جمرم احلرب، ما أشبه جمبوبو

 ،اللزومي املهم وهمه قانون األيانطبق عل أو ً،تفضل عفواإذا ّ إال ،خذي األسالمم اإلكبل للحا، بهجي سالماإل

  ً.وجو� م اجلزاءك احلاكرتيف

مجلنا املقام أ، تابكخارج عن موضوع ال ،ثيمن هذا احل الفقهي ويخيل البحث التاريتفصحيث إن و

  . مبا ارتبط �لبحث يف اجلملة

  

                                                

. ١٦٦ص ١ج:  كنز العرفان،٣٠ص ٤٠ج: نوارحبار األ: انظر) ١(



٢٥٣

  

  حبوث يف الدولة

حتدث الناس عن  إذا لذا و، مرتبطة �لشعبرية غيرتاتويكومات الدكالدولة يف احل ):٢٤ مسألة(

  .هم منعوا، هم قرروا، هم فعلوا : الغائب فقالواريوا بضمؤجا، ومةكاحل

يت الناس � التحدث نيلذا ح و،بل هي جزء منهم، ة مرتبطة �لشعبيومات االستشاركنما احليب

  . حنن عملنا،حنن قلنا،  حنن فعلنا: فقالوا،لمك املتريبضم

ومة كنما يف احليب ،حنن قولونيون العمل للناس فلماذا يكة ال يومة االستبدادكيف احل إذ ، واضحالسرو

نوا�م  أو ،النواب وةيس اجلمهوريما يف انتخاب رئك ،راء مباشرةة اآليكثرصنعون القرار �يالناس  ةياالستشار

  تنسبًأيضا ة اليت مل تنتخبيقلاأل و،قرر�، قولون انتخبنايلذا  و،ليصل صنع األكيصنع الو و،صنعون القراري

انتخب حسب قبوهلا  خرة�آل فاملنتخب، مهاكم حكمت فاحلكح إذا ةيكثرن األا قبلت � أل�،نفسهاإىل 

  . ةيكثرلأل

 أن ىفخيال  و،حساس �لغربةإأما  و،ةيحساس �جلزئإما إ حساس الناس �لدولةإن  أ�ذا ظهرو

، ًإنسا�نتخبون يالناس قد  فإن ،ه أول االنتخا�تيفى فيكال  ةيستشارومات االكة يف احليحساس �جلزئاإل

   قولونيبل  ،قرر� قولونينئذ ال يح و،تنحوا عنهّ وإال ،وهّن حنكأم فإن ،عزل عنه الناسيسيء التصرف فيمث 



٢٥٤

ل ب ،قرر� قولوني ال ًأيضانئذ يح و،الفون قرارهخينهم كل مكبقون مع احلايالناس قد  أن ماك ،قرر

   .قرر قولوني

   : أمورة القرار قرارهميًذا فالشرط يف رؤإ

  . ً�م استشاركون احليك أن )١

  . مكبقوا مع احلاي أن )٢

  .ونوا مع القراريك أن )٣

احلق حق  ألن ،برداء النزاهى مهما ترد، األمةفهو غاصب حلق ، فقد أحد هذه الثالثة إذا مكاحلاو

ًا يم مرضكون احلايك أن هو و، شرط رابعسالميف اإل و،دون رضاهمتصرف بي أو ىبقي أو يت�ف كي فاألمة

فقد الشرط  هللا يرضيم مبا ال كلو ح إذ ،كفمستدر هللاى ًما برضكون حيك أن أما اشرتاط، لرسوله و�

  . الرابع

  

   للدولةةية احلقوقيآ�ر وجود الشخص

  : أمورون يف ثالثة يكاسة يالس إىل مر �لنسبةاألمث إن 

  . ولةالد) ١

  . ومةكاحل) ٢

  .األمة) ٣

الم يف هذه املسألة يف كال و،)األمةالدولة و( و)ومةكاحل والدولة(: نيالم يف هذا الباب يف أمركالو

  : فنقول، ومةكاحل والدولة

ل املعرتف به كصارت �ذا الش منت حىت ةية احلقوقيالشخص و.)ةيمكحا( و)ةية حقوقيشخص (للدولة

ما يف ك، األمةومة من بعض ما هو ضروري لصاحل كن احلكة للدولة مل تتميقوقة احليلوال الشخص و،ناآل

   �لدولة  املرتبطةموربعض األ
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التعامل له  و،)التعامل (تربر و)التداوم (رة للدولة تفسية احلقوقيالشخص فإن ،يريبال تغ ومةكاحلو

  : أمورالثة الم يف ثك فال،شعبة التعامل الداخلي و،شعبة التعامل اخلارجي، شعبتان

  

  ))التدوام للدولة((

شخاص األ فإن ،استمرار ون تداوميكة مل ية احلقوقين للدولة الشخصكلو مل ت إذ ،التداوم للدولة) أ

ة يفرض العقالء شخصى ل علي دلكذلن إ ،الدولةى التعهدات على فلماذا تبق، ونريتغيم ك �حلنيالقائم

دام  ة مايوحدته �قأن ّ إال ل حلظةكت يف رين تغإ واههيقطرات م فإن ،استمرار النهركمستمرة للدولة 

دامت  ما و،ال عن نفسه بل عن الدولة، س عقد االتفاقاتيوز للرئجي�ذا االعتبار العقالئي  و،ن�اجلر

  . تبدل االتفاقيس ال يبتبدل الرئ و،املفعول يور ساركان االتفاق املذكة يالدولة جار

 أو ةياسيمجاعة س أو ةيل عضو يف مجعك وسيل رئكبل ، لدولةست خاصة �يل ةية احلقوقيالشخصو

 أنه ًئا مباير املدرسة شيمدى ذا اشرتإ ف،ةيون له هذه الشخصكت، هاريغ أو ةياجتماع أو ةيثقاف أو ةياقتصاد

ذا يف كه و،ب املعاملة شيءيصير ال يلذا بتبدل املد و،رياملدى ال عل املدرسةى انت املعاملة علك ريمد

  . هميلإمن  واتياجلمع وبحزااأل

 ،شخص أنه ً نقضا مباكس ذليفل، املعاملة وس الثاين االتفاقيمن نقض الرئ، ًا�يحأشاهد يأما ما 

 أو ،األولس ير النقض حق للرئجي مبا كذل و،س الثاين الغنبيالرئى ريث يح، ممثل للدولة أنه النقض مباإمنا و

الة من كًعقدا بعنوان الوى جرأمن كفهو ، مصلحة الشعب وةاألمل يانة خارجة عن ختوياخل و،انةياخلى ري

  . ًالكين ويكمل  أنه فظهر، ديز



٢٥٦

  

  ة؟يحجم النقد أم القوة الشرائ

قوته ( أو )حجم النقد (ارياملع أن هي هل و،تبعها نقض بعض االتفاقاتية ي مسألة اقتصادكنعم هنا

  .)ةيالشرائ

ث يح، الضعف إىل ًسعار تضخمامث تتصاعد األ، يف البلدلبناء مطار  ناريون ديخذ املقاول مل� ًمثال

  .أدت الدولة الفرقإذ ّ إال نقض املقاول االتفاقي

خذ استعد املقاول ألإذا ّ إال ،ث تنقض الدولة االتفاقي ح،النصف إىل سعارس قد تتنزل األك�لعو

 نيذهان املتعاملأوز يف كملران اكنه إذا إ :قالي أن  الظاهر.م الأًح شرعا يهل هذا صح و،ون فقطينصف مل

 نيح إىل  العقدني من حدلةامة العيالق، ل الشرط الضمينيمن قب ه العقديعل ًوزا بينكمر ،عند املعاملة

مثل  ،ذات املواد نيب وصنع املطار نيقة بينئذ يف احلقياملعاملة ح إذ ً،حايان نقض االتفاق صحك، جنازاإل

،  للمواددلةاالع الواسطة مبنزلةّ إال سينئذ ليح النقد و،ذاكه وتمسنألف طن من اإل و،دية طن من احلدائم

 نزليون ياملل، صغر حجم النقدي �خنفاض املواد و،نيونيمل إىل صعديون ياملل، رب حجم النقديك تفاع املوادفبار

   .ونينصف امللإىل 

   ً.فاق �طالتان نقض االك ،املواد بدون مالحظة ذات النقدى ان االتفاق علكن إو

ل سنة كاستأجر الدار عشر سنوات  إذا ماك، هاريغ والوقف واملهر وجارةالة يف اإليهذه املسألة سو

  .ناريد عهي من رريل فقكون ليكوقفه ل أو ،نارية دائن سنة ميجعل املهر الغائب بعد عشر أو ،نارية دائم

 ً،نارايًنارا رد ديأخذ دذا  إاألولى فعل ،مةيق أو حجم فهل القرض، ًأيضا�يت املسألة يف القرض  وبل

م ي قنيمة متوسطة بياالعتبار بقو ،ًمثال ديالذي هو طن من احلد ،ناريمة الديق لف برديكالثاين ى علو

  رد ي أن هيب علجيًا� يفأح ،املواد



٢٥٧

 زانيان املك إذا لزم الر�يال  و،ن يف التضخميناريرد دي أن هيب علجيًا� يأح و،يف التنزل نارينصف د

سه فساد كبل ع، ًس فسادا يف ماليهنا ل و،�نه فساد يف املال ث حرمة الر�يحاد علل يف األ ألنه،مةيالق

   .للمال

: الفقه (ها يفيلإملعنا أقد  و،الم حوهلاكن بصدد الة لسنا اآليفهذه مسألة اقتصاد، انكف كيو

   .)االقتصاد

  

  ))التعامل اخلارجي((

شخاص أال �عتبار  ،الدولة  تتعامل مع بعض �عتبارالدول بعضها فإن ،يالتعامل اخلارج) ب

 هم الدوليلذا ال  و،للدولة ةية احلقوقيالشخص الحظت مم بعضها مع بعض فاحلقوق ا�عولة لأل،الرؤساء

انة يخ أو ثبت الغنبإذا ّ إال ،ًايدول ق له نقض االتفاقحيال  ديالنظام اجلد و،نظمةاأل حىت وبل،  الرؤساءريتغ

  . ابقالنظام الس

ح الذي يخر هو الصحنما الطرف اآليب، مم املتحدة بطرف منهاخذت األأهنا مسألة مطروحة  نعم

، هاأفرادعدد  إىل  نظرريمن غ �ا دولةأمم املتحدة تعامل الدول مبا األ أن كذل و،ًايخذ به دولنبغي األي

 ،هلا صوت جيبعض بالد اخللك إنسانة الف ائنما دولة نفوسها ميب،  هلا صوتينيت املالئافدولة ذات م

القرار الذي  إذ ،ً�طل عقال ينما هذا التساويب ،وىلة لألية احلقوقيالشخصك ةية للثانية احلقوقيفالشخص

حظت لوإذا ّ وإال ،ةية االعتباريكثرال األ، ةيقية احلقيكثراأل ،ىيف الشور سالماإلو، تعرتف به الشعوب احلرة

ً مم املتحدة قراراة دول األيأكثرذا قررت إف، ةيكثريف األ ًا�يأح ةيقلرف األان معناه تصك ةية االعتباريكثراأل

   .ة البشريكثرون ممثلة ألكة الدول قد ال تيأكثرنما ي ب،ل البشركنفذت يف 

  وما�ا كح و،وما�اكنفسها حهي اليت ختتار � ل الشعوبكانت ك إذا نعم
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نما ية الدول بيأكثرصحت  ،مم املتحدة يف األتيعند التصو وماتكة احليكثراملمثلة هلا قررت �

  .كذلكس يالواقع ل

ومات ك بل احل،وما�اكست هي اليت اختارت حيشعوب معظم الدول يف العصر احلاضر ل أن مع

رادة شعب إفرض ن أ كذل إىل فأض ،ريتزو أو ،ةيتاتوريكنصف د أو ،ةيتاتوريكم بدكاحل إىل تسلقت

  . ًحا يف نفسهيس صحي عددهم لشعب آخر مهما قلى ثروا علكمهما 

  

  ))التعامل الداخلي((

موال رتبط �يال  ً مستقالًالللدولة ما فإن ،هاريغ وةي املالمور يف األكظهر ذلي و،التعامل الداخلي) ج

 مصاحل البالد ونيعضاء هذا املال يف احملتاجاأل وسيصرف الرئي و،ومةك احلأفرادموال أال  و،األمة أفراد

  .ماماإل إىل ألمةا ميجل تقدألو

 دة�ن من الزكتميس الدولة ال يرئ حىت و،ما هلا مصارف خاصةك، موال هلا موارد خاصةهذه األو

 احلال و،مع هذا املالجيان كة ملن ية حقوقين للدولة شخصكفلو مل ت،  املقررةنيحسب القوانّ إال ،صةيالنقو

  . ومةكاحل أو األمةس فرد من كيمع يف جيال أنه 

ت املال يف يصرف من بي و،ت املاليموال جتمع يف بفاأل ،)ت املاليب (ـ بك مسي ذلمساليف اإلو

 ،ظهر له قاتلية من ال يد و القضاةأخط أمثال ،ك ذلريغ واملصاحل العامة ونيرواتب املوظفك،  الالزمةموراأل

 املرأةى ما أودك ،وفةكفف يف الكتيان كت املال راتب ملن يري من بجي أن  يف)السالمعليه ( علي مرأقد و

 تابك و)االقتصاد: الفقه (تابكر�ه يف كمما ذ ك ذلريغ إىل ،ث قتال من الزحام يف البصرةيولدها حو

  . مهاريغ و)القضاء(

لما زاد شيء قسم ك أنه  هو،ت املاليبى ًدا عليًمتعارف الدول مصرفا جدى  زاد علسالمن اإلكل

قد  و،)صلى هللا عليه وآله(فعله الرسول يان كما ك، همريقف وهمي غنني فرق بري من غ،نيافة املسلمى كعل

ان ك وت مال البصرةيذا قسم بك و، الناسنيب ع لهيبو أن نة بعديت مال املدي ب)السالمعليه ( علي قسم

  قسم ي



٢٥٩

  . كذلكوفة كت مال اليب

 ماك ف،ك ذلريغ وجهاده وحجه وامهيص ويف صالته، سالمعوان اإلأ نياملسلم أن كالسبب يف ذلو

  .لهيهم يف سبيتفان وتعلقهم به وسالموجب شدة ارتباطهم �إلي كذل و،ان هلم احلقكهم الواجب يعلأن 

 ر�هاكتب اليت ذكال إىل رجع بشأ�ايإمنا  و،رهاكتاب حمل ذكس اليت املال فليل بيما سائر تفاصأ

  .ما تقدمى عل

   .اةكال ز وتعلق به مخسيال  ،حدس أليت املال ليمال بحيث إن و

  

  متأصل أو يمر اعتبارأ ةية احلقوقيالشخص

هل هي ، هايعل) ج، ب، لفأ (ر� ترتبكث ذي ح،ة للدولةية احلقوقيالشخص أن الم يفكال يبق

االفرتاض  أن مأ، ةي االعتبارمورة مثل سائر األيالعقالء افرتضوا هلا هذه الشخصن إ  أي،ةية افرتاضيشخص

  .نيالقوان ي لواضعً جمعوالًمراأست يفل ،يمر واقعأزاء ان �كإمنا 

ًمرا جمعوالأانت كلو  أنه الفرق و،كون يف ذلياسيقد اختلف السو ون كما تك ،انت بقدر اجلعلك ً

ًمرا جمعوالأاملنظمات  واتياجلمع واتكة للشريالشخص  كذلك و،مر ا�عول بقدر اجلعل األكون ذليك و،ً

، ون اجلعل بقدرهيك أن  لزمًايًة أمرا واقعيانت الشخصكنما لو يب، نه بقدر اجلعلإل أمر جمعول فكاحلال يف 

  . لهيمكلزم ت و،هيًان نقصا فك أكثر أو ان اجلعل أقلكذا إف

 إىل  �لنسبةكذلكبل هو  ي،ة أمر خارجية احلقوقيالشخص أن ،ه مالحظة الواقعيالذي تقتضو

ة يفرض الشخص يشبه تقتضأما و املنظمة وةكالعالقات اليت توجد يف الشر إذ ،مهاريغ وحزاباأل واتكالشر

    بل ترتبط ��موع، العالقات ال ترتبط �لفردكتل و،الدولة عبارة عن جمموعة عالقات فإن ،ةياحلقوق
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  . مبا هو جمموع

حق ى تويال  ):ه السالميعل(قوله حيث إن  و،ةية احلقوقيون الشخصك العالقات تكزاء تلإيف و

بل ، شمل احلق الفردييما ك ً،أيضاشمل املقام ي ني حق املسلمشملي مطلق ،شبهأما  و)١( مسلمئامر

  .ةيوألول� يمشوله للحق االجتماع

ًمرا جمعوالأان كهذا خبالف ما لو و ل يشمله الدل يحىت، ًايًون حقا عرفيكمر ا�عول ال األ فإن ،ً

  . ةية ال املوضوعات الفرضيقي تشمل املوضوعات احلقدلةاأل فإن ،وركاملذ

ًما للماء كمم حيصحة الت وانت الطهارةك، مميصح به التيالرتاب  أو،  املاء طاهر:الشارع ذا قالإف

 إىل حدأ يشميال  أن حقه أن  لنفسهإنسانذا فرض إلذا ف وً،ترا� وًال ما فرض ماء ،يقيالرتاب احلق والواقعي

  .مسلمئ حق امرى تويال شمله يً حقا كن ذليكمل  ً،مثال نيجنبه مبسافة ذراع

 ً،أيضامر الشرعي يف األن اؤثري، الدولة إىل �لنسبة ةية احلقوقي يف موضوع الشخصينيالرأ أن علميمنه و

ة يو�ا فرضكنما يب، قةيون بقدر احلقكة تيقيو�ا حقكحيث إن  ،مر اخلارجيمها يف األري�ث إىل ضافة�إل

  . ون بقدر الفرضكت

 أن ان الالزمك، زاء الواقعهي أمر �إمنا   العقالءعتربهاية اليت ية احلقوقيالشخص أن ث قد ظهريحو

ل قسم ك و،دفع املضار والتعامل جللب املنافع و البشر يف التعاونأفرادة كفشر، الواقعقدر �ختالف  ختتلف

 ً،ماك أكثرة كانت الشركلما ك و،الدفع للمضرة واجلذب للمنفعة، الدفع وز اجلذبكز من مراكة مركمن الشر

يف  و،تانيتان حقوقيانت شخصك جتمعان كان هناكذا إف، كذلكة ية احلقوقيانت الشخصك، ًفاكيعمق أو

   اتيون ثالث شخصكثالثة اجتماعات ت

                                                

. ٥من الشهادات ح ٤٦ الباب٢١٥ص ٣ج: املستدرك) ١(
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  . طةيون بسكقد ت وة معقدةكون الشركقد ت إذ ،ةيفكيعمق األ إىلمر �لنسبة  األكذلك و،ذاكهو

قد  وًايًمرا واقعأست ي فل،ةيحلقوقة اية مبعث الشخصكالشر و،فرادد األية بكانت الشرك إذا :قاليال 

  .مر واقعيأ�ا أفرضتم 

ًا صرفايفرض وً حبتاً�ون اعتباريك أن ناهيما نف: قالينه أل  املوضوع نسانقق اإلحي أن ثبتناه هوأما  و،ً

د يع بيون البكمثل ، ةية احلقوقيتتبعه الشخص و،نساند اإليب ين املوضوع اخلارجيوكت فإن ،اخلارجي

  . ك ذلريغ وارياخل وم الشرعي لوجوب الوفاءكبعه احلتي ونساناإل

  

  تالتكالت و الدولةنية بية احلقوقيالشخص

ة يف ريالتجمعات الصغ إىل �لنسبة ،نساينز للتجمع اإلكرب مركأا حيث إ� فالدولة ،انكف كيو

عات  التجمكة لتلية احلقوقيّون الشخصكت ،هاريغ والنقا�ت واتكالشر وحزابتجمع األك ،داخلها

ة هلا ية احلقوقيون الشخصكفت، قهايتعم وع واقعهايدها توسيب ةري التجمعات الصغكتلك الدولة و،ةريالصغ

  .أبسط وقيضأة يون الشخصك فت،طيالتبس وقييهلا التض أن ماك، عمقأ ووسعأ

  توسعت،كما أشبه ذل و،ة يف �طن الدولةريالتجمعات الصغ والثقافة ولما زادت الصناعةك ًمثال

  . سكس �لعكالع و،أكثر فأكثرة ية احلقوقيمقت الشخصتعو

 ألن ،خرة لآلية احلقوقيالشخصى ؤثر علي ،اجلماعات يف �طنها و من جتمعي الدولةًالكمث إن 

  متنع منًمثال، ة الدولةيّاملنظمات حتد من واقع وحزاباأل و،ما تقدمك ون بقدر الواقعكة تية احلقوقيالشخص

   ،ةيسلحة النووصنع األ



٢٦٢

 عاتيالدولة حتد من من نشاطات اجلم أن ماك ،ةيحتد من الشخص ةيبقدر احلد من الواقعو

قلل ياحلد من النشاط  و،ةيومات االستشاركيف احل جل املصلحةما ألإ و،ةيتاتوريكما �لقوة الدإ حزاباألو

  . ةية احلقوقيل من الشخصيون التقليكل يبقدر التقل و،ةيالواقع

ون يكقد ال  و،سالمًون مشروعا بنظر اإليكقد  ىخردامها عن نشاط األحإّحد  أن ني�ذا تبو

 ةييف صورة عدم املشروع ديان التحدكن إ و،ن حقيكن واقع مل يكمل  إذا نيلتا الصورتكن يف كل، ًمشروعا

ًحمرما شرعا  ،ًايتلقائ ما أشبه واةكالز ويف اخلمس نتفي حق املقتوليث يح، ً ظلماًإنسا�قتل يمن كون يك ف،ً

  . من �ب انتفاء املوضوع

 تسقط كبذل و،نت هلاي اليت عنيخالفت القوان إذا حتل الدولة املنظمات واتياجلمع أن ماكو

 الضغط حىت أو سقاطق اإلي عن طركذلو،  آخرونأفرادا�م كأخذ ميل فرادهلؤالء األ ةية احلقوقيالشخص

ة ية احلقوقيفتسقط الشخص، ةي املرعني القوانخالفت إذا املنظمات وعاتي للدولة حل اجلمكذلك ،االستقالة

  للدولةاألمةون حل يك ،)١(انفسهم ومواهلمأى ث الناس مسلطون عليح و،يسالمطار اإلن يف اإلكل، هلا

  . ل عزلهكيل الوكرد املويذا مل إف، �ئبة هلا ومةالدولة �بعة لأل إذ ،ًسهال

مثل �ب النهي عن  ي،إسالمزان يه ميانطبق علا إذّ إال فال تؤثر، ةياجلمع وما حل الدولة للمنظمةأ

ومات اليت ال كؤثر احلل يف احليلذا ال  و،كما أشبه ذل أو ،املهم وهمقاعدة األ أو ،قاعدة ال ضرر أو ،ركاملن

  انت كما كًا العمل ي املنحلة رمسةي اجلمعفرادفأل، ة هلايمثلها الوال وا غاصبة أل�،ةيسالمن اإليها املوازيتتوفر ف

                                                

. ٢٧٢ص ٤٠ج: نوارحبار األ) ١(



٢٦٣

  . ًسابقاتعمل 

هلا ) ةيالقضائ واملنفدة واملقننة (ل قوة من قواهاك أن س معناهايل ة للدولةية احلقوقيالشخصمث إن 

ة يالدولة مبجموعها هلا الشخص أن بل املراد، ةي الشخصكس هلا تلية لي القوة القضائًمثال، ةية حقوقيشخص

ً  �ئباإنسانون يك أن نكميث ي ح،سالم نظر اإل مهم يفريالثالث غى القو إىل ميالتقس أن ماك، ةياحلقوق

  . ذاكه و،ًا يف وقت واحديقاضو

ون يكبل  ،)١(عوليع من يلعن هللا من ض: ثيمشله احلد ّالإ و،نيمر األإدارةى قدر علي أن بجينعم 

  . ةيسالمعة اإلي حمرم يف الشركذل و،األمةًطا حبق يتفر وانةي منه خكذل

  

                                                

  . )ملعون ملعون من ضيع من يعول: ( وفيه،٩ ح١٢ ص٤ج: انظر الكايف )١(



٢٦٤

  

  ض الصاحلالدولة حتري الغرى عل

هي  و،ة للدولةية احلقوقي املسألة السابقة البحث حول الشخصذ قد تقدم يفإو ):٢٥ مسألة(

 بعد رضال تفسدوا يف األو: ولعل قوله سبحانه، نيالد واملنطق وة اليت قررها العقليالشخص

  . ًأيضاه يلإلمع يحنوه  و،)١(صالحهاإ

 إىل  �اميالتقد و،األمةحلفظ مصاحل ،  الصاحلالغرض يحتر) ومةكاحل (الدولةى الالزم عل: نقول

ل موضوع كاملساواة يف  ألن قلنا يف موضعهاإمنا  و،املساواة يف موضعها ولة للعدليجعل القوة وس و،ماماأل

 يف كذل إىل ملعناأقد  و،)٢(حساناإل ومر �لعدل�ن هللا إ: لذا قال سبحانه و،ون خالف العدليكقد 

  .)االقتصاد: قهالف (يف و،تابكهذا ال

  : أموريف ثالثة ى تجليالغرض الصاحل و

 ً،أيضا سالمًون مطابقا لإليك أن ةيسالميف الدولة اإلو، املنطق وًون اهلدف مطابقا للعقلك :األول

 عراضاأل ونفسوجب عملها حفظ األيف، حي جمتنبة عن القب،نول الشؤكون الدولة عاملة للحسن يف كن ت�

   ،نيخرحساب اآلى عل جلماعة أو ض لفرديختف أو عيال ترف و،ال اعتباط و،تبدادفال اس، لكموال للاألو

                                                

  . ٥٦ :عرافسورة األ) ١(

. ٩٠ :سورة النحل) ٢(



٢٦٥

 ه العقليقتضيمبا ، عوقب بقدر خروجه يف الدولة املتشرعة ،الشرعي ويمن خرج عن القانون العقلو

   .الشرع فقطو

ًقانو� واحدا  حىت عاتهيتشر ونهيالف يف قوانخي ال سالماإل أن ةيسالمتبنا اإلكيف بعض  وهنا قد أملعناو ً

نعم قد  ،عييساس للقانون الطبالعقل الذي هو األ ،ًس خمالفا للعقلي لسالمل قانون قرر يف اإلكف، ًايعقل

ة مدح العقل مبا يسالمعة اإليلذا ورد يف الشر و،الف العقلخيال ما ، ه العقليلإصل ي ما ال سالموجد يف اإلي

  . قانون أو نيشبهه ديال 

 ،ومياخللق الى فما احلجة عل: قال أن  إىل،)ه السالميعل(احلسن  يبت ألكيبن السقال ا :ايفكففي ال

قال  ،ذبهيكهللا فى اذب علكال و،صدقهيف هللاى عرف به الصادق عليالعقل : )ه السالميعل(فقال : قال

   .)١(هللا هو اجلواب وهذا :تكيابن الس

بشر أهل  تعاىل وكهللا تبارن إ  هشام� :ايفكما يف الك) ه السالم هلشاميعل(بن جعفر ى قال موسو

 ن هداهم هللاي الذكولئأحسنه أتبعون يستمعون القول فين يفبشر عبادي الذ: تابه فقالكالفهم يف  والعقل

 ينينصر النب ومل للناس احلجج �لعقولكأ تعاىل وكهللا تبارن إ  هشام� ،)٢(لبابولوا األأ هم كولئأو

  . )٣(دلةته �أليربوبى دهلم عل واني�لب

فاسرت خلل ، الفضل مجال ظاهر و،ريالعقل غطاء ست:  قال)السالمعليه ( علي عن، ايفكيف الو

  تظهر  و، املودةك تسلم ل،ك بعقلكقاتل هوا و،ك بفضلكخلق

                                                

. ٢٠ح ٤٧ص ١ج: الكايف) ١(

. ١٨ :سورة الزمر) ٢(

. ١٢ح ٢٠ص ١ج: الكايف) ٣(



٢٦٦

   .)١( احملبةكل

ال  :)ه السالميعل( فقال ، العقل)ه السالميعل(ر عند الرضا كذ: قال احلسن بن جهم، ايفكيف الو

 ًمر قوما ال �س �م عند�صف هذا األيممن ن إ ك جعلت فدا:قلت، ن ممن ال عقل لهيهل الد �أعبي

   .)٢(ثي احلدس هؤالء من خاطب هللايل : فقال، العقولكست هلم تليلو

�لعقل : قولي )ه السالميعل( ني املؤمنريان أمك:  قال،)ه السالميعل(عبد هللا  أيب عن، ايفكيف الو

   .)٣(مة استخرج غور العقلك�حل و،مةكستخرج غور احلا

ى فرضت الفرائض عل و،العقلى عل ن بينيأساس الد( :نيما عن روضة الواعظك قال ابن عباسو

 ، عقلرين بغيع ا�تهديربه من مج إىل العاقل أقرب و،ه �لعقليلإتوسل ي و،عرف �لعقليربنا  و،العقل

   .)٤()من جهاد اجلاهل ألف عامملثقال ذرة من بر العاقل أفضل و

   .)٥(ن ملن ال عقل لهيال د و،قوام املرء عقله: )صلى هللا عليه وآله(قال النيب و

  .ةريثكت ال� من الرواك ذلريغإىل 

  .)٦(عقلونيت لقوم �آل: قوله سبحانهك، اتكت املبار�ت اآل�قبل الروا وبل

  .)٧(م تعقلونكلعل: و

  .)٨(لبابوا األولأّ إال ركذيما : و

  .)٩(نتم تعقلونكن إو

  .)١٠(لباباأل ويلت أل�آلو

  .)١١(فال تعقلونأ: و

                                                

. ١٣ح ٢٩ص ١ج: الكايف) ١(

  . ٣٢ح ٥١ص ١ج: الكايف) ٢(

  . ٣٤ح ٥٢ص ١ج: الكايف) ٣(

. ٤ص ١ج: روضة الواعظني) ٤(

. ٤ص ١ج: روضة الواعظني) ٥(

. ١٦٤: سورة البقرة) ٦(

.٧٣: سورة البقرة) ٧(

  .٧: ، سورة آل عمران٢٦٩: سورة البقرة) ٨(

.٢٨: ، سورة الشعراء١٨: سورة آل عمران) ٩(

.١٩٠: سورة آل عمران) ١٠(

  .٤٤: البقرةسورة ) ١١(



٢٦٧

   .)١(عقلونين ال يم الذكن شر الدواب عند هللا الصم البإ: قال سبحانهو

  .)٢(عقلونين ال يالذى عل الرجس علجيو: قالو

   ويلت أل� آلكن يف ذلإ: و

  

  .)٣(ىالنه

  .)٤(م تعقلونكت لعل�م اآلكنا ليقد ب: و

  . ت�سائر اآلإىل 

  تالت املفسدةكموقف الدولة جتاه الت

شبه أما  أو رةيجز أو جبل أو من غابة ًايعيًتخذون حصنا طبين يالقراصنة الذ أن قد ظهر مما تقدمو

 ،لون دولةكشيال ، ًن هلم سوء عملهم فرأوه حسناين زإ و،بيس هلم هدف طيل و،النهب وًمنطلقا للسلب

 رسوله واربون هللاحين يجزاء الذإمنا : قال سبحانه، ربعة األمورحد األأهم ء جزاسالملذا جعل اإلو

نفوا من ي أو رجلهم من خالفأ وهميديأتقطع  أو صلبواي أو قتلواي أن ً فسادارضسعون يف األيو

   .)٥(رضاأل

راه يهم حسب ما يورة علك املذمورحد األأي العادل سالمم اإلكجراء احلاإتاب احلدود كر� يف كقد ذو

  ً.صالحا

 فاستباح مطارد�م، سالمقانون اإل ـ  من عشرة قرونأكثربعد  ـ ثيقد تبع القانون الدويل احلدو

  . الدويل والقانون العقليى هم خلروجهم عليالقضاء علو

  ))من أخطاء القانون((

، ةينسانة اإليمر من الزاواأل إىل نظريالقانون الدويل مل حيث إن ، ً نقصا يف القانون الدويلكن هناكل

ًس قانو� يل املنطق وستمد من العقليمل ن إ القانون أن من الواضح و،ة فقطية القانونيه من الزاويلإبل نظر 

  ن القانون كل، ور قانون مطاردة القراصنةك�ح القانون املذأفقد ، نسانًصاحلا لإل

                                                

. ٢٢:  األنفالسورة) ١(

. ١٠٠ :سورة يونس) ٢(

 .٥٤ :سورة طه) ٣(

. ١٧ :سورة احلديد) ٤(

. ٣٣ :سورة املائدة) ٥(



٢٦٨

يف نفس الوقت  و،هايطر الدولة علي اليت تساألمةل ما وعرض وح دميحرم مطاردة الدولة اليت تستب

ن القانون كل ،ًايً حد� داخلكذلى سميو، م �لسالحكاحلى الء عليالستلح القانون الدويل يستبيالذي 

  : قولي نسايناإل

  . خراآلى ن يف االعتداء عليَحد اجلارال حق أل) ١

س العائلة يرئ ينحي والعائلةى  �لسالح علستويلين  أ العائلة يف دار اجلارأفرادحد من ال حق أل و)٢

  . �لقوة

لظامل هو املستويل اان ك إذا فكيف، نقاذ العائلة عن ظلمهإس العائلة عائلته وجب يظلم رئ إذا نهأ و)٣

  .ن اضطهدهميقد ظلم العائلة الذ وى،س املنحينه قد ظلم الرئإف، �لقوة

  

  ))حق الفيتو خطأ آخر((

هي حق ) رابعة (املواد الثالث يف الدولة إىل ذا انضمإ فً،الدولة متاماى نطبق علير�ه يف العائلة كما ذو

 لها خالف العقلك ،باركخطاء أثالثة  ان للقانون الدويلك، مم املتحدةيف جملس األ ةيمم القوتو لأليالف

  . ةينساناإل واملنطقو

 أهل هذه نيه بيًا ال فرق فعام، نينقاذ املستضعفإ و،ركعن املن يجعل واجب النه سالمنما اإليب

،  مشروعريغ ـ مكة للحايكثراألى بدون رضـ  األمةى الء �لسالح عليجعل االست وى،خرالدولة األ أو الدولة

  .)األمة (من و)هللا (م منكته يف احليستمد صالحي أن بجي سالمم يف اإلكفاحلا

  : نيها بيفال فرق  ،ى الشورةأدلطالق إستفاد من يث ما يح ،يسالميف النظر اإل ةيكثراألمث إن 

   .مة واحدةأ: ١

   .مماألأو : ٢

  .ل البشركأو : ٣

 القانون الدويل أن ث قد عرفت يف مسألة سابقةي ح، فقطألول�ّ إال قوليال  نما القانون الدويليب

   ةمم األكيف ح ةري الصغاألمةعل جي



٢٦٩

ة ائالدولة ذات مك، ونية ملائدولة ذات مفال، ً واحداً�رأ مم املتحدةيف األ ل منهماكل أن ة يفريبكال

ل بشر كة يكثرتو لبعض الدول فال اعتبار أليث قد عرفت جعل حق الفيح و،واحد يل منهما رأكل، ألف

خذ � أن بجي املنطق وًما حسب العقليون مستقيك أن فاذا أراد القانون الدويل. مم املتحدةيف منطق األ

  . سالماإلى برأ

م كون احلاك يف لزوم سالممع الغض عن رأي اإل حىت، ةيكثر بل �أل،لسالحون �يكم ال كفاحل) ١

   .ةيسالم اإلنيطار القوانإم يف كاحل وهللا سبحانهى برض

 أن ان بسببكن إ و،انكث يح يف خارجها أو األمة سواء يف داخل ،رفعي أن بجيالظلم  و)٢

  . عبهاشتظلم ى خرأومة كح

ومة كفلح، وماتك احلأفرادال حسب ،  الناسأفرادون حسب كت  أنبجيمم املتحدة ة األيأكثر و)٣

  . وما�اكة حيل حركانت الشعوب هي اليت ختتار بك إذا ،ون رأي واحديومة ملكحل و،ة رأيائون مية ملائم

حق  أن من الواضح و،ةيصناع وةيانت قوكومات مهما كألحد من احل) ويالفت (ال حق للنقض و)٤

  . عة الغابيشر وباركماله االستأإمنا و يالفت

عة لتدخلهم يف ي ذركث ذليح ى،ربكرادة الدول الإملته أالء �لسالح يق االستيتصد أن ماك) ١(

  . ة هلميومة موالكا�ا حبكأتوا مية لريومة الصغكبدلون احلييف، مم املستضعفةة لأليون الداخلؤالش

القانون ى ملعاصرة فقد أمالمها علومات اكة احليأكثراعتبار و، ىخرأومة كالظلم داخل ح أما) ٣ و٢(

تب كل ك يف نين القانونيًاحدا هلذ وًمربرا جتد حىت لذا ال و،ةين العقلي �ملوازني املقننكولئأالدويل جهل 

  .  املدونةنيالقوان



٢٧٠

  

  الدولة وصالح الفردهدف 

  . ب للدولة لصاحل الفرديتجه اهلدف الطي أن :الثاين

حفظه من  و،سائر حاجاته إىل الزواج له والدواء وبكاملر وامللبس ونكاملس واملشرب ولك املأنيبتأم: ١

  . القلق واخلوف

يف  أو ،ةيجنبالدولة األكان املتعدي يف اخلارج كسواء ، هين عليخرحفظ حقوقه بعدم تعدي اآلو ٢

  . هميلإمن  والسراقكالداخل 

مة بعثة ك يف ح)السالمعليه (ي  عل فقد قال،فل النهوض بهيكمبا  التقدم ومناءئة وسائل اإلي�و: ٣

  .)١(وا هلم دفائن العقولريثيل): عليهم السالم( اءينباأل

 ،عيي تضكخالف ذل أن مثل، ةي الشرعدلةمجلة من األ، العقل إىل ضافةله �إلك كذلى دل عليو

ل عن وؤم مسكلك وم راعكلك: قد ورد و،ةينه خالف الرعاأ و،)٢(عوليع من يلعن هللا من ض: قد وردو

  .ك ذلريغ إىل ،)٤(وماه فهو مغبونى يمن ساو: ورد و،)٣(تهيرع

 ،)٥(هيعلى عليال  وعلوي سالماإل:  من قوله)صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا  يما رو إىل ضافة�إل

 نيممن املسلى و�م أعليفار بكعدم جواز بناء الى قد استدل به الفقهاء عل و،فار يف تقدمكان الك إذا مايف

ع يلزوم ترف( و)هيه علريعدم ارتفاع حجة غ (شملي ف،بطبعه) سالمعلو اإل (الظاهر فإن ،ف مبثل املقامكيف

   ،)رتبط بهيما 

                                                

. ١اخلطبة: �ج البالغة) ١(

. ٤من مقومات النكاح ح ٨٩ الباب١٢٢ص ١٤ج: الوسائل) ٢(

. ٧٥ ف ١١٩ص: ، جامع األخبار١٨٤ ص١ج: إرشاد القلوب) ٣(

. ٥من جهاد النفس ح ٥٩ الباب٣٧٦ص ١١ج: الوسائل) ٤(

. ١١رث حمن موانع اإل ١ الباب٣٧٦ص ١٧ج: الوسائل) ٥(



٢٧١

خالف  أو نهما حمالياجلمع بن إ :قال يحىت، نشاءاإل وخبار اإلنيس هذا من �ب اجلمع بيلو

  .نةي�لقرّ إال هيلإصار يالظاهر فال 

  

  ))اعات األمةهدف الدولة وصالح مج((

 ةياقتصاد أو ةياسيانت مجاعات سك سواء ،ب للدولة لصاحل اجلماعاتيتجه اهلدف الطي أن :الثالث

   .الثاين ل يفيل يف املقام هو الدليالدل و،هاريغ أو ةيصح أو ةيثقافأو 

�ا إف ،)ةياحلر (سالم يف اإلاألصلف، يف هذا االمر ةي الوضعنينالقوا نيب وسالماإل ني فرق بكهنا، نعم

لبناء ، نيخراآل إىل نضميإنسان أن ل كلذا فل و،)١()أمواهلم وأنفسهمى الناس مسلطون عل (املستفادة من

وز حتمله جيمبا ال  النفسى عل أو نيخراآلى وجب الضرر عليما ّ إال ةيّد هذه احلرحيال  و،تقدمها واةياحل

دها ييتق و، هلانيالقوان وريوضع الدسات أو ،عاتون اجلماؤالتدخل يف ش سالميف نظر اإل س للدولةيفل ً،شرعا

   ً.طالقاإ وديبق

حيث الفرد ك كذل وي،املقرر الشرعى قافها عليإ حق للدولة ،ل اجلماعةك أو خطأ فردهاأ إذا ،نعم

د اجلماعة ية تقي الوضعنينما القوانيب ً،حسب املقرر شرعا ه أوقف عند حدهأذا ثبت خطإ وديقيحر ال إنه 

  . سالمود �طلة يف نظر اإلي القكل تلكانت كلذا  و،ةيمناف للحرلها كود يبق

  

                                                

. ٢٧٢ص ٢ج: البحارانظر ) ١(



٢٧٢

  

   وحاكميتهاالدولةسيادة 

ي أادة الدولة ير سكيف هذه املسألة نذ و،ة للدولةية احلقوقير� الشخصكذ أن لقد سبق ):٢٦ مسألة(

  .تهايمكحا

 ي�ذه الرابطة جتر و،عةيمط األمة وم آمركفاحلا، طاعةاإل وةيمرة معناها رابطة األيمكاحلا وادةيالسو

  : ون يف ثالثة مواردكادة تيهذه الس و،ادةين السكال هذه الرابطة مل تلو و،نهايموازى  علموراأل

 أن ة ممن قرريون آمرك تك فهنا،هاريغ وةياجلمع واملنظمة واحلزب والعائلةك ،رييف ا�تمع الصغ: ١

 ة آمرةيكثرون األكت أن قرر إذا ماك أمورامل ومرآلتحد ايقد  و،عضاءة من سائر األيأمورم وً،ون آمرايك

  . عيع اجلميطيو

ستتب يادة مل يال هذه السلو و،أمورالشعب م ومرةآالدولة حيث إن الدولة ك ،ريبكيف ا�تمع ال: ٢

  . ماماأل إىل األمةمل تتقدم  والنظام

 مثل، مم مجاعة من األنيب أو ،)مم املتحدةاأل( مثل، لهاكمم  األنيهو ب و،ربكيف ا�تمع األ: ٣

حسب ما قرروا يف ما ،  الدولكتلى عل ادةيملثل هذه املنظمات السحيث إن  ،)ةيسالمرابطة الدول اإل(

   .ن عدليان نظامها مبوازكما لو يف ،ةيكثرصدر من األيطاعة ما  أنفسها �نيب

  هي حمدودة حسب إمنا  و،ست مطلقةي الثالثة لمورل هذه األكيف  ادةين السكل



٢٧٣

  .حق طار ال اإلكخارج ذل و،طار القانونإون يف يكإمنا فحقهم ،  املوضوعةنيالقوان

حق للقانون التدخل  ال أنه  قد عرفت يف حبث متقدمكنك ل،ةيعراف الدول من األريثكهذا حسب 

 واهلممأى تسلط الناس عل(ان خالف قاعدة كّ وإال ،ةيسالمعة اإلييف الشر�لقدر املقرر ّ إال ون الناسؤيف ش

   .)نفسهمأو

ًطارا للتصرفات إقد جعل  ،ةداملشد ةيعراف الدولاألو ،السمحة عةيل من الشركف، حال أي ىعلو

بـ  تصرف الفرد مشروط ًمثال ،ائنة يف ضمن الوحدةكال الدول وة يف نطاق الدولةرية الصغياالجتماع وةيالفرد

 ،ك ذلريغ إىل ً)حراما يون التصرف العملكم عد( وً)سرافاإ ون التصرف املايلكعدم ( و)العقل( و)البلوغ(

   .الدول املوحدة والدولة ومر جار يف اجلماعةمثل هذا األو

 اء الثالثة املعروفة يف الفقهيشأحد األ البلوغ  قانونسالمجعل اإل أن  إىل،عيملاع السرال �س �إلو

لذا  و،منطق أو ه عقليدل علي ال، عشرة سنة القانون مثاين نما جعل العرف الدويليب، عةيرة للطبيمسا

الف القانون خيلما ك أن قد ثبت حسب االستقراء و،يسالمالقانون اإل إىل ن العرف السائد اآلكفالالزم تر

  . املنطق الثاين ووفق �لعقلان األكعة ياملقرر يف الشر

  

  ))الغالب يف وضع القانون((

  : فراد توضع مع مالحظة تساوي األنيالقوان أن الغالبو

 أن ماأ ً،مثال سك�لع وركعالقة خالد ببك ،سك�لع ود بعمرويون عالقة زكفت، يف العالقات) ١

فالقانون ال ، عالقة أضعف وأقوىون عالقة كت أو ،من طرف أضعف وأقوىون العالقة من طرف كت

رادته إ فرض  الغينيكق للشرحيال  و، الغينيكالشرى رادته علإفرض ي أن غىن األيكون للشريكفال ، تحملهي

 غىن األنية بكون قانون الشريكما ال ك ،نيرادة متساو من اجلانببل حق فرض اإل ،غىن األيكالشرى عل

  ذا كه و،ًن مثاليري فقنية بكقانون الشركّ إال الغينو



٢٧٤

  . هاريغ إىل سائر املعامالت واجلرائم و العائلةنياحلال يف قوان

  . فردى ح لفرد علي ترجري من غل فردكمناء لفة �ك فالدولة م،يف النتائج و)٢

  

  ةي البشرنينقص القوان

  : نين هذا الغالب منخرم �مركل

 ةيالقوم وةي الوطن�البشر من زوا إىل تنظر بل ،عائلة واحدةكالبشر  إىل  ال تنظرنيالقوانن إ :األول

يف  و،ايكمرإش يف يعيالذي  ي للفرنسكست تليل ي حقوقيكمرا لإليكمرإففي ، ما أشبه واللغة واللونو

  .ذاكه و،سود لألكست تليلض حقوق يبا لأليسييف رود وي،حقوق ال تتوفر للهند مصر �صر للعريب

 ييكمراإل وييكمر اإلنيقر الفرق بيالعقل ال  أن ماكف، ال منطق وقرها عقلية ال يهذه التفرقة البشرو

  .ذاكه ويالفرنس وييكمر اإلنيقر الفرق بي ال كذلك، يف القانون

 سالمنما اإليب، ةينسانتشمل اإل رة حىتكعدم سعة الف و،ق النظرات حول البشريمر �بع لضألهذا او

   .)١(مكتقاأم عند هللا كرمكأن إ :ةءفاكالى دور عليمر عل األجي

املسلم حيث إن ، ةءفاكجل اختالف الألّ إال سالمقره اإليفلم ،  املسلمريغ و املسلمنيأما التفاوت ب

 من جهة فراد األنياالختالف ب و،دون من سواه عةيالشر ودةيقته يف العقيصحة طرى علاملنطق  ودل العقل

  . �ه العقل�ة ظلم ءفاك بل التساوي مع االختالف يف ال،املنطق وقره العقلية مما ءفاكال

ًنفوذا خاصا (النفوذ وضعها ذويث ي حنيالقوانن إ :الثاين    أو ،ًايرأمسال ً

                                                

. ١٣ :سورة احلجرات) ١(



٢٧٥

 يفة مجاعة ذوكفرتجع ، ني الطبقة الواضعة للقوانكحفظ مصاحل تل إىل رفتنح) ما أشبه أو ،ًايعمال

يف  و،مكا لصاحل احلزب احلاينما توضع يف روسي ب،ةيا توضع لصاحل الطبقة الرأمساليكمرإ يف نيفالقوان، النفوذ

   .دهيم الزمام بكاحلى  علنيع املتصارنيحسب أخذ أحد احلزب وهذا مرة، ا توضع لصاحل هذا مرةيطانيبر

  . قدرةكثريف صاحل األّ إال ونيكق ال يالتطبحيث إن ، نيق يف القوانيهذا مع الغض عن حمذور التطب

  

  إشكال القانون الوضعي يف اجلماعات

ً للقانون ضعف جعال، فراداأل إىل �لنسبة قيالتطب واجلعل ينقصه يف مورد ومبقدار ضعف القانونو

 ني بنيالقوان إىل �لنسبة يف مورد الدول و،داخل الدولة جلماعاتا واملنظمات وحزابًقا يف مورد األيتطبو

ذ القانون تنفذ ياملنظمة املرتبطة بتنف أن ماك، فاملنظمة املرتبطة جبعل القانون تضع القانون لصاحلها، الدول

حق  (شأمن هنا ن و،تنفذها لصاحل نفسها ونيتضع القوان مم املتحدةيف األ قوىاألالدولة  و،القانون لصاحلها

  .ك ذلريغ إىل )نيفلسط يراضأل يف يسرائإحق ( و)تويالف

  . ريخملب منر يف قفاز حرّ إال سيل الوضع حتت ظل القانون: قالي أن صحيمن هنا و

  

  مطلقة وةية الدولة ذاتيمكحا

   :نقول)  الدولنيب( و)الدول( و)اجلماعات (يفى تجلي ةيمكاحلا وادةيحق الس أن ذ قد تقدمإو

 كتل و، الدولنيب وة يف اجلماعاتكيات ال توجد يف حق املاليله خصوص الدول ة يفيمكحق احلان إ

  : أمورات جتمعها ياخلصوص

  فالدولة  ،هايلإ ينتهيمر األن إ يأ ،ة يف الدولة ذايتيمكحق احلان إ :األول



٢٧٦

 اليت �رها األريغ وفهي املنبع،  يف فصل اخلصوماتريخون املرجع األكت ونيضع القوانتهي اليت 

 هميبار السن فك وداألوالحقوق  وفصل خصوما�م ورثاإل و العائلة يف الزواج والطالقنيفقوان، منه يتستق

  . لها موضوعة من قبل الدولةك، هاريغإىل و

ًر� سابقا الفرق كقد ذ و،هاريغ واتكالشر واتياجلمع والنقا�ت واملنظمات وحزاب األني قوانكذلكو

ة املستفادة من يسالم اإلنيتؤطر القوانإمنا  ونيال تضع القوان األوىل�ن ، ائر الدولس وةيسالم الدولة اإلنيب

   .نية تضع القوانينما الثانيب، العقل ومجاعاإل والسنة وتابكال

يف  و،)رييف التأط (معناه ،ةيسالماملرجع يف الدولة اإل وون الدولة املصدركب املراد أن ظهري كبذلو

  . هم يف هدف هذا البحثي ال، نهمايهذا االختالف ب و،)عيالتشر (معناه يف، ةيسالم اإلريالدولة غ

ّ إال ،جراءة اإليفكي وضمن احلقوقيقانون داخلي  وسيون هلم رئيك، همايلإما  واحلزب ولذا فالعائلةو

ما  واحلزب واليت ال حتل يف داخل العائلة املخاصماتى املرجع لد ومنظم االرتباطات وواضع هذا القانونأن 

  .  يف داخل الدولةريل جتمع صغكمر يف ذا األكه و،هي الدولة ،همايلإ

ة اليت يف داخل الدولة رينما السلطة يف التجمعات الصغيب، فالسلطة يف الدولة مستقلة قائمة بذا�ا

 ،مجموعك األمة قدرة ريغ ـ ىخرأال تستمد الدولة السلطة من قدرة  و،هايلإة يمنته ومستقاة من الدولة

ما لو يف، دولة املؤسسات حىت و،ةيخارج أو ةي القدرة داخلكانت تلكسواء   ـسالميف اإل رة هللا سبحانهقدو

، هاريغ وةيثقاف وةياجتماع وةياقتصاد وةيزراع وةيهي جمموعة مؤسسات صناع، ةيمة عصرأ إىل األمةحتولت 

  ون الدولة ذات سلطة مستقلة كت
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  . القدرة من الدولة وستمد السلطةي الذي ريالتجمع الصغكست يي لأ، قائمة بذا�ا

ًما حتت يقلإنئذ يون حكبل ت، ست دولة مستقلةيفل، ةيجنبأاستمدت الدولة سلطتها من دولة  إذا أما

  .مقاطعة أو ةيوال أو مستعمرة أو ةياحلما

و�ا ؤشالتصرف يف  حق كن متلكا مل ت أل�،ًدوال ةيطانييف الدولة الرب) نيينيالدوم (ن دولكلذا مل تو

 مانت تستمد سلطتها من البلد األكف ، داخل الدولةري جتمع صغكلميال بقدر ما ، إةياخلارج وةيالداخل

   .ةيؤدون وظائفهم مبعونة خارجيامها كح وومتهاكح و الدولكان برملان تلكف ،)لرتاكنإ(

، لرتاك ان معدلةافهي دول مستقلة ذات عالقة متب) نيينيالدوم (الذي حل حمل) منولثوكال (أما

 أن صحي و،هاريغ والندةيوزين وايسرتالأ ونداك أمثال، هلا ي مما تعطأكثرا �خذ منها يطانيبر أن �ستثناء

   .)ىرياالستعمار احلر (ـ بكمثل ذلى سمي

العراق يف احلال  كياخلف و،�ن االحتاللإاهلند ك، السافر: ا مراتبيطانيون الستعمار بريكذا كهو

ى عل و،ومنولثكالحنو ى عل و،نونيحنو الدومى عل و،قةيا حقيطانيبر وًبعث ظاهرامه الكحيث يح احلاضر

  .رلندايإحنو 

قسام ون األكت، أأسو أو ة داخل دولةيجمعكبل مها ، ًطالقاإن ال استقالل هلما األوالنما القسمان يبو

  . خر� أو لكط االستعمار بشينها ترتبط خبكول، ة ذات استقاللريخالثالثة األ

ما  ست هلا حىتيل و،لمةكال ل معىنكب ،�لفتح فهي مستعمرة اية داخل روسيسالمالبالد اإلأما 

ة يكيمرت املتحدة اإل�يف الوال ني من اخلمسكثرت األ�نما الواليب، من احلقوق ومةكة يف داخل حيللجمع

 ،كذل إىل ماوسها يبولو قضائها وعهاية تشريحر وهلا برملا��ا و،ةينها الداخليل منها دولة �عتبار قوانك

  عالن إ وةياسة اخلارجيالس ولها دولة واحدة �عتبار سلطات الدفاعكو



٢٧٨

  . املعاهدات وبرام االتفاقاتإ والصلح وعقد اهلدنة واحلرب

  

  ات الدولةيصالح

 القانون يف ري�ط (سن القانون وعيالتشرك، ةريثكات يها صالحيعطية يف الدولة يمكحق احلامث إن 

فال ، األمةصحة العادات يف ى الربملان عل بىنيقد و، ة يف الربملانيكثراألى حسب رأ كون ذليك و،)سالماإل

 كس ذليل و،مجلة من العادات هلا قوة القانونحيث إن  ،يزيلكما يف الدستور االنكًون القانون مسطورا يك

  .مبسطور يف الدستور

 فرادة املال لألياملنع عن جبا و،تهايوجباحق فرض الضرائب  و،حكامذ األيتنف ومكم احملاي تنظكذلكو

 ،اجياالحتى  العام لدريالنف و، هلانية جبعل قوانيركأخذ الناس للخدمة العس و،ذن الدولة�ّ إال اجلماعاتو

جعل  و،نيذها حبق ا�رميتنف وسن قانون العقو�ت و،من مبختلف الوسائلاألى احملافظة عل وسي البولأعمالو

قد  و،منع التجول و،االضطراب وىالفوض وًخصوصا يف ظروف احلرب ، من العالجريخاليت هي و ت�الوقا

 ،ةينسانبه اإل الدم من أهم ما تعتز فإن ،كالتثبت يف ذل واطين الالزم االحتكول، ماعداإل إىل تصل العقوبة

عراف أ و القانونني مبوازنيا من أنزه الناس العارفيبلجنة عل عداماإلى ع علياطات ربط التوقي االحتكمن تلو

   .ةة مباشريس الدولة النزيبرئ أو ،االجتماع

 ل حقهكفل، ضرارإال  وهيجحاف فإمما ال ، ةياجلماع وةية الفردكية حلق امللي املراعنيجعل القوانو

يف ّ إال ةكيون حق نزاع املليكال  و،العالقات العامة وانكامل وشروط الزمان وقابل املواديما  ويركالف والبدين

   ةاالت النادراحل



٢٧٩

ى يف قصوّ إال نيد أو حه عقليبييف رتبة واحدة مما ال  �حة العرضإحق ك وحق القتلكنه إف، ًجدا

  .حاالت االضطرار

مع  احلصارو ة يف حاالت احلربيركون العسؤالشك،  يف حاالت االضطرارري الغأرضى الء علياالستو

  .ًعادالًضا يتعو كبدل املل أو ارجيبدل اإلب، ض أصحا�ايتعو

سالمة  وهدد أمني أو ،ستعمل يف االعتداءيمثل ما ، ةميدوات اجلرأكمصادرة ما تصح مصادرته و

   .ةيسالمعة اإليحنوها يف الشر وراقة اخلمرإ وحنوها وفزسر املعاك كمن ذلو، ا�تمع

لناس ة اينه خالف حرأل ،املكاط اليمع االحت، نيذها حبق بعض ا�رميتنف و السجوننيع قوانيتشرو

  ً.شرعا وًاملقررة عقال

 إدارة و.ما أشبه أو غرف التجارة أو زيك املركالبن إىل كول ذلخيقد و، صدارهاإ و النقودكحق صو

 بوضع الدولة كذل وةيغة الرمسيعطاء العقود الصإ و،ويل خاص هلم ّهم قصر ال أو ، هلاكاء اليت ال مالياالش

  . املعامالتى خامتها عل

، كحنو ذل وتب املخطوطةكال ووا�ت النادرةياحل وقةي�ر العتاآلك، مورض األالوقوف دون نقل بعو

التصرفات ادة الدولة من جمموعة ينبثق عن سي مما ك ذلريغ إىل ،ةمي�ر القد اآليريتغ والوقوف دون هدمك

  .تهايلتنم واةيه احليلتوج والتكافحة املشكمل ،ةياالقتصاد وةياالجتماع وةياسيالس

نشبت  أو ،ني دولتنيقامت احلرب ب إذا يللسالم احملل و،لدولة �جلهود للسالم العاملي تقوم اكذلكو

جل  �جلهود ألكذلك و،ما أشبه وةياللغو وةياللون وةيزالة التفرقة العنصرإل �جلهود و،ة يف دولةيحرب أهل

ما  وةمياجلر واجلهل وف املرضيجل ختفأل و،شعبهاى عباء دولة علأف يجل ختفأل و، الدولني اجلوار بنيحتس

  . ممائنة يف بعض األكأشبه ال



٢٨٠

  

  ))من الفروق بني الدولة اإلسالمية وغريها((

 ريالدولة غ إىل اسي�لق، ن بثالثة فوارقك لمورل هذه األكة تعمل بيسالمالدولة اإل أن ىفخيال و

  : ةيسالماإل

ة أصل ياحلرحيث إن ،  حدأبعد إىل )١()نفسهمأ ومواهلمأى الناس مسلطون عل(: مالحظة قانون) ١

ره كته أوجبت ذيمهأأن ّ إال ، يف الفارق الثاينًان داخالكن إ وهذا الفارق و،ةيسالمصول اإل من األريبك

ى ت عليف �لدول اليت بنكيف، ةياحلر ي مسحوق يف الدول اليت تدعاألصلهذا  أن  إىلضافة�إل، ًمستقال

   .ةيوعيالبالد الشك ةيتاتوريكالد

  . ربعة األدلةمن األ يي الذي استقسالمطار اإلًذا يف اإليتنف وًعاي تشرنيل القوانكن وكلزوم ) ٢

  : نيشرطى  علًذ مشتماليون التنفكلزوم ) ٣

 فهو وحده الذي له احلق يف ،ه اجلامع للشرائطيللدولة هو الفقى علس األيالرئن إ  أي،هية الفقيوال :أ

 مامقال اإل، هي الفقريوز لغجيال  ـ ةائة يف مائ مسالمحنو اإلى ولو عل ـ د البالإدارةف، ه العباديتوج و البالدإدارة

   .)٢(همي� حجة هللا علأ و،ميك�م حجيت علإف: )ه السالميعل(

هان جامعان للشرائط ي فقكان هناكذا إف، األمةة يأكثرًه الصاحل منتخبا من قبل يون الفقك :ب

: )ه السالميعل(قوله  وى،ل الشوريدلى ما هو مقتضكون ؤلشا خر تويلق لآلحيال  حدمهاأ األمةانتخبت 

مكرجل من إىل انظروا...)يت �لعله  و،)سالمم يف اإلكاحل(: تابكيف ى ل الشوريل دلير� تفصكقد ذ و،)٣

  . شاء هللا تعاىل نإة يتح يف بعض املسائل اآليد توضيله مز

                                                

  . ٢٧٢ص ٢ج: نوارحبار األانظر ) ١(

. ١من صفات القاضي ح ١١ الباب٩٩ص ١٨ج: الوسائل) ٢(

.١من صفات القاضي ح ١١ الباب٩٩ص ١٨ج: الوسائل) ٣(
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ال ، سالم اإلحكامه هو املراعي أليالفق فإن ،يسالمطار اإله خارج اإلية للفقيال وال أن ني تبكبذلو

التصرف  إىل �لنسبة، األمةه خارج انتخاب ية للفقيال وال أن نيما تبك، سالمعمل خارج نطاق اإليالذي 

  . األمة وون البالدؤيف ش

  

  مم املتحدةادة األيس وادة الدولةي سنيب

  . داخل الدولةى عل  املتحدةمماأل ادةيمن س أقوىداخلها ى ادة الدولة عليسن إ :الثاين

ب يمل ترضخ الدولة ملطال إذا ،راد�ا يف داخل البالدإتنفذ  حىت مم املتحدةة لأليركال قدرة عس إذ )١

 ةياملقاطعة االقتصاد إىل ًا� تصليحأ و،ةيمم املتحدة عن القدرة الدبلوماسال خترج قدرة األ و،مم املتحدةاأل

خ عدم قبول يثر يف التاركلذا  و،ونؤخضاع الدولة يف شأن من الشة إليفاكست يمثل هذه القدرة ل و،حنوهاو

خر ملا اختذته ال بعض الدول األ وليسرائإال  وةيا العنصريسيما مل ترضخ رودك، مم املتحدةالدولة ملطالب األ

  . مم املتحدة من القراراتاأل

اجلاعلة  و،مرة ضد القراراتآاملت و،وامرة عن األيالعاصى ربكوجود الدول ال أن  إىلضافةهذا �إل) ٢

يف  ىربكوراء الدول ال مم املتحدةًا ما متشي األريثك و،مم املتحدةقد قلل من قدرة األ، نفسهاأل) ويالفت (حق

  .وامرذ األيتنف وجعل القرارات

 ،ثما عصت الدول الصغاري من التدخل يف داخل البالد حً�ركمم املتحدة عسقدرت األ إذا حىت و)٣

مم نع عن سلطة األمي )ىتوازن القو (مم املتحدة من جهةشلل األ فإن بار موافقةكبعض الدول الانت كو

   ،الدول الصغارى املتحدة عل
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نقاذ مم املتحدة من التدخل إلختاف األ ًمثال، داخلها ال مانع هلاى ة علرينما سلطة الدولة الصغيب

ذا كه و،ايكمرإون حلساب يك املتحدة ممتدخل األحيث إن ، ا يف بلد آخريتتدخل روس أن لبنان

  . ريس غيد االستعمار ليوم جهاز بيمم املتحدة الاأل أن له مع العلمكهذا ، سك�لع

  

  تالتكادة التيس وادة الدولةي سنيب

ى قدرة الدولة عل، انت هلا فروع داخل الدولةكما  حىت، ةية من املنظمات العامليال تعادل أ :الثالث

  .هايأراض وشعبهاى لاد�ا عيس و،داخلها

 ،محر الدويلاهلالل األ و،ةينقابة العمال العامل و،وكونسيمنظمة ال و،العاملي يوعياحلزب الش ًمثال

اسة الدولة ي خاضعة لسكل تلك فإن ،ه الدولةيما تقدر على ال تقدر عل، هاريغ و،نسانة حقوق اإليمجعو

ى  القوكتلن إ نعم، ها يف قبال قدرة الدولةية حتمال قدرأنه ّ إال ةيانت عاملكن إ وكتل فإن ،داخلهاى عل

  . الدولة اليت تسيء التصرفى ة علياد الضغوط العاملجيإى تقدر عل

  

  افئةكادة املتيالس

 ً،ولو غالبا صواتاأل والواجبات ومن جهة احلقوق، ًبعضها بعضا ئافكالدول ت أن قد سبق :الرابع

ادة يي السـ أ ادةيهذا النوع من الس أن ىفخين ال كل، املنطق وخالف العقل افئة املعاصرةكامل أن ما سبقك

ن كمل تعرتف بعض الدول مل ت إذا أما، عرتف بعضها ببعضيالدول اليت  إىل �لنسبةّ إال ونكال ت  ـافئةكامل

  افئة كم
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 ةيارالعالقات التج ومن آ�ر عدم االعرتاف عدم التبادل الدبلوماسي و، املعرتفةريالدول غ إىل �لنسبة

عدم االعرتاف �ا  إىل ًا�يحأ و،مم املتحدةعدم دخول دولة يف األ إىل صل عدم االعرتافين رمبا كل، حنوهاو

  . مم املتحدةداخل األ

 ،بةي رهربعد جماز، م) ١٩٤٩ (عام، ةيوعيا دخلت حتت لواء الشحيث إ�، نيالصك :األولف

دخلت  حىت، مم املتحدةذنوا هلا بدخول األ�فلم ، هاعة جعلت ملقاطعتياسي العاملي ذريفاستغلها العامل الس

، ًبايًارا من البشر تقريبلغ عدده مليهذا الشعب الذي  أن املؤسفمن  و،م) ١٩٧٠ (مم املتحدة عاماأل

 السبب و،ما حدث يف احلال احلاضرك، اشنطن وومةكًا� تستغله حيأح و،وكومة موسكًا� تستغله حيحأ

  . نقذه من االستغالل يحىت ري لهكال رشد ف وً،اقتصادا وًنظاما وًدةية له عقية ذاتءفاكال أنه 

ًا من ريثكأن ّ إال ،ايروس وايكمر أمم املتحدة حتت مظلةن دخلت األإ واحيث إ�، ليسرائإك :الثاينو

عمن  ّالإصدر ياالعرتاف �لغصب ال  و،ا دولة غاصبة أل�،عدم االعرتاف �اى ت علية بقيسالمالبالد اإل

  . املنطق وهتم �لعقلي ال

ن كتميما   الشعبأفراد وراضيون هلا من األيك أن لزمي ادةيالدولة ذات الس أن هو و،شيء يبق

دولة ى تسم أن نكميف كي إذ ،انت شبح دولةك و،ةياد�ا اصطناعيانت سكّ وإال ،ام بنفسهايبسببها من الق

  .ام بنفسهاين من القكما ال تتم

دولة ك يمر روحما ألإ،  هذه الدولأمثالن يوكه تريغ أو  االستعماران من مصلحةك أن قد حدثو

، ةيمصاحلها الروحى طرة التامة عليحي من السين املسين الدكتميّونت لك، ةيرمزّ إال ستي�ا لإف، انيكالفات

   ،انكال الس وراضيث األينما ال مقوم هلذه الدولة من حيب، سةينك الكحي اخلاضع لتليل العامل املسكيف 



٢٨٤

ثرو�ا  و،ةيجيث أراد االستعمار استغالل منطقتها االسرتاتيح، جيبعض دول اخللكمر مادي ما ألإو

  . نة الواحدة املتوسطةيقتها بقدر احمللة يف املدينما هي يف حقيب، فجعلها يف صورة دولة، ةياملعدن

  



٢٨٥

  

  ادة الدولةيشعاع س

سواء  ى،خرأادة يال تشا�ها يف القدرة س، ادة مطلقةيادة الدولة سيس أن لقد تقدم ):٢٧ مسألة(

 املنظمات وحزابادة لأليالس أو مم املتحدةة لأليادة اخلارجيالس أو ،اتياجلمع وحزابة لأليادة الداخليالس

  . مهاريغ و،نسانادة حقوق اإليس و،ةيادة نقابة العمال العامليسك ،ةيالعامل

حيث إن  ،ًنوعا ما ة هي املطلقةيادة الداخليسال و،ةيادة خارجيس وةيادة داخليللدولة سن إ :نقولو

العادات  أو نيالد أو من الدستور لهكه الشعب يطار ما تسامل علإضمن ، ذيالتنف وعيالتشرى الدولة قادرة عل

  .ايطانيما يف برك ن مدونةكن مل تإ والدستوركاليت هي 

 ،نيللموظفى عطياملال إن حيث  ،السالح واملال ادة املطلقة يف الداخل هويفظ هذه السحيالذي و

 النجدة والشرطة وشيعقوبة ا�رم بسبب اجل وسناد القانونالسالح إل و،أمورضبط  ون خضوعيكاله مل لوو

  .شبهأما و

رادة إتقاوم  أن نكتتم حىت، سالحها ومقابلة مال الدولةى عل ًغالبا منظمة أو ة مجاعةيال تقدر أو

ما ك سالحها وم ملال اجلماعةيال تنظن أحيث ، ةريثكأسلحة  وريبكسند اجلماعة مال يان كن إ و،الدولة

  ًا� يما جند أحك، مقاومة الدولةى قدر علينه ال كد الشعب ليًا� جند السالح بيحألذا  و،للدولة
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  . تقاوم الدولة أن  ال تقدركذل

، افئةكمتة ياحلر ألن كذل و،ما يف الداخلك ست مطلقةيل وفقدرة الدولة حمدودة، أما يف اخلارج

ًة �خذ نطاقا لنفسها يل حركفّ وإال ،جانبها إىل ىخرأة ين حركمل ت إذا االنطالقى تقدر علإمنا ة يفاحلر

د حمدودة ية تصرف زيحر فإن ، يف داخل الدولةفرادحال األك،  املنطقةكتل إىل ىخرة األيمتنع نفوذ احلر

 ، حال الدولةكذلك وى،خرأة منظمة كة حرية منظمة حمدودة حبركة حريحر و،سك�لع و،ة عمرويبشعاع حر

  . الشعاعكط ذلييف حمى خرنع من تعدي الدولة األمي الشعاع كذل و،ادة لنفسهايل منها شعاع سكفل

بقدر ما تسمح الدولة ّ إال كن من ذلكمل تتم، سواق هلا يف خارج بالدهاذا أرادت دولة فتح األإف

 نما الدولة يف داخل بالدهايب، هاريغ وةيالدبلوماس وعالمإلا و يف جمال الثقافةكذلك و،ذات السوقى خراأل

   .سحقته بقواها املسلحة مجاعة أو ذا قاومها فردإ و،ون هلا مقاوميك أن  بدونكل ذلكتقدر من 

 ًايالفرد املقتدر مالحيث إن  ،يف داخل الدولة اجلماعات وفرادة األيما ال تساوي يف شعاع حركمث إنه 

 كذلك و،نيمجاعت إىل ذا �لنسبةكه و،كذلكس يمن الفرد الذي ل ربكأة يبه له شعاع حرما أش أو ًايعلمأو 

س يما ل ةيما أشبه هلا من شعاع احلر وًعلما وًقدر ماالاأل فالدولة، مم يف سطح األنيدولت إىل مر �لنسبةاأل

ًل الدول قدرا واحدا كعطي ل يالدويلالقانون  أن هذا �لرغم من، ًعلما وً القدرة ماالكست بتليللدولة اليت ل ً

 وي�ستثناء مثل حق الفت ،صغرت أو ًفاكي وًماكربت الدولة ك ،ل دولة صوت يف القراراتك فل،من الشعاع

 رب الدولةكصوات حسب عطاء حق األإبل الالزم ، ما تقدم عدم صحة هذا القانونيقد عرفت فو ،حنوهو

  س من احلق ي فلفرادالدولة متثل األ ألن ،صغرهاو
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  . نيت للشعب�ما لو توفرت احلريف، ون واحديون مع مليتساوي ألف مل

  

  الشعاع وةءفاك النيضرورة التعادل ب

ات �بعة يانكمانت اإلكإذا ّ إال ،ات للدولةيانكمرب اإلكرب الشعاع حسب يك أن س من احلقيل نعم

ما أشبه  أو ًجسما أقوى أو  أعلمان فردكذا إف، من هذه اجلهة فراداس الدولة �أليفالالزم ق، فاءاتكعن ال

  .قدرة أو ًقل علما األكذلكس ينما ليب، تهءفاكته بقدر يان شعاع حرك، كذل

عمل مثان ساعات له أربعة ينما الذي يب، ريوم عشر ساعات له مخسة د�نيل كعمل يالذي  ًمثال

ً  أقدر انطالقااألوللفرد ون ايكًا ية ماليقدرًتبعا لأل و،فكيث اليالعمل من ح ييف صورة تساو ،ريد�ن

  .ةيأوسع دائرة لشعاع احلرو

 إىل قدر املستندة قدر�ااأل  فالدولة،صح مثله يف الدولة، يف الفرد ًمنطقا وًعقال ذا صح هذا الشيءإو

 من أكثرانطالقها  وتهايون شعاع حريك أن ق هلاحي ،هاأفرادة ءفا كة الدولة مبعىنءفاكذ ، إهاأفرادة يف ءفاكال

  . ةي املثابة من احلركست بتليانطالق الدولة اليت ل وةيرشعاع ح

 ة املستغلةيقدر�ا حبسب الرأمسالحيث إن ا يكمرإما يف ك ،مر الباطلون الشعاع حسب األيك أن أما

ن العدالة اليت هي ي خالف موازكفذل ،ة املستبدةيتاتوريكقدر�ا حبسب الدحيث إن  اييف روس و،سرك�ل

  . تهءفاكل أحد بقدر كعطاء إ

  : نير�ه تبكمبا ذو

  . مم املتحدةيف األ  الدولنيب ي من التساوسالمموقف اإل: ١
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  . مم املتحدةعضاء يف األضعف األ واخلارجي يف قوة و اخلطأ القانويننيما تبك: ٢

التفاوت ى ري بل ،ًل املوجود حاالك الدول �ذا الشنيالتساوي بى ري ال سالمن اإلفأل: األولأما 

ال من الوحدات ، فرادل من األكة تشيكثراألحيث إن  فرادما حسب األإ، فاءا�مك ول دولةك ادأفرحسب 

ان كلذا  و،أم جعلي حسب املقررات، ون دولةية ملائ املكتل و،ة ألف دولةائهذه امل ًمثال إذ ،ة ا�عولةيالدول

الم ك مسموع الريخبحيث إنه  ًمثال  فالعامل،فاءاتكما حسب الإو.  خرائط الدوليري عند تغيري للتغًقابال

هل أفاسألوا : قال تعاىل ،المهكسمع يث ال ي حري اخلبريخبالف غ، رياخلب إىل يف شهادة حتتاج

 أدلة من ك ذلريغ إىل ،)هم السالميعل( القدم يف أمرهم ريثى كاالعتماد عل: ثييف احلد و،)١(ركالذ

   . اخلربةأهل إىل  احملتاجةموريف األ ةياخلربو إىل اجياالحت

عل حق جي و،ةريصغ أو ةريبكانت ك مهما ً،ل دولة صو�كعل لجيمم املتحدة ن قانون األفأل: ما الثاينأو

اب ك يف رريًمربرا للس ما أشبه والسالح وةيانة االقتصادكعل املجيما ك ،من جهة القانون و لبعض الدوليالفت

  .قيمن جهة التطب العقل وًان خمالفا للمنطقكن إ و،المهاكالسماع ل و الدولةكتل

 أو ةيانة اجتماعكالفرد الذي له محيث إن ،  دولة واحدةأفراداحلالة يف ك مم املتحدةفاحلالة يف األ

ل ما ك و، الفرضكون مربر لذليك أن رادته بدونإف يالفرد الضعى فرض علي أن نكتميما أشبه  أو مال

    ،اجلماعات يف الدولة الواحدة وفراد األنيري بجيمثل ما  ،مم املتحدة من عدم العدالةري يف األجي

                                                

. ٤٣سورة النحل ) ١(



٢٨٩

ون يك أن  فالالزم،ةيسالمعة اإليحسب الشر و،العقل و حسب املنطقنسانة املمنوحة لإليل �حلرخم

ال  ل املوجودكمم املتحدة �ذا الش األريس أن معلوم و،ةءفاكالدولة حسب ال واجلماعة وة للفرديشعاع احلر

  . ً سابقار�كما ذكال منطق  ودعمه عقلي

  

  فاءاتكبقدر ال ت�ع شعاع احلريتوس

لما تقدمت الدول ك و،فاءا�اكون حسب كت أن بجي، ادة الدول يف ا�ال اخلارجييهذا فسى علو

ة ءفاك ألن كذل و،فرادخرة لأل�آل و،للدول ت�توسع شعاع احلر، املنطق واالقرتاب من العقل ويف النضج

   . ا�الكنت من االنطالق حسب سعة ذلكمت توحةلما وجدت ا�االت املفك فراداأل

لما فسح ك و،لما صد وقفك ،نيمثله مثل نور الع، ةية الذاتءفاك من الئالناش ياالنطالق العملفإن 

  .شعاعيأبصر مبقدار استعداده اإل له ا�ال

اد�ا يًلة خاصا مبقدار سيل قبكان جمال ك الوقت كيف ذل و،ومات القبائلك حميان يف القدكفقد 

لة مبقدار يل قبكصار جمال عمل  ومةكذ توحدت القبائل حتت حإ و،ةيلة الثانيادة القبياحملدودة بشعاع س

تسع انطالق عمل ي الدول يف أمر نيلما ترتفع احلواجز بك و، القبائلكل تلكيف منطقة  أي ،ومةكشعاع احل

  . ها ا�المامأتسع يبقدر ما  ومةكاحل

ون يأمة ذات ملى  علرضتار من األكون هيل واحد منهما يف ملكعمل  جمال ،نيدولت أن لنفرضو

 إذا نمايب، ا�ا فقطكس وهاأرضتنطلق بقدر  هاأفرادفاءات كعل جي ى،خراألى حدامها علإفانطالق ، إنسان

  فتح ا�ال ى تصافقتا عل



٢٩٠

هذا نوع  و،سانإنوين يمل وتاركه وينية جتد جمال العمل يف ملية االقتصادءفاكصارت ال، االقتصادي

  . ها قبل فتح هذا ا�المامأانت الدولة تقف كة يمن احلر

  .هاريغ واحييالسوالثقايف  وياالجتماع وياسيالم يف ا�ال السكذا الكهو

 )ةينقابة العمال العامل( و)ةكة املشرتيروبوالسوق األ( و)ةيقيفراإلالوحدة ( و)مم املتحدةاأل (ستيلو

   .نياديل املكفاءات يف كع جمال اليوسلت رهاصاتإّ إال ،أشباههاو

ن إو: ما قال سبحانهك ،ومة واحدةكد العامل حتت حيون بتوحكتإمنا ع ية للتوسيغة النهائينعم الص

  .)١(مك� ربأ ومة واحدةأم كمتأهذه 

م كجعلنا وىنثأ وركم من ذك� خلقناإ: قال سبحانه، كذل إىل قة الوصوليرت طركذى خرأة ييف آو

ار يف التقدم ياملع و،القبائل للتعارف وفالشعوب ،)٢(مكتقاأم عند هللا كرمكان إ قبائل لتعارفوا وًشعو�

   .)ىالتقو (ةءفاكال

 إذ ،ةية العامليمكة احلاية لتقوية احملليمكف احلايل فرد لتضعى كسعي أن ةيسالمانت املهمة اإلكلذا و

  .سك�لع و،ةيت الثانيقو األوىللما ضعفت ك و،ةيطالقة انية العامليمكنما احلايب، ةية قوقعية احملليمكاحلا

ع جمال عمل يتوس و،االنطالقات وت� احلرريثكبل ت، ىف الفوضيس املراد �لتضعيل أنه من الواضحو

 ،ةيومات احمللك سقوط احلكذل ان معىنك، قدر�اى فاءات من العمل �قصكنت الكذا متإف، فاءاتكال

  . ةيومة الواحدة العاملكام احليقو

                                                

. ٩٢ :سورة األنبياء) ١(

. ١٣ :حلجراتسورة ا) ٢(



٢٩١

  

  االنغالق سبب ختلف العامل الثالث

 إىل اليت وصلت مجلة منها و، البالد املتأخرةنيب وةي البالد الصناعنيمما تقدم ظهر سبب التناقض بو

ة كتسهل حر و،ةيت احلدود�توسع احلر و،ةيأخذت ترفض القوم ةيالبالد الصناعحيث إن ، االستقالل

س كنما البالد املتأخرة بعيب، حنوها وةياالجتماع وةيالتجار وةيالصناعو ةييف خمتلف ا�االت الثقاف، فاءاتكال

  . كما أشبه ذل واحلدود واتيميقلاإل واتيالقومى تشدد عل، كذل

طالق ون إليكإمنا التقدم  أن عرفت و،ريكمبا تقدمت يف رشدها الف ةيالبالد الصناع أن وجه الظهور

احلدود ك ةيل احلدود املادك أن من الواضح و،لعمل يف اجتاه توسعة نطاق اريأخذت تس ،فاءاتكال

 الدول كت تلكلذا فقد أدر و،رب العوائق للتقدمكمن أ ،ةياحلدود القومك ةي�ملعنوى سميما  و،ةياجلغراف

مم األى ئها عل�ربك ووماتك احلكة تلي�نأال ولو، ئةيبطى لها خبطيأخذت تز و، العوائقكزالة تلإوجوب 

  . عةيسرى زالة العوائق خبطإ يف ريان السكل، ا عن سباق التسلحعدم خروجه و،فةيالضع

 السالم فإن ً،أيضا) انطالق (بل هي مسألة، فقط) سالم (مسألة، ن مسألة نزع السالحكلذا مل تو

 إىل نساننطلق اإليزال القلق ينما يح و،زالة القلقالسالم إلحيث إن ، االنطالق وجهان لعملة واحدةو

   .ايبجياإل ؤمن اجلزءينما االنطالق يب ،السليب ؤمن اجلزءيه فالسالم يعل و،عةيأهدافه الرف

 حتت ُما ال تزال بعد أو ،ةيجماملة �لبالد النام ىتسم وسواء ما استقل منها، أما البالد املتأخرة

  ، ً متاماكس من تلكفهي �لع، اخلفي أو االستعمار الظاهر



٢٩٢

   .ةي الطوائفكامللو: نيلأبعبارة  و،االنغالق وةيحالة القبل ومتر يف مرحلة الطفولةإمنا 

 ،ةي �لقومكلذا تتمس و،ما هو واضحك فاءاتكة ضد اليتاتوريكالد و،ةيتاتوريكهذه احلالة تالزم الدو

نما يب ،حدودي: ة تقوليميقلاإل و،قومي: ة تقولي فالقوم،ي انطالقأ رضاتع و،تشدد يف أمر احلدودو

القاعدة  و،هاريغ أو يف حدودي أو ،همريغ أو يسواء يف قوم ،فاءاتكنما وجدت اليأ: ة تقولينساناإل

 ،)٢(مكتقاأ ...لتعارفوا: ةميركة الياآل و،)١()أمواهلم وأنفسهمى الناس مسلطون عل(: ة املعروفةيسالماإل

  . ةياالنطالقة العامل وفاءاتكلصرح ال األوىلساس الن األكشت

  

   لالحنطاطلة للتقدم أم عامليوس ةية العربيالقوم

حيث إن ، ةية العربيالقوم إىل تم �لنسبةي ال، ة يف اجلملةيالقوم إىل ر �لنسبةكمت ما ذن إ :قاليال 

 من تبعثر ريهو خ و،النتائج املطلوبة يف القدرة يعطيومة واحدة كيف ح) ًو�يمخسون مل وةائم (د العربيتوح

  .ومات متعددةكالعرب يف ح

 أي ،ةيقصد �ا اجلانب السليب من القض، ًخداعاّ إال ةية العربيالقوم  إىلن الدعوةكمل ت: قالينه أل

 إىل ن دعوايبل الذ، ةيام وحدة عربيقصد قيمل  و،قي يف هذه البالدي الذي هو املنقذ احلقسالمام اإليعدم ق

  نه علموا � ةية العربيالقوم

                                                

. ٧ح ٢٧٢ص ٢ج: نوارحبار األ) ١(

  . ١٣ :سورة احلجرات) ٢(



٢٩٣

 الفرقة والدعوة من بذور املقاومةه هذه يعل ي ملا تنطوكذل و،د البالد حتت هذا اللواءيعقل توحيال 

  . التكاملشو

 ،ةيسالم اإلألمةعتقدون �ي نياملسلمحيث إن ، نيافة املسلمكة تقاوم من قبل يالقوم أن مثل) ١

  .)١(ي جتمع آخرأرون حرمة يو

 لبنان ويف مصر ةيحية املسيقلاأل  مثل،ات القاطنة يف هذه البالديقلتقاوم من قبل مجلة من األ و)٢

  . ات املوجودة يف هذا البالديقلسائر األ و،هاريغ ويف العراق ةيردكة اليقلاأل و،امهريغو

بل عرفوا عدم مساح ، ة �لسماح هلميعرفوا القومينهم مل كل،  �لسماح هلمسالمون عرفوا اإليحيفاملس

 ل سواءك فالالمسان املوضوع اإلك إذا نهراد قالوا �كاأل و،ةءفاكة ضد اليالقوم أن ث قد عرفتيح، ةيالقوم

 ،ادةيالس ومكم احلكون ليكمربر  ي� و،نتم قومأما ك، فنحن قوم، ةيان املوضوع القومك إذا أما، خوةإو

  . ك ذلريغ ىل، إمكًون شعبا حتت نفوذكحنن نو

ت �تتنازل من اقتصاد أن تستعد  الً�م املرتفعة اقتصاديقالاألحيث إن ، ةيميقلتقاوم من قبل اإل و)٣

  . ل هذه املقاومات �لفعلكقد حدثت  و،ع حتت لواء ال تؤمن بهيزجل التوأل

 إذ ،نياليت جتمعت حتت لواء الد ليسرائإن من مقابلة كن تتمكة مل تيالقوم أن  إىلضافةهذا �إل) ٤

خ يلرتس، ةيدة استعماركية مية العربيالقوم إىل انت الدعوةكف، ةيًثرا يف النفوس من القومأعمق أن يالد

  . ما حدث �لفعلك، أكثر فأكثريف املنطقة ل يسرائإ

االعتزاز �لنفس ضد  وً،ذو�كًاعتزازا م اد االعتزاز �لنفس يف الناسجيإث تالزم ية حيالقوممث إن 

  . ةيتاتوريكة الديالزمت القوم، التواضع

                                                

   .أي التجمع الذي حيارب األمة الواحدة اإلسالمية )١(



٢٩٤

 من اعتزازها ًانطالقا ةيما الزمت القومك ،�لفعل ةيالقوم إىل ةيالداع ةيهذا ما حدث يف البالد العربو

آ�ر  ة العراقيقوم و،فرعون ة مصريت قوميحأما ك ،فرةكانوا ك�ء ولو اء آ�ر اآليحإ ،ذوب �لنفسكامل

 عن ًفضال، ومةكهل البالد عن احلأ استلزم انفضاض كذل و،ك ذلريغ إىل آ�ر ا�وس رانيإة يقوم و،�بل

ى قدران عليالشعب مبا جعلهما ال  وومةكل من احلك فضعفت ،خر يف البالد األنيانفضاض سائر املسلم

  . أكثر فأكثرالتأخر  إىل بل جنحت البالد، جمال أي التقدم يف
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  ٨٦...........................................................................مسرح الخارج وتدخالت الدول
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  ٨٨.........................................................................................عامل الدین: ١
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  ٩١.......................................................................................األمم المتحدة: ٤

  ٩٢.................................................................................مسرح السیاسة للحكومة

  ٩٤...........................................................................توحید سیاسة الدولة اإلسالمیة

  ٩٤....................................................................................ال لالحتكار التجاري



٢٩٨

  ٩٦..............................................................................النظرة اإلسالمیة المستوعبة

  ٩٧..................................................................................نسان والتاریختفاعل اإل

  ٩٨....................................................................................نسف مدرسة ماركس

  ٩٩.................................................................................المدرسة الغربیة األخرى

  ١٠٠....................................................................................الدولة: وحدة العلیاال

  ١٠٢............................................................................الجماعات: الوحدة الوسطى

  ١٠٣..............................................................................الجماهیر: الوحدة القاعدیة

  ١٠٤..................................................................................النبعاث عن الدین: ١

  ١٠٥...................................................................تحطم الثورات لنقص الوعي السیاسي

  ١٠٦.................................................................................واجب حركات التحریر

  ١٠٧...................................................................................استطالع الرأي العام

  ١٠٧........................................................................نصوص الشریعة في الرأي العام

  ١٠٩.............................................................................الرأي العام والعاطفة العامة

  ١١٠......................................................................................مردود الرأي العام

  ١١٠......................................................................االنبعاث عن القومیة والوطنیة: ٢

  ١١١..................................................................................سام التجمعاتأنواع انق

  ١١٤..................................................................................یقظة العالم اإلسالمي

  ١١٥.............................................................................االنبعاث عن االقتصاد: ٣

  ١١٦........................................................................................التفاعل الثالثي

  ١١٧..................................................................بین الشخصیة اإلنسانیة وشالل التاریخ

  ١١٨....................................................................................ال للسیاسة: ماركس
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  ١٢٣..............................................................................سمات الشخصیة السیاسیة

  ١٢٧............................................................................من أقسام السیاسة والسیاسي

  ١٢٩...................................................................................السیاسة علم أم علوم

  ١٣٣................................................................................بحوث في الدولة واألمة

  ١٣٤......................................................................................الحاجة إلى الدولة

  ١٣٥.....................................................................النظریة الماركسیة في الدولة ونقدها

  ١٣٧.....................................................................ظار علي علیه السالمالدولة في من



٢٩٩

  ١٤٢.......................................................................................بحوث في األمة

  ١٤٢.................................................................................الفرق بین األمة والناس

  ١٤٤....................................................................................تكون األمة المسلمة

  ١٤٦............................................................................حكومة واحدة لكل المسلمین

  ١٤٨........................................................................................التقدم اإلسالمي

  ١٥١..................................................................................ظهور األمم واختفاؤها

  ١٥٢.....................................................................................تاریخ عهود البشر

  ١٥٤.........................................................................................األدیان والدول

  ١٥٨..............................................................................العناصر التي تشكل األمم

  ١٥٩.................................................................كیف تتكون األمة على العنصر المادي

  ١٦٢................................................................................التفكیر السیاسى الموحد

  ١٦٢................................................................................دخول األمم في اإلسالم

  ١٦٤.................................................................................الحدود الجغرافیة لألمة

  ١٦٤...........................................................................................أمة بال دولة

  ١٦٥......................................................................................أمة ودول متعددة

  ١٦٦.........................................................................................مقومات الدولة

  ١٦٨...............................................................................تحوالن جدیدان في األمة

  ١٦٨..........................................................................................الفهم األصلح

  ١٦٩.................................................................................العالم والحكومة الواحدة

  ١٧٠...............................................................................الحدود المائیة والفضائیة

  ١٧٠..............................................................................ال حدود بین بالد اإلسالم

  ١٧٠....................................................................الحدود بین بالد اإلسالم وبالد الكفر

  ١٧٢...............................................................................مقررات الدولة اإلسالمیة

  ١٧٣......................................................................................الحدود بین الدول

  ١٧٣............................................................................الحدود والتمیز بین الشعوب

  ١٧٥..............................................................القدرة اإلنسانیة وآثارها في الحقل السیاسي

  ١٧٥................................................................................القدرة اإلیجابیة والسلبیة

  ١٧٧.........................................................................................درة اإلنسانیةالق

  ١٧٩.........................................................................................أسباب الطاعة

  ١٨١.................................................................................القدرة الذاتیة والعرضیة



٣٠٠

  ١٨٣........................................................................................طغیانالقدرة وال

  ١٨٤...................................................................................مناهج ترویض القدرة

  ١٨٤.......................................................................................الترویض الدیني

  ١٨٥...................................................................................الترویض الدیمقراطي

  ١٨٦.................................................................................من أخطاء الدیمقراطیة

  ١٨٩.....................................................................................الترویض الشیوعي

  ١٩٠....................................................................................)راسل(مناقشة فكرة 

  ١٩٢.......................................................................................القدرة االجتماعیة

  ١٩٣.............................................................................العالقة بین الفرد والجماعة

  ١٩٦....................................................................................أنواع انتماء اإلنسان

  ١٩٨..................................................................................شروط تقدم الجماعات

  ١٩٨......................................................................................الهدوء والتوازن: أ

  ١٩٩................................................................................لمشاكلالصبر في ا: ب

  ٢٠٠.......................................................................................معرفة الناس: ج

  ٢٠١....................................................................................مستویات مختلفة: د

  ٢٠٢..............................................................................................القدرة: ه

  ٢٠٣.....................................................................................الفكر المتكامل: و

  ٢٠٤.....................................................................................اإلرادة الفوالذیة: ز

  ٢٠٥..........................................................................................االنضباط: ح

  ٢٠٥......................................................................................رفع المستحیل: ط

  ٢٠٦....................................................................................التخطیط السلیم: ي

  ٢٠٨......................................................................................اغتنام الفرص: یا

  ٢٠٨..........................................................................................التواضع: یب

  ٢١٠...................................................................................البحث عن النقد: یج

  ٢١١....................................................................................اإلنسان الواقعي: ید

  ٢١٢...................................................................................بین الحقوق والقدرات

  ٢١٥.....................................................................................أقسام قدرة الجمعیة

  ٢١٥...................................................................................زةالقدرة غیر المتمرك

  ٢١٧........................................................................................القدرة المتمركزة

  ٢١٨....................................................................................أسباب تمركز القدرة



٣٠١

  ٢١٩...........................................................................................الدین قسمان

  ٢٢١...........................................................................................المال والقدرة

  ٢٢١.........................................................................................لقدرةالسالح وا

  ٢٢٢..................................................................................السبب الخارجى للقدرة

  ٢٢٢...................................................................................مقومات سیطرة الدین

  ٢٢٤...........................................................................شروط اإلسالم في منح القدرة

  ٢٢٤.............................................................................................ةقدرة الحق

  ٢٢٦............................................................................................أقسام القدرة

  ٢٢٦............................................................................................السلطة: ١

  ٢٢٧..........................................................................................الشخصیة: ٢

  ٢٢٨............................................................................................السندیة: ٣

  ٢٢٩......................................................................................كیف تدوم القدرة؟

  ٢٣٣.......................................................................................التكامل والتطور

  ٢٣٥..........................................................................مهمة علم السیاسة تجاه القدرة

  ٢٣٨....................................................................األمور التي هي محور علم السیاسة

  ٢٤٠....................................................................................یةالمؤسسات السیاس

  ٢٤٣.................................................................التفاعل بین األمة والمؤسسات السیاسیة

  ٢٤٥........................................................................الدولة أكبر المؤسسات السیاسیة

  ٢٤٦..................................................................................مقومات معرفة الدولة

  ٢٤٧..............................................................................الشخصیة الحقوقیة للدولة

  ٢٤٨.......................................................................رأي الدین في الشخصیة الحقوقیة

  ٢٤٩........................................................)علیهما السالم(ي وحدة المواقف بین الرسول وعل
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  ٢٥٤....................................................................حقوقیة للدولةآثار وجود الشخصیة ال
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  ٢٥٦.............................................................................حجم النقد أم القوة الشرائیة؟

  ٢٥٧.......................................................................................التعامل الخارجي

  ٢٥٨........................................................................................التعامل الداخلي

  ٢٥٩.............................................................الشخصیة الحقوقیة أمر اعتباري أو متأصل

  ٢٦١................................................................الشخصیة الحقوقیة بین الدولة والتكتالت



٣٠٢

  ٢٦٤......................................................................على الدولة تحري الغرض الصالح

  ٢٦٧....................................................................فسدةموقف الدولة تجاه التكتالت الم

  ٢٦٧.....................................................................................من أخطاء القانون

  ٢٦٨...................................................................................حق الفیتو خطأ آخر
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  ٢٧١....................................................................هدف الدولة وصالح جماعات األمة

  ٢٧٢.................................................................................سیادة الدولة وحاكمیتها

  ٢٧٣...............................................................................الغالب في وضع القانون

  ٢٧٤..................................................................................نقص القوانین البشریة

  ٢٧٥..................................................................إشكال القانون الوضعي في الجماعات

  ٢٧٥............................................................................حاكمیة الدولة ذاتیة ومطلقة

  ٢٧٨......................................................................................صالحیات الدولة

  ٢٨٠.................................................................من الفروق بین الدولة اإلسالمیة وغیرها

  ٢٨١..................................................................بین سیادة الدولة وسیادة األمم المتحدة

  ٢٨٢.......................................................................بین سیادة الدولة وسیادة التكتالت
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