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 قرار المشرفأ
طركة  اممكوكم  اامكرر اموياو  عدد أشهد إف إعداد هذه األ   

 ـمةمػػد امةوػػيد  امشػػيرازمم تػػد شػػـ شةػػت إشػػرال  لػػ  ر يػػ  ام  ػػك 
اموياوػػػػي / جام ػػػػ  هيػػػػداد. كهػػػػ  جػػػػزة مػػػػف مشط هػػػػات ديػػػػؿ درجػػػػ  

 .درشكراه ل وك  ل  ام  ـك اموياوي 
 
 

 امشكتيع:                               
 د عامر ةوف لياضـ.اممشرؼ: أ.                               

  9112امشاريخ:   /    /                                 
 
 

 هداةان ع ى امشكصيات اممشكلرة أرشح هذه األطركة  م مداتش .
                                       
 امشكتيع:                 

 أ.د أمؿ هددم راطع                                       
 رئيس لرع امكرر اموياو                                        

 9112امشاريخ:   /   /                                       
 
 



 قرار المجنةأ
 

ةػ  اممكوػكم  اامكرػر طرك ط  دػا ع ػى األدشهد دةف أعضاة مجدػ  اممداتشػ أ أ   
مةمػد امةوػيد  امشػيرازمم اممةدمػ  مػف امطامػب خامػد ع يػكم جيػاد  اموياو  عدػد

ام ػػػرداكم لػػػ  لػػػرع امكرػػػر اموياوػػػ أ كتػػػد داتشػػػدا امطامػػػب لػػػ  مةشكياشهػػػاأ كمامػػػ  
عبلتػػػ  ههػػػاأ كدةػػػدر إدهػػػا جػػػديرة هػػػامةهكؿ مديػػػؿ درجػػػ  درشػػػكراه ل وػػػك  لػػػ  ام  ػػػـك 

 .9112/  5/    92اممكالؽ  األره اة  ير ا           م يـكةداموياوي  هش
 

 امشكتيع:   امشكتيع:                                           
 غادـ مةمد صامحأ.اممشرؼم: أ.د عامر ةوف لياض  رئيس ام جد :عضك ام جد  ا

 9112/   5/   92امشاريخ:                       9112/   5/    92امشاريخ: 
 
 

 امشكتيع:   امشكتيع:                                           
 أ.ـ.د مؤيد ليصؿ رهيععضك ام جد :            أ.د عهد األمير زاهد :ام جد عضك 
 9112/   5/  92امشاريخ:                    9112/   5/    92امشاريخ: 

 
 

 امشكتيع:             امشكتيع:                                 
 أ.ـ.د ةميد لاضؿ ةوفعضك ام جد :: أ.ـ دع   عهاس مراد         ام جد عضك 
 9112/  5/    92امشاريخ:                        9112/ 5/ 92امشاريخ: 

 

 صادؽ مج س ر ي  ام  ـك اموياوي / جام   هيداد ع ى ترار ام جد 
 امشكتيع:                                          
 أ.د عامر ةوف لياض                                            

 عميد ر ي  ام  ـك اموياوي / جام   هيداد                                          
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 اإلىداء
 

 إمى:
مةمػػد امةوػػيد  امشػػيرازم امػػذم  إلوػػبلم  امراةػػؿركح امكةيػػ  ا   

 إعداد هذه األطركة . مدة عشت مشدةبلن هيف رشاهاش  امرثيرة طكؿ
 .كمةه  اإلدواف كاإلدوادي  مف دعاة امر م  امةرة امشريك        
 .ام رداكم امشهيد اممرةـك مصطكى كركح أخ        

 
 
 

 أىدي ىذا الجيد المتواضع                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 شكر وتقدير
 هوـ اهلل امرةمف امرةيـ

اممروػػ يف دهيدػػا مةمػػد كاموػػبلـ ع ػػى خير هلل رب ام ػػامميفأ كامصػػبلة امةمػػد    
 كآم  امطيهيف امطاهريفأ كأصةاه  اممدشجهيف.

 كه د:
 ال يوػػػ د  ه ػػػد إرمػػػاؿ هػػػػذه األطركةػػػ  إال أف أشةػػػدـ هامةمػػػد كامشػػػػرر هلل   

ػػف هػػ  ع ػػ م مػػف د ػػـ جوػػاـ ج  شدػػ  أشجػػاكز ام ةهػػات  وػػهةاد  كش ػػامى ممػػا مع
–أشةػػػدـ  شػػػرر اهلل ش ػػػامى كه ػػػدأ  كهات امشػػػ  رالةشدػػػ  خػػػبلؿ إعػػػدادهاكامصػػػ
ع ػػى إدجػػاز هػػذا األمػػرأ  هػػكالر امشػػرر كام رلػػاف مرػػؿ مػػف وػػاعدد  -أيضػػا  

عػامر ةوػف ليػاض اممشػرؼ ع ػى  أخص هامػذرر أوػشاذم امكاضػؿ امػدرشكرك 
امةيمػػػ  كوػػػ    هداد هػػػذه األطركةػػػ أ كامػػػذم رػػػاف مشكجيهاشػػػ  اموػػػديدة كآراةإعػػػ

د اصػػػ   ام مػػػؿ كامجػػػصػػػدره كدماثػػػ  خ ةػػػ  أرهػػػر األثػػػر لػػػ  ششػػػجي   ع ػػػى مك 
أ اشػػػرال  ع ػػػ  مصػػػدر لخػػػرم كاالجشهػػػاد ليػػػ  ميخػػػرج ه،لضػػػؿ صػػػكرةأ كرػػػاف

 ؿ اهلل وهةاد  إف يكلة  مرؿ ما يةب كيرضى إد  وميع مجيب.،ل،و
أخػ  ام زيػز امػدرشكر ةميػد لاضػؿ  رػؿ مػف ص إمىمشررم امخاكأشكج  ه    

ةوػػػف م ػػػاكف عميػػػد ر يػػػ  ام  ػػػـك اموياوػػػي / جام ػػػ  هيػػػداد ممػػػا مػػػ  مػػػف دكر 
 0224  عػاـ مشجع م  مدذ دخكم  مر ي  ام  ـك اموياوػي / جام ػ  هيػداد لػ

أ مى هذا اميػـك زمػبلة دراوػش  رػؿ مػف طامػب امػدرشكراه وػ يـ رػاطع ع ػ أ ك  كا 
وػػػـ مةمػػػد عهػػػد امرػػػريـ امزيدػػػ أ كامهاةػػػث اموياوػػػ  أيػػػاد هػػػبلؿ كامػػػدرشكر جا

ةوػػػيف امردػػػاد أ كطامهػػػ  امػػػدرشكراه عهيػػػر وػػػهاـ مهػػػدمأ كاممػػػدرس امموػػػاعد 
 داهدة مةمد زيكف كلةهـ اهلل مرؿ خير.



رػػػػؿ ام ػػػػام يف لػػػػ  مررػػػػز امكػػػػرات م شدميػػػػ  كامدراوػػػػات  -أيضػػػػان –كأشػػػػرر     
لػػ  عم ػػ أ كأخػػص هامػػذرر ممػػا أهػػدكه مػػف موػػاعدة مهمػػ  مػػ   اإلوػػشراشيجي 

كػػػراتأ امػػػذم وػػػاددد  لػػػ  أخػػػ  امػػػدرشكر أةمػػػد هػػػاهض شةػػػ / مػػػدير مررػػػز ام
كأدتهػػػاأ كاآلدوػػػ  خشػػػاـ اميكوػػػؼأ امشػػػ  شكمػػػت مهمػػػ  طهػػػع  أصػػػ ب االكتػػػات

رػػؿ مػػف: امشػػيخ طركةػػ . رمػػا أشةػػدـ هامشػػرر كام رلػػاف امػػى األ هػػذه كشدضػػيد
دػػػ  هػػػ   مػػػف مرشضػػػى م ػػػاش اممشػػػرؼ ع ػػػى مؤووػػػ  امدهػػػ، امثةاليػػػ  ممػػػا زكد

مصادر مهم  كدصائح وديدة شش  ؽ هامكرر اموياو  امشػيرازمأ كاموػيد دػزار 
فأ كامشػػػػيخ مرػػػػ  آخكدػػػػد ةيػػػػدر مػػػػدير مررػػػػز اإلعػػػػبلـ ام راتػػػػ  لػػػػ  كاشػػػػط

كزمي ػػ  امػػػدرشكر وػػػامر مؤيػػػد/ مػػػدرس  .م م  كمػػات امةيمػػػ  امشػػػ  رلػػػداد  ههػػػا
آلراةه كت هػػا امةػػادكف امدوػػشكرم لػػ  ر يػػ  امةػػادكف/ جام ػػ  رػػرهبلة امػػذم رػػاف 

اممػػؤثر ع ػػى هػػذه األطركةػػ . كاموػػيد مةمػػد امصػػكاؼ موػػؤكؿ اإلعػػبلـ لػػ  
هػػذه  أثدػػاة هةثػػ  عػػف مصػػادر لػػ  ها مػػ مؤووػػ  امدهػػ، م موػػاعدة امشػػ  تػػدم

 األطركة . 
مكامػػدش  امةدكدػػ   كدعػػائ  كامشدػػاد كال يكػػكشد  أف أشةػػدـ هخػػامص شػػررم     

 ةػكاؿ كاممكاتػؼأ لضػبل عػف  رػؿ االجػاده  لػ إمػىكأخكش  األعزاة مكتػكلهـ 
 مػػػ  مششػػػجي ها امموػػػشمرممخ صػػػ  دهاكدػػػد ةامػػػد دجػػػـ امشػػػ  أشػػػررها زكجشػػػ  ا

 أ ل ها مد  رؿ شةدير كاةشراـ.ع ى ادجاز ام مؿ ه،لضؿ صكرة
كأخيػػػرانأ أدعػػػك اهلل وػػػهةاد  أف يوػػػدد خطادػػػا جمي ػػػان ممػػػا يةػػػب كيرضػػػى     

 كامةمد هلل رب ام امميف.
 

 امهاةث                                                        
  



 
 
 
 
 
 

 المقدمة
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



أ ةةه  0251مث ت امةةه  امش  ش ت ظهكر امةرـ امجمهكرم ل  ام راؽ عاـ     
مؤمم  ل  امش،ريخ امم اصر مهذا امه دأ إذ شة صت ليها هشرؿ دراماشير  مواة  

ادة شطرؼ امةكل اموياوي  كشخددتها امةةكؽ كامةريات ام ام  مئلدواف ام رات أ مع زي
ةكؿ طركةات لرري  مخش ك  ماروت مف خبلمها االتصاة كامشهميش م رأم اآلخر إمى 
ةد شصكيش  كعدـ االعشراؼ م  هةؽ امكجكد كام مؿأ الويما ل  عهد ةزب امه ث 

. مةد أمةؽ هذا امكاتع 9114إمى عاـ  0291ام ره  االششرار  امممشد مف عاـ 
م راتييف خوائر جويم  شم ت رؿ مياديف امةياةأ مرف امخوارة األرهر ه  اموياو  ها

ش ؾ امش  أصاهت ميداف امكرر اموياو أ مما ش رض م  اممكرركف مف ضيكط 
أضطرشهـ إمى اموركت كاالدوةاب كاإلدزكاة شارةأ أك اممكاجه  كامش رض إمى 

كامشخ   عف إوشةبلميشهـ امشصكي  اموري   شارة ثادي أ أك اإلددماج ل  مؤوو  امو ط  
شارة ثامث أ أك امهرب كام مؿ مف خارج امواة  ام راتي  شارة راه  أ كمـ يومح م كرر 
اموياو  ام رات  ع ى اخشبلؼ أطيال  هامشبلت  ل  أجكاة مف امةري  كاالدكشاح ششيح 

دةد امو ط   –م  امشبلتح كامدضجأ لهةيت أطرال  مدي ة  ع ى ذاشها كداتدة مآلخر 
ل  إطار ة ة  مكرغ  مف  –م ارض أ كدةد امةكل اموياوي  ه ضها م ه ض اآلخرم 

لرص رثيرة مك  -دشيج  ذمؾ-االشهامات كاالشهامات اممةاه  أ لضاعت ع ى ام راتييف
اشو ت ليها مواة  امةةكؽ كامةريات ام ام  مدل ت لررهـ اموياو  إمى امشطكر 

 كامدضج ع ى موشكل امدظري  كموشكل ام مؿ.
أ شرالؽ مع اوش ادة  9114كمرف امشييير امذم أصاب دظاـ امةرـ ام رات  عاـ      

امةةكؽ كامةريات مش ة مف مرادشها ل  امكاتع امدوشكرم كاموياو أ األمر امذم 
شجع اممؤووات األراديمي  إمى اممهادرة إلعادة شة يؿ كدراو  ش،ريخ امدكم  ام راتي  

مظاهر دجاةها كأوهاب إخكاتها كادشراوهاأ كمف امةديث  ل  رال  اممجاالتأ مهياف 
هذه اممجاالت امش  هرز االهشماـ هها ج يان ككاضةان هك مجاؿ امكرر اموياو أ اذ 

ع ى وهيؿ اممثاؿ  –هادر لرع امكرر اموياو  ل  ر ي  ام  ـك اموياوي / جام   هيداد 
اموياو   إمى ششجيع ط هش  ع ى إعداد روائؿ كاطاريح جام ي  ششداكؿ امكرر-

مشخصيات عراتي  مهم  كمف رؿ االشجاهات امكرري أ كراف تصب اموهؽ ل  ذمؾ 
دظاـ امه ث هشرؿ  -م مكرريف اإلوبلمييف امذيف ةاكمت أدظم  امةرـ ام راتي  امواهة  



خدؽ لررهـ كشيييه  عف امواة أ مةاكم  مدها إلدشاة جيؿ عرات  أم  ل   -خاص
ر ادرار  هما يةدم  دظاـ امةرـ مف أطركةات م رلش  ههـأ مةدكد امدظرأ كيدةص

لرري أ كمف هؤالة اممكرريف امذيف شـ هةثهـ رؿ مف: مةمد هاتر امصدرأ كمةمد 
مةمد صادؽ امصدرأ كمةمد ةويف راشؼ اميطاةأ كمةمد ةويف امدائيد أ كمةمد 

 هاتر امةريـأ كمةمد مهدم شمس امديف.. كغيرهـ. 
ركف ش،ثيره رهيران ل  امواة  ام راتي  موشةهبلن ل  كهذا امشكج  األراديم  وكؼ ي    

ةاؿ اموير لي  امى امدهاي أ ألد  وكؼ يود ثيرة رهيرة ل  اممرشه  ام راتي  عمكمانأ 
كل  ميداف امكرر اموياو  هشرؿ خاصأ مف خبلؿ إهراز األطركةات امكرري  

جه  أخرل امم اصرة امش  شي ت ام راتييف ل  إطار أراديم  رصيف مف جه أ كمف 
وكؼ يكشح امهاب كاو ان أماـ ادطبلؽ مرة   جديدة مف ام مؿ األراديم  شدصب ليها 
امجهكد ام  مي  ع ى إجراة مةارهات لرري  كدراوات مةارد  هيف امطركةات امكرري  
اممخش ك . األمر امذم وكؼ شد رس لائدش  ل  هياف امةكاوـ اممششرر  كدةاط امخبلؼ 

ادبأ كمف جادب آخر وكؼ يدلع هها إمى امدضج هشرؿ هيف هذه امطركةات مف ج
يةكدها إمى امدزكؿ إمى ميداف امو كؾ كام مؿ اموياو  دكف خكؼ مف عكاتب كخيم  

 تد شدشج مف عدـ شداوهها مع امكاتع.
دوجامان مع اممرة   األكمى مف امشكج  األراديم  اممذركر آدكاأ ش،ش  إطركة       كا 

كرر اموياو  عدد مةمد امةويد  امشيرازمم. كامشيرازم هك امدرشكراه امش  ششداكؿ اام
كاةد مف اممكرريف اإلوبلمييف ام راتييف امم اصريف امذيف غيههـ امةرـ امديرشاشكرم 
عف واة  امكرر كام مؿ اموياو  ل  داخؿ ام راؽأ ةشى كصؿ األمر إمى درج  إد  

أ امذيف ي شةدكف أف ع ى ه ض امهاةثيف -أةيادا-عددما يذرر أوم أ ي شهس األمر
اممةصكد ه  هك امويد امةمد شة  امشيرازمم امةيادم امم ركؼ ل  ثكرة ام شريف 

أ ع ى امرغـ مف االخشبلؼ  0291ام راتي  اممشهكرة ضد االةشبلؿ امهريطاد  عاـ 
 امكاضح هيدهما.

 

 

 



 فرضية البحث:
يد مةمد مهدم إف امكرضي  امش  شةـك ع يها هذه االطركة  ه  ااإف رشاهات امو   

امةويد  امشيرازم ل  اممجاؿ اموياو  شدطكم ع ى مشركع مشرامؿ مهداة دكم  
شكزيع  -9طهي   امدكم  كمصدر و طشهاأ -0إوبلمي  عصري أ وكاة مف خبلؿ: 

مدظكم  امةةكؽ كامةريات امش  شةـك ع يهاأ كه  دكم  ةاكؿ  -4امو طات ليهاأ
ألرادان –إلتام  مجشمع إدواد  و يد  امشيرازم ج  ها اإلطار امشدظيم  امكةيد

كةرص ع ى عدـ شرتي ها هدماذج مف دكؿ كض ي  م اصرةأ كارد ع ى  -كمجمكعات
 ادها دكم  الكجكد مها ل  امكتت امةاضرمم.

 
 منيجية البحث:

 اعشمدت مدهجي  امهةث ل  هذه االطركة  ع ى شكظيؼ عدة مداهج هةثي  ه :   
امهاةث ل  شةص  ةياة كلرر امشيرازم وكاة اممدهج أمش،ريخ  امذم اوش م    .0

 داخؿ أـ خارج ام راؽ.

مدهج شة يؿ اممضمكف امذم جرل االعشماد ع ي  عدد شة يؿ دصكص مف  .9
 رشاهات امشيرازم مهياف امميزل امذم رام  صاةهها مدها.

اممدهج اممةارف امذم اعشمد عدد شصديؼ امةةكؽ كامةريات ل  لرر امشيرازم   .4
 امدكمي  مةةكؽ اإلدواف.مةارد  هامشرع  

 
 
 

 أىمية البحث:
 شهرز أهمي  هذه االطركة  مف خبلؿ ماي،ش :

ةرصها ع ى أف شركف مف هيف أكؿ امجهكد األراديمي  امش  شهذؿ مدراو   .0
 -ع ى ةد ع مدا–امكرر اموياو  عدد مةمد امةويد  امشيرازم أ إذ مـ يشـ 

 كال خارج ام راؽ. إعداد أي  دراو  أراديمي  ل  هذا اممجاؿ ال داخؿ



اخشصاصها ل  امكرر اإلوبلم  اموياو  امم اصر هرؿ ما يدطكم ع ي  هذا  .9
امكرر مف رؤل شدكر ةكؿ امدكم  مف ةيث: اجشماعهاأ طهي شهاأ مصدر 
و طشها أ شكزيع و طاشهاأ كمدظكم  ةةكؽ االدواف كةرياش  ام ام  ليهاأ مذمؾ 

بلم  ع ى اخشبلؼ موشكياشهـ ل،دها شزكد امهاةثيف كاممهشميف هامكرر اإلو
كادشماةاشهـ هرؤي  كاضة  عف طهي   االخشبللات كاممششررات هيف امكرر 

 اموياو  اإلوبلم  امم اصر كامكرر اموياو  غير اإلوبلم .

تدرة امرؤل امكرري  اموياوي  امش  يةدمها مةمد امةويد  امشيرازم ل  مخش ؼ  .4
مشةريب كجهات امدظر هيف اممجاالتأ ع ى لشح  لضاةات رةه  موشةهبلن 

اممكرريف اإلوبلمييف كاممكرريف غير اإلوبلمييفأ كهما يخكؼ االةشةاف امرهير 
 امكرر اموياو  ام رات  امم اصر هيف هذيف امشياريف.  -كال زاؿ–امذم عاداه 

 
 صعوبات البحث:

 رالؽ إعداد هذه اإلطركة  ص كهات عدة شمث ت هاآلش :
امشيرازم مما أكتع امهاةث ل  شرؾ األمكر غزارة رشاهات مةمد امةويد   .0

 اآلشي :

إف األلرار اموياوي  مـ ش رض ل  هذه امرشاهات هشرؿ مدشظـ ككاضح   .أ 
هؿ رادت مشداثرة ل  ثداياها كهيف وطكرهاأ اذ  -مع اوشثداةات ت ي  –

 يةشاج لهمها كروـ صكرة كاضة  عدها إمى مراج   رشب رثيرة .
يرازم شميزت هامشررار ل  مكضكعاشها إف رشاهات مةمد امةويد  امش  .ب 

مما ج ؿ امهةث ل  رثير مدها عهارة عف دكراف ةكؿ مكضكع كاةدأ تد 
 ال يومح هامشةدـ م هةث عف رؤل شدكر ةكؿ مكضكعات أخرل.

إف امصك  امكةهي  أثرت ع ى ه ض رشاهاش  إذ شكوع ل  امةديث عف  .ج 
اؿأ ل  تضاياأ كاخشزؿ امةديث عف تضايا أخرلأ ل  ى وهيؿ اممث

امكتت امذم يشكوع ل  امةديث عف ةةكؽ اممرأة أك األةزاب 
اموياوي أ.... دجد اخشزاالن كاضةان ل  امةديث عف آميات إمياة تادكف 



امجدوي  أك امةدكد امجيرالي ... كهذا األمرأ ويشرؾ ش،ثيره ع ى وياؽ 
هذه اإلطركة  مف ةيث امو   أك امضيؽ ل  مكضكعاشهاأ األمر امذم 

ج عف خ ؿ مدهج  ليها هةدر ما راف إد راوان ممدهجي  مةمد مـ يدش
 امةويد  امشيرازم امش  ميزت رشاهاش . 

–إف امرشاهات امواهة  امش  شداكمت لرر مةمد امةويد  امشيرازمأ رادت  .9
مف طبله  أك مريدي أ كع ي  لةد ةم ت ل  ثداياها اما  -ل  األغ ب األعـ

ل  أطركةاش أ أك رادت رشاهات  امشمجيد كامشهجيؿ كاإلديماس اممط ؽ
اجشماعي أ ةاكمت ش،ريد ألض ي  كارجةي  اإلوبلـ ع ى غيره  –ةضاري  

مف امدظـ كاألةراـ غير اإلوبلمي أ كمـ شرف رشاهات أراديمي  مةايدة 
 شمارس امشة يؿ كامدةد كامشصكيب.

 
 ىيكمية البحث:

أ كأره   لصكؿ إتشضت امضركرة اممدهجي  شكويـ هذه االطركة  إمى مةدم    
كخاشم . اذ يدكر امةديث ل  امكصؿ االكؿ ةكؿ امويرة امذاشي  كاالصكؿ امكرري  
م شيرازمأ كذمؾ ل  مهةثيف: اممهةث األكؿ يدصرؼ امهةث ل  مط ه  األكؿ إمى 
شكضيح دوب مةمد امةويد  امشيرازم كخ ة  مهياف عبلت  اممؤثرات ام ائ ي  كامومات 

ة  مف لرر وياو أ أما اممط ب امثاد  ليشطرؽ إمى امشخصي  م شيرازم هما طر 
اممدهجي  امكرري  امم شمدة ل  رشاهاش  مشةديد ثكاهش  اممدهجي  امرئيو  امش  ةرمت 
شكريره ام اـ كرومت مبلمة . ليما يدشيؿ اممهةث امثاد  هامهةث ل  امويرة ام  مي  

اؽ مف خبلؿ مط هيفأ كاموياوي  ممةمد امةويد  امشيرازم وكاة داخؿ أك خارج ام ر 
يشطرؽ األكؿ مدها إمى امويرة ام  مي أ ل  ةيف يذهب اآلخر إمى امهةث ل  امويرة 

 اموياوي .
أما امكصؿ امثاد  أ لةد شطرؽ امى مكضكع االجشماع كامدكم  ل  لرر مةمد    

امةويد  امشيرازمأ إذ يشةدث اممهةث األكؿ عف االجشماع مف ةيث ضركرش  
دكع االجشماع اممرغكب لي  كامذم ي ده امشيرازم ألضؿ مف وكاه  كشصديكاش أ مهياف

كذمؾ ل  مط هيفأ ليما يشةدث اممهةث امثاد  عف امدكم  عدد امشيرازم مف ةيث 



طهي شها امش  شميزها عف غيرها مف امدكؿ امةائم  ل  امكتت امةاضرأ كمصدر 
 امو ط  ليهاأ كذمؾ مف خبلؿ مط هيف أيضان.

كصؿ امثامث إمى شةديد شكزيع امو طات  ل  لرر مةمد ل  ةيف يذهب ام   
امةويد  امشيرازمأ كشهيف إف هذا امشكزيع يةشاج إمى شةويم  إمى مهةثيف: يدشيؿ 
األكؿ مدهما هامةديث عف امو ط  امكةهي  اامكردي  أك امجماعي مأ إذ هيف مط ه  األكؿ 

ـ ع ى أواوها اخشيارهأ ليما امشركط امكاجب شكلرها ل  امكم  امكةي أ كامريكي  امش  يش
هةث مط ه  امثاد   امصبلةيات امممدكة  مهذه امو ط  امكةهي أ كاآلمي  امش  ششخذ 
مف خبلمها تراراشها إلدارة امدكم . كيدشيؿ اممهةث امثاد  هامةديث عف رأم امشيرازم 
 هامو طات امثبلث امشة يدي  اممكجكدة ل  امدكؿ امم اصرةأ ام امو ط  امششري ي أ
كامو ط  امشدكيذي أ كامو ط  امةضائي أ كذمؾ ل  ثبلث مطامبأ رؿ مط ب مدها يدكر 
امةديث لي  عف كاةدة مف هذه امو طاتأ الويما إذا عرلدا إف دكر هذه امو طات 
ل  امدكم  االوبلمي  أ وكؼ يخش ؼ عف دكر مثيبلشها اممكجكدة ل  امدكؿ 

 امم اصرة.
كم  ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  ل  لرر كي،ش  امكصؿ امراهع ميكضح مدظ    

مةمد امةويد  امشيرازمأ لي مؿ مهةث  األكؿ ع ى اظهار امكهـ امشيرازم م ةةكؽ 
كامةرياتأ مف ةيث اممكهـك كامضكاهط كامضمادات اممكضكع  مهذه امةةكؽ 
كامةريات كذمؾ ل  مط هيفأ ليما ي مؿ اممهةث امثاد  ع ى هياف شصديؼ امشيرازم 

مةةكؽ كامةرياتأ لاتشضى ذمؾ شةويـ اممهةث إمى ثبلث  مطامبأ يشداكؿ األكؿ مهذه ا
مدها امةةكؽ كامةريات اممددي  كاموياوي أ كامثاد  امةةكؽ كامةريات االتشصادي  
كاالجشماعي أ هيدما يشةدث امثامث عف ةةكؽ كةريات لئات اجشماعي  م يد أ كهذه 

 كاألت يات االجشماعي . امكئات ششمثؿ هاممرأةأ كامطكؿأ كاموجيفأ
كشدشه  اإلطركة  هخاشم  ششضمف جم   مف االوشدشاجات كامشكصيات ةكؿ امكرر     

 اموياو  ممةمد امةويد  امشيرازم . 
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 :الفصل األول

 

محمد الحسيني الذاتية واالصول الفكرية ل  السيرة
 لشيرازيا

 
 نسبه وخلقه ومنهجيته  المبحث االول:            

 لسياسيت للشيرازي يرة العلميت واالس :المبحث الثاني            

 



 امشيرازم ل  مديد  امدجؼ األشرؼ ل  امخامس عشر مف مةمد امةويد  كمد    
مع كامده إمى ررهبلة اممةدو  عاـ  ـمأ كأدشةؿ0291هػ ا0432األكؿ عاـ  رهيع شهر

ـمأ كمدها إمى 0221هػ ا0421هاجر إمى وكريا عاـ  ــمأ ث0242هػ ا0459
ـم ةشى كلاش  ل  امثاد  مف شكاؿ 0222هػ ا0422امركيتأ ميوشةر ل  ايراف عاـ 

. كتد رادت ةياة هذا ام امـ امكةي  زاخرة هامةرر  كامدشاط م1اـم9110هػ ا0399عاـ 
أكالن:  ي  كاموياوي شةص  ويرش  ام  ميةشض  ع ى امموشكييف ام  م  كاموياو أ ك 

ؿ شخصي  امكرد كدمط ئ   غامهان ما يركف مؤشران جيدان مشة يم رل  دوه أ لاالدشماة ام ا
لضبل عف م رل  امومات امخ ةي  امش  اشصؼ هها ل  ةياش  ام ام   و كرهاأ

مدهجيش  امم رلي  امش  ةددت طرة   اصكم  امكرري  ك كثاديان م رل  كامخاص أ
  امكررم.
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 راجع ل  ذمؾ:م  

. 9114. ررهبلة اممةدو أ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ 9هبل مؤمؼ. ل  رةاب االماـ امشيرازم: امةائد االوكة.ط
 .3ص
 



  نسبِو وخمقو ومنيجيتو المبحث األول : 

يرازم كوماش  امشخصي  كهيف ما امش مةمد امةويد  هداؾ شراهط كثيؽ هيف دوب   
 .صدر عد  مف لرر كو كؾ وياو  وششضح أه اده ل  اموياؽ ام اـ مهذه امدراو 

 :نسبو وخمقو -المطمب األول 
مهدم هف امويد امميرزا ةهيب اهلل هف امويد امميرزا  امميرزا مةمد هف امويدهك   

ؿ هف امويد لشح اهلل هف آغاهزرؾ هف امويد امميرزا مةمكد هف امويد امميرزا اوماعي
امويد عاهد هف امويد مطؼ اهلل هف امويد مةمد مؤمف امةويد  امشيرازمأ كيدشه  
دوب هذه ام ائ   إمى زيد امشهيد هف االماـ زيف ام اهديف ع   هف امةويف هف ع   

أ كأم   امويدة ة يم  هدت امويد عهد امصاةب هف آغا م2اهف أه  طامب ع يهـ اموبلـ
أ كتد عرلت هذه االورة ل  مديد  م3ا اممجدد امرهير مةمد ةوف امشيرازم هزرؾ ةكيد

مى  شيراز اإليرادي  "مط ع امةرف امثامث عشر امهجرمأ كأكؿ مف هاجر مف شيرازا 
ل  ام شهات اممةدو  هك امويد مةمد ةوف  امرهرل م4اام راؽ تاصدان امةكزة ام  مي 
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 .99. ص 9114كاالعبلـ أ 

3ا
ظـ ا ص م م شةةيؽ كامدشر أ . هيركت أ مؤوو  امروكؿ االع 0م مةمد امةويد  امشيرازم.  كامدش . ط 

 .99أ ص0222
أاذ شمثؿ ريادا ع ميا  شط ؽ ع ى امجام   ام  مي  امكةهي  ل  اممذهب امشي  امةكزة ام  مي . كه  ر م   م 4ا

كتد ظهر مدها عدد  كهشريا يؤهؿ مبلجشهاد ل  ع ـك امشري   االوبلمي  أ كيشةمؿ موؤكمي  شه يغ االم  كتيادشهاأ
 مف امةكزات ام  مي  مثؿ:

يخ اممكيد امذم راف مف أعظـ امكةهاة كمؤووها أةد أهرز شيكخ امطائك  امش مةكزة ام  مي  ل  هيداد:ا .0
 كاممشر ميف ل  اممذهب االمام  امج كرم.

امةكزة ام  مي  ل  امدجؼ األشرؼ: كه  مف أعرؽ امجام ات ام  مي  امشي ي  كمؤووها هك شيخ امطائك   .9
اموبلجة أ كتد اووت ل  امدجؼ االشرؼ ل  امدصؼ    ه د اضمةبلؿ ةكزة هيداد ل  عصرامشيخ امطكو

 شخرج مدها جمع غكير مف رهار امكةهاة كاممشر ميف ل  ام امـ االوبلم .د  مف امةرف امخامس امهجرم ك ثاام



ـم كورف ررهبلة 0134هػ ا0952امم ركؼ هاممجدد امشيرازمأ كذمؾ ل  عاـ 
اممةدو أ ثـ ادشةؿ إمى امدجؼ األشرؼأ كمدها اوشةر ل  وامراة.. كهك هاد  رياف 
هذا امهيت كرائد دهضش  ام  مي  األكؿأ كادششر صيت هذه االورة ل  عصره.. مف 

أ كش د االورة امشيرازي  مف أعرؽ   م5اامةرف امثامث عشر امهجرم ةشى يكمدا هذا.."
 مي  ل  رؿ مف شيرازأ كررهبلة اممةدو أ كامدجؼ األشرؼأ كوامراة ".. االور ام 

اةيثم دهغ مدها جمهكر رهير مف أعبلـ امكرر.. كزعماة امديف.. كرادكا مف ةم   
مكاة ام  ـ كدعائـ اممذهب كاممرج ي  ام ظمى.. كراف مهـ دكر ةواس ل  ام امـ 

أ رما راف مؤلورة امشيرازي  م6االدهي .."اإلوبلم  كاممجاميع ام  مي  ام اممي  كامدكادم ا
دكر ل  االةداث اموياوي  كام  مي  خاص ن ل  ام راؽأ إيرافأ أليادوشافأ كدكؿ 

أ مةمد ةوف م9ا: مهدم امشيرازمم8اأ كمف أهرز رجاؿ هذه االورةم7اامخ يج ام رهي 
 أ م10اامشيرازم

                                                                                                                                            

هػأ 401اممةدث ةميد هف زياد امديكئ  اممشكلى ود   ررهبلة اممةدو : كتد أووها امكةي امةكزة ام  مي  ل   .4
كه  اآلف هرعاي  امويد صادؽ كشخرج مدها ع ماة رهار ل  امكة  كامشة يد امشي   كل  ام مؿ اموياو  

 امشيرازم شةيؽ امويد مةمد امشيرازم مكضكع هذه االطركة .

ها جماع  دهػأ كشخرج م325امةكزة ام  مي  ل  امة  : كتد اووها ويؼ امدكم  صدت  هف دهيس اممزيدم ود   .3
كأهك اممطهر وديد هف إدريس امة  أ كاممةةؽ امة  أ  ظاـ أمثاؿ امشيخ امف ام  ماة االعبلـ كاممةةةيف ام

 امديف يكوؼ هف ع   امة   كغيرهـ.

راف مف أهرز ـمأك 0991هػ ا0141س امصككم ود  امةكزة ام  مي  ل  أصكهاف: كتد أووها امشاه عها .5
ع مائها امشيخ امههائ أ كامويد مير هاتر امدامادأ كامشيخ مطؼ اهللأ كتد إضمة ت هذه امةكزة ل  زمف اميزك 

 هاد .تاـ هشجديدها امشيخ امكةيد امههه األلياد  ألصكهافأ كتد

 ـم ه د أف غادر 0290هػ ا0431د  ع ى يد امشيخ عهد امرريـ امةائرم وامةكزة ام  مي  ل  تـ: ش،ووت  .9
 ام راؽ إمى إيرافأ كه  شضـ اميـك عشرات االالؼ مف امطبلب مف مخش ؼ أدةاة ام امـ.

 كممزيد مف االطبلع ع ى هذه امةكزات ام  مي  راجع:
أ هيركتأ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 0مةمد امةويد  امشيرازم. كصكالن إمى ةركم  إوبلمي  كاةدة. ط

 .30-49.ص ص9112
. هيركت أ دار 0ع   اةمد امههادم  .امةكزة ام  مي  ل  امدجؼ االشرؼ: م اممها كةررشهااالصبلةي  . ط

 . 23-14. ص ص0224امزهراة م طهاع  كامدشر كامشكزيع أ 
5ا
 01م عهد امةويف امصامة . مصدر واهؽ.  ص 
6ا
 .م  اممصدر دكو . دكس امصكة  
7ا
 .04م م مزيد راجع: مةمد طامب األديب.  مصدر واهؽ. ص 



أ م13اامهػادم امشػيرازمأ عهػد م12اأ آغػاهزرؾ هػف أةمػد امشػيرازمم11امةمد شة  امشػيرازم
.. كغيػػرهـ. كيشضػػح مػػف خػػبلؿ دوػػب م15اأ صػػادؽ مهػػدم امشػػيرازمم14اةوػػف امشػػيرازم

                                                                                                                                            

8ا
 م مبلطبلع ع ى مزيد مف أوماة االورة امشيرازي   راجع: 
  05-03.  ص صاممصدر دكو 

 02-01عهد امةويف امصامة .  مصدر واهؽ.  ص ص. 
امةويد  امشيرازمأ كمد ل   زا ةهيب اهلل.. هف امويد لشح اهللامشيرازم: هك امميرزا مهدم هف اممير م مهدم  9ا

ـمأ كظؿ هها وديف شهاه  االكمىأ لدرس ع ى  أواشذشها مةدمات 0119هػ ا0413مديد  ررهبلة اممةدو أ ود  
ة كاششيؿ هامهةث كامشةةيؽ ام  ـك مف دةك كصرؼ كةواب كمدطؽ كوطكح امكة  كاالصكؿأ ثـ والر إمى وامرا

دجؼ األشرؼأ والر ه دها إمى ررهبلة اممةدو .. ثـ امى مديد  امك طكي  أ ثـ إمى مديد  امراظمي أ  ممدةكامشدريس 
م  مكاتؼ وياوي  شهيرة أهمها: مشاررش  ل  ثكرة ام شريف ل  ام راؽأ ك أمر امشة يدأ كرجع امداس إمي  ل  

ادأ ذخيرة امص ةاةأ امكجيزةأ . م  عدة مؤمكات مدها: ذخيرة ام هامجمهكرم. مكاجهش  اممد امشيكع  ل  ام هدك 
هػ 0411ش  ية  ع ى ام ركة امكثةىأ روامش  ةكؿ لة  امرضا.. شكل  ل  امثامف كام شريف مف شهر ش هاف ود  

 ـم.0291ا
 م مزيد ةكؿ ذمؾ راجع :

- 90.ص ص 9112شهى م شةةيؽ كامدشرأ . هيركتأ مؤوو  اممج0مةمد امةويد  امشيرازم. اغشداـ امكرص. ط
94. 
هػ  0941جمادم األكؿ  05م مةمد ةوف امشيرازم: هك اممشهكر هاممجدد األكؿ كامرهيرأ كمد ل   10ا
ـمأ آمت 0124هػ ا0920ـمأ ثـ إمى وامراة  ود  0139هػ ا0952ـمأ هاجر إمى امدجؼ األشرؼ ود  0103ا

ه د كلاة امشيخ األدصارمأ كراف م  دكر ل  مةارع  االوش مار  ـم0133هػ ا0910امديدي  إمي  ود  اممرج ي  
امهريطاد  ليما ي رؼ هةضي  امشدهاؾ امشهيرة ل  ايرافأ رما تارع ةرـ م ؾ أليادوشاف عهد امرةمف خافأ كراف 

أةاديث  كو   ه  ل  امكررأ ه يد امدظر اعجك  عان دةيانأ ثاتبكر ممان ي د عاممان لةيهان ماهران مةةةان رئيوان ديديان عا
 تريةش .مادش  كجكدة 

 م مزيد ةكؿ ذمؾ راجع : 
. هيركتأ دار صادؽ 0مةمد امةويد  امشيرازم .أوئ   ةكؿ اةداث إيراف كامةركم  االوبلمي  اممرشةه . ط

 .01-2. ص ص9119م شةةيؽ كامدشرأ 
مةمد ع   امةائرم  م مةمد شة  امشيرازم: هك مةمد شة  هف امميرزا مةب ع   هف أه  امةوف امميرزا 11ا

مةمد ـم هاجر إمى وامراةأ لةضر ع ى 0142هػ ا0959امشيرازم زعيـ ثكرة ام شريف ام راتي أ كمد هشيراز ود  
شمثؿ دكره ل  ثكرة ام شريف هكشكاه امشهيرة امش  جاة ليها: ح زعيـ امةكزة ليما ه د أ ك امشيرازمأ كأصه ةوف

 يهـ ضمف مطامهشهـ رعاي  امو ـ كاألمفأ كيجكز مهـ امشكوؿ هامةكة مطامه  امةةكؽ كاجه  ع ى ام راتييف كيجب ع
ع ى ير اممو ـ/ مف مؤمكاشُ : ةاشي  شى هةرم  ادشخاب غاالدج يز عف تهكؿ مطامههـأ رما ألامدلاعي  إذا امشدع 

اممراوبأ كروام  ل  صبلة امجم  أ كروام  ل  أةراـ امخ ؿ... شكل  ل  امثامث عشر مف ذم امةج  ود  
 ـم. م مزيد راجع :0291هػ ا0441



مةمػػػػد امةوػػػػيد  امشػػػػيرازم أدػػػػ  كمػػػػد لػػػػ  اوػػػػرة عميةػػػػ  امجػػػػذكر لػػػػ  امميػػػػداف امكةهػػػػ  
كاموياو أ لش،ثر هطاه هاأ مشركف ةياش  ام  مي  كاموياوي  امشػدادان مةيػاة مػف وػهة  مػف 

ا أد  مـ يخؼ ل  مؤمكاشػ  امرثيػرة اعشػزازه ههػذه االوػرة كمػا ةةةشػ  ع ماة أورش أ ال ويم
هجم ػػ   أمػػا هامدوػػه  موػػماش  امخ ةي ألةػػد اشصػػكت شخصػػيش  مػػف مػػعثر ع ميػػ  كوياوػػي .

ز ه،خبلتػػ  ام اميػػ أ مػػف امكضػػائؿ امشػػ  رادػػت مةػػؿ شةػػدير كشهجيػػؿ مػػف عرلػػ أ لةػػد شميػػ
 إذ يػػػذرره مػػػى ةػػػد ه يػػػدأ دمػػػث امخ ػػػؽ ا لهػػػك دػػػ  "مةمػػػدم األخػػػبلؽ"أةشػػػى تيػػػؿ عدػػػ  أ

"..راف اممثاؿ امة  امم اصر م خ ػؽ امدهػكم امرليػعأ  هامةكؿ: امةمد و يد اممخزكم م
ل رلػ  مػف جاموػػ  كخامطػ أ كلهػـ خ ةػػ   اموػام  مػف عارضػػ أ كأدرؾ ةةيةشػُ  اممةمديػػ  
                                                                                                                                            

. 9112. هيركتأ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 0مةمد امةويد  امشيرازم. امخهرة كدكرها ل  امةياة. ط
 .94ص
صكم  دهيؿأ عامـ عامؿأ ـمأ كهك مجشهد لةي أ أ0202هػ ا 0449زرؾ هف أةمد امشيرازم: شكل  ود  آغا هم9ا

مشةؽ هةكزة امشيخ االدصارمأ ثـ اإمى امدجؼأ ك  أخذ ع ـك ام رهي  ل  شيراز كهاجر دضـ إمى مدرو  عم  ا 
 اممجدد امشيرازم امرهيرأ كذهب إمى وامراة كشصدر ررو  امشدريس ل  رؿ مف وامراة كامدجؼ األشرؼ.

 .09-00م مزيد راجع: عهد امةويف امصامة . مصدر واهؽ.ص ص 
ـم كشكل  0112هػ ا0415م كمد ل  مديد  وامراة ود  م عهد امهادم امشيرازم: هك مف رهار أورة امشيراز  13ا

ـم كراف مف أئم  امكشكل كامشة يد كرهار مراجع امشي   كشاعر ه يغ كمف 0299هػ ا0419ل  امدجؼ األشرؼ ود  
 اممدرويف امهارزيف ل  عصره.

 .04م مزيد راجع: اممصدر دكو  . ص
ـم إششهر 0245هػ ا0453مدجؼ األشرؼ ود  م ةوف امشيرازم: هك ةوف هف مهدم امشيرازمأ كمد ل  ا 14ا

مع امةركمات ام راتي   ل  األكواط ام  مي  هام  ـ كامكةاه  كامذكؽ األده  كام مؿ امدؤكبأ كراف ل  صراع
ـمأ 0221هػ ا0421مبلعشةاؿ كامش ذيبأ شرؾ ام راؽ كهاجر إمى وكريا كمهداف ود   اممش اته  مما ج    عرض 
ـمأ اغشيؿ 0224هػ ا0424مةويدياتأ كأوس امةكزة ام  مي  امزيدهي  ل  وكريا ود  ل،وس اممرارز كاممدارس كا

مج دانأ  خمو  كعشريفـمأ كتد شرؾ مؤمكات عديدة مدها: مكوكع  امر م  ل  0211هػ ا0311ل  مهداف ود  
 مج داتأ االتشصاد اإلوبلم أ دكاكيف ش ري ..أ   خكاطرم عف امةرآف ثبلث

 كم مزيد راجع: 
 هيركتأ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ 0ةويد  امشيرازم. ريؼ كمماذا ُأخرجدا مف ام راؽ. طمةمد ام .

 .04. ص9119كامدشرأ 
امشيرازم. هك األخ امشةيؽ ممةمد امةويد  امشيرازم أ كتد كمد ل  ررهبلة اممةدو  ود   مهدم م صادؽ 15ا

ةكزة عامرة هامكضبلة مف مخش ؼ  ـمأ كي د مف مراجع امشة يد امرهار ل  تـ اممةدو أ كم 0230هػ ا0491
 =. 9112ل  امش،ميؼ  ةشى كتت رشاه  هذه االطركة   امموشكياتأ كم  مؤمكات عديدةأ كال زاؿ موشمران 

 .01-02امصامة . مصدر واهؽ. ص ص  م مزيد راجع: عهد امةويف = 



امش  أخذها مػف أهػاةه امطػاهريف رػؿ مػف عػاداهأ لرادػت االهشوػام .. ال شكػارؽ شػكشي .. 
ة  ال شيػػادر مةيػػاه.. كشكاضػػ   ال يكارتػػ  مةظػػ  كاةػػدةأ امػػا عكػػكُه ل ػػـ يرػػف تػػد كاموػػما

رمػػػا: "كرػػػاف غايػػػ  لػػػ  امشكاضػػػع كدرػػػراف  م16اهػػػارح مدهجػػػُ  كوػػػ كرُ  طػػػكاؿ ةياشػػػ .. "
امػػذاتأ كمػػـ شييػػر مػػف شكاضػػ   اممرج يػػ  كامزعامػػ  كاألمػػكاؿ امشػػ  رادػػت ششػػدلؽ ع يػػ .. 

مان م صيير كامرهير ةشى ضػ كت رجػبله لػ  راف يو ـ ةشى ع ى األطكاؿأ كيةـك اةشرا
 أياـ  مأخرياتا

 .م17اةياش  عف ذمؾ"
" راف األدمكذج ل  امخ ؽ اموام أ :هامةكؿ أامرشضى امشيرازمم ككصك  كمده    

كميف امربلـأ كو   امصدرأ كام كك عدد اممةدرةأ كاموخاة كامهذؿ كام طاةأ كراف يرل 
ةدر ما ه  دشائج امشرهي أ كرما ه  هررمأ ف األخبلؽ ه  دشائج ام ةؿ كامرشد امكأ

                        م18ادشائج امدعاة كامشضرع..".
أك اممخامؼ  شجاعش  ل  امش امؿ مع اآلخر اممخاصـاألخرل    كمف لضائ      

كامش  هرزت ل  و كر  كشهد م  هها امرثيرأ لهذا اام بلم  إهراهيـ اممشريد م يةكؿ 
ومك األخبلؽ كركح امدشاط كاألوشةام  هر مف اإلعشراؼ م  عد :".. ميس هداؾ مك

ل  مج س مجماع  مف مخامكي أ كهذا ال  لي .. خاص  مع مداكئي أ كمةد رأيش  ةاضران 
مى ذمؾ  أم19ايةصؿ إال مرجاؿ ذكم أخبلؽ رلي   كركح عامي .." اام بلم  يذهب كا 

 ى ل  امشجاع  لراف أع مةمد شة  اممدرو م هامةكؿ: "راف اإلماـ امشيرازم مثبلن 
وشمر ع ى دهج  لإد  ي رض دكو  م مكتأ لرد اتد هدده أةد امموؤكميف إف  ةذات مر 

                                                 

. هبل مرافأ ام جد  9ط. مم امـ مف ةياة امشهيد آي  اهلل امويد ةوف امشيرازمم دةبل عف شةديـ رشاب ا 16ا
 .954ص  . م0211شهداة اإلوبلـ ل  ام راؽأ ااإلعبلمي  إلةياة أوهكع 

17ا
. دمشؽ أ امموشةهؿ 92مر  امم،مكف. خكاطر مف اموكداف ل  ذررل لةي  امزماف.  مج   امده،. ام دد م  

 .020. ص  9114م ثةال  كاالعبلـ أ 
18ا

. دمشػؽ أ امموػشةهؿ م ثةالػ  كاالعػبلـ 92مج ػ  امدهػ،. ام ػدد   مرشضػى امشػيرازم. رػذمؾ رػاف كرػذمؾ ل ػدرف.م   
 .020. ص 9114أ
19ا
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ع ي .. إد  أشمشى رؿ مي   ل  اممراف امكبلد  كمكةدم كهإوشطاعشؾ تش   إف 
أ كهذا امو كؾ إف دؿ ع ى ش ة لإد  يدؿ ع ى شجاع  امشيرازم كمدل م9اشئت.."

 كيدالع عدها. شمور  هامةيـ امش  يةم ها
 هلرر   ىتد اد روت شخصي  امشيرازم هما شدطكم ع ي  مف ومات كصكات عك  

رار ع ى ضركرة إمشزاـ امةادكف ام كك إمى اإلصاموياو أ إذ دل   ةه  م شوامح ك 
همدهج ام كك مع امجميع ل  وياواشها امداخ ي   امش  يدعك اميهاكامدكم  اإلوبلمي  

 اممو ميف هشرؿ يج ؿ مد  غاددم ى مدهج امبلعدؼيؤرد ع كامخارجي أ رما ج    
ألراره امش   ل  – اأيض -ش،ثير ذمؾ  ظهرةيز امشطهيؽأ ك  هذهمك أخذت ألراره 

أ كةةكؽ امم ارض أ كعبلت  امةارـ هاممةركـ. كج ؿ مد  شطامب هةةكؽ األت يات
كةةكؽ  ل  مجاؿ شؤكف األورةأ كامشرهي  امةود  مؤلطكاؿأ امدال ا ص ه خ ة  ام ائ  

شجاه اممجشمع امذم ي يشكف لي .  ألراد األورة ككاجهاشهـ إشجاه ه ضهـ امه ضأ كا 
جميع لرره مكشديف امشيرازم ج ؿ امشري   اإلوبلمي  مصدر اإلش اع امكررم 

أ كاألواس امذم يؤطرمف خبلم  امةادكفأ كشةاـ امدكم أ كشروـ كغير اموياو  اموياو 
رما  –كشدكع   دشاج  ام  م  غزارة ع ى م  وياواشها رال أ كواعده خ ة  ام 

غامهع  –ذمؾ إف اإلهداع ام  م  ال ي،ش   –  عدد امةديث عف ويرش  ام  مي ودبلةظ
مف لراغأ هؿ يةشاج إمى شكلر ومات شه ة شخصي  امكرد م هةث كامشة يؿ  –

 امشيرازمأ كيدرؾ ةجـ لض   مف خبلؿ األتكاؿ كاآلراة امش  اخبلؽكامشدتيؽ. كششضح 
صدرت هةة  ه د رةي   عف امددياأ إذ رثاه أةد زمبلة دراوش  مف اممم ر  ام رهي  

ت ما يجكد امزماف  هارزان  أ كمرج ان مجاهدان  أ كعاممان رهيران  امو كدي  لةاؿ:"لةددا ع مان 
20.."اأ كأخبلتاأ كعطاةاكجهاد اهمث  أ ع م

اركؽ امشرع كزير امخارجي  أ أماالم0ا 
ثراأ أغدى  اديدي ةدت األم  اإلوبلمي  هرةي   مرج ا"مةد لاألوهؽم لةاؿ:  اموكرم

اهكةه  كمؤمكاش  امكرر اإلوبلم "
21
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خوارة لادة  كث م  اليمرف أف شجهر م امـ امششيع  لةاؿ:"إف لةداف اممرجع امرهير
يؿ امةدر كاممجاهد امص ب مةةةان كامةكزات ام  مي  م شي  أ لةد راف هذا ام امـ امج 

أ االصكؿأ امشكويرأ كامةديث كامربلـ.. كمةد  مشهةران ل  رال  ام  ـك اإلوبلمي أ رامكة
يراف مدشر امم ارؼ كام  ـك اإلوبلمي أ كل  امجهاد  تضى عمره.. ل  ام راؽ كا 

 أ كشةمؿ ع ى هذا امطريؽ  يعو  م دلاع عف رياف اإلوبلـ كامششكامركاح امويا
4اجم "  كمصاعب   شةاتم

4
4

مى هذا يذهبم  ةمد هاتر امةريـم امرئيس ام امويد كا 
كرة اإلوبلمي  ل  ام راؽا اممج س االع ى االوبلم  م مج س األع ى م ث امراةؿ

كرد عد  تكم : "مةد راف امكةيد يشمشع همكاصكات لاض   ل   ام رات  ةاميا مأ إذ
راة اي أ كيشميز هامصهر كو   امصدر كاممداالخبلؽ امةميدة كامخدمات امديدي  امثةال

ه  ع ى امدرس كامش،ميؼ كش،ويس اممؤووات اإلوبلمي  اإلدوادي  ظم داس كاممكا
ه،د : "راف.. طات  جهارةأ كمدرو  ويارة خرجت امرثير  -أيضا– كصؼك  م3اامدال  "

هادة كأخيران دخشـ هذه امشهادات ل  لضؿ امشيرازم هشأ م 22امف ام  ماة كامكضبلة.."
امرشضى  هكك  -9112-ةد ع ماة ررهبلة ل  امكتت امةاضر أألةد اممةرهيف مد  ك 

مف مراجع امشة يد  مرجع "مةد عاصرت أرثر مف عشريفيد م امذم يةكؿ :امةزك 
اموياوييف ريخ عف أةكاؿ ام ظماة كامةرماةأ هؿ ك مرهارأ كترأت ل  رشب امويرة كامش،ا

ل  زهده  كأخبلت   كخدماش   كوائر صكاش     ريخأ كت عما كجدت.. مث كعمامة  امش،
 م.23اكمداته   امش  ال أةصيها.."

اف م رل  دوب مةمد امةويد  امشيرازم كوماش  امخ ةي  ويكوح اممجاؿ  م شةدـ     
 خطكة امى األماـ مم رل  مدهجيش  ل  رشاهاش أ كش،ثير هذه اممدهجي  ع ى مجمؿ لرره. 
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 :منيجيتو   -المطمب الثاني
إف شةديد طرية  امشكرير ألم مكرر ي د أمران الهد مدُ  مم رل  امدوؽ ام اـ امذم      

يدوج  ع ى ضكئ   لرره مف خبلؿ م رل  مدهجيشُ  امش  يدط ؽ مدها ل  امهةث 
كامشة يؿأ كع ي   لإف امشطرؽ إمى مدهجي  امشيرازم ي د أمران الزمان إلدراؾ لرره 

اممدهجي  مدي   مـ يجر امشطرؽ إمي   ل  رشاهات  اموياو أ    الويما أف مكضكع
امهاةثيف كاممهشميف ههذا امكرر هاوشثداة مةاكم  امدرشكر اأياد مكوى مةمكدم ل  
رشاه  ادراوات ل  لرر اإلماـ امشيرازممأ كهذا يمثؿ شةصيران مف امهاةثيف يجب 

مدراو أ شمثؿ شبللي  كشجاكزُهأ كمةاكم  االتشراب مف مدهجي  امشيرازم ل  هذه  ا
مةاكم  اهشدائي أ إذ ما تيوت هامجهد كاممواة  اممط كب شخصيصها مهذا اممكضكع 

 امذم تد يركف مكضكعان مدراو  مشخصص  ل  امموشةهؿ.
يةشاج امراشب ل  مدهجي  امشيرازم إمى هذؿ جهد طكيؿ مشةديد امثكاهت امش       

كو شهاأ له  ششمؿ اموياو أ ادطكت ع يهاأ كمدهع امص كه  يرمف ل  شدكع رشاهاش  
كاالتشصادأ كاالجشماعأ كامش،ريخ.. رما شضـ امرراس امصيير امذم ال يشجاكز ل  عدد 
صكةاش  ام شريف صكة أ إمى جادب اممج دات امضخم  امش  كصؿ عدد صكةاشها 
إمى األالؼأ كمرف عدد شة يؿ هذه امرشاهاتأ يرششؼ امهاةثأ إف صاةهها ميس 

ليهاأ هؿ شةرمُ  ثكاهت مدهجي أ ششرؿ امهكص   اممكجه  مكررهأ  مرشهران أك لكضكيان 
كمف هذه  امثكاهتأ شكجد ثبلث  ثكاهت رئيو  ه : إوبلمي  اممدط ؽأ كشدكع االدشاج 
امكررم ككةدة االشجاهأ كاالدطبلؽ مف امكاتع مهداة اممثاؿأ كما ماعدا هذه  امثكاهت مف 

امشررار له  مف امثكاهت امداخ   ل  لف تهيؿ: ام ة ي  اممؤوواشي  أ كامهواط أ ك 
ثكاهت مدهجي  شةرـ شكريرهأ كمشكضيح  -رما دراها –امرشاه  مدل امشيرازم كميوت 

 ذمؾ ارثر الهد مف لهـ هذه  امثكاهت؟.
 :إسالمية المنطمق -أوالً 
اإلوبلم  مدذ هداي  عصر امدهض  ل  مط ع امرهع امثاد   -شميز امكرر ام ره     

شاوع عشرأ هكتكعُ  شةت ش،ثير امدمكذج اميره  هرؿ ما إدطكل ع ي   هذا مف امةرف ام
ل،خش كت  -وياوي  كاتشصادي  كاجشماعي –امدمكذج مف مؤثرات لرري أ كمؤوواشي  



وش ارة –ردة امك ؿ امكرري  ام رهي  اإلوبلمي  ع ى هذا امدمكذجأ هيف مف ترر إتشهاس كا 
مشةدـأ كهيف مف اشخذ مكتكان عدائيان رالضان م  امدمكذج اميره  هرؿ ةيثياش  ه ده أواس ا

هةج  اممةالظ  ع ى امهكي  امةضاري أ هيدما ترر اشجاه ثامث أف ي مؿ ع ى امشكليؽ 
كاممةاره  هيف هذا امدمكذج كهيف اإلوبلـأ كتد ضـ االشجاه األخير  مكرريف رهار مف 

ف األلياد أ مةمد أمثاؿ: رلاع  رالع امطهطاكمأ كخير امديف امشكدو أ جماؿ امدي
إف  -ع ى وهيؿ اممثاؿ–أ إذ دجد م24اعهدهأ كعهد امرةمف امركاره أ ... كغيرهـ

اخير امديف امشكدو م عددما شر ـ عف اميرب تاؿ: إف اإلخشبلؼ مع اميرب ال يمدع 
أ كذهب امةمد عهدهم م25ااوش ارة شجرهش  هامشرؿ امذم يةالظ ع ى امهكي  اإلوبلمي 

 كب اإلوبلمي  مف شصهح تكي  كمزدهرة إال إذا اتشهوت مف أكرها إمى امةكؿ".. إف امش
أكأصهح ه ض ركاد هذا االشجاه عددما  م26اام  ـك امش  دشجت عف دشاطها ام ة  .."

يشر مكف عف امكطف لإدهـ يةصدكف ه   امكطف امكات   امةائـ ع ى امخريط  امدكمي أ ال 
ه داد  أ رما هك امةاؿ مدل ارلاع   امكطف اإلوبلم  امذم يشمؿ ام امـ اإلوبلم  هرؿ

. كتادت مةاكم  االتشراب هذه  مف امدمكذج اميره  إمى ششهي  م27ارالع امطهطاكمم
ه ض مظاهره االيجاهي  همظاهر إوبلمي أ ل،صهةت امشكرل ه  امديمةراطي أ 

 . م28اكامزراة ه  امضرائب
ل  إطار اممكضكع  إف هذه  اممةدم  ةكؿ ام بلت  هيف اإلوبلـ كاميرب ضركري     

يشرؿ امشدادا مبلشجاه  -رما د شةد–امذم دةف هصددهأ ألف مةمد امةويد  امشيرازم 
اممو ميف كيمثؿ امجيؿ امثاد  مد  امذم عاش كيبلت -امثاد  مف اممكرريف ام رب
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ص كدانأ  0231االوش مارأ كطمكةات االوشةبلؿأ كأمـ امهزيم  كاإلدروار مدذ عاـ 
اب امهزيم  كاالدروارأ كشةديد وهؿ امدهكض كاإلرشةاةأ لإشخذ لةاكؿ امهةث عف أوه

ش ام ُ  مع امدمكذج اميره أ كأم دمكذج غير إوبلم أ طاه ان خاصانأ لك  امكتت 
امذم يرل أف أصام  امطرح اإوبلميش م ال شمدع األخذ  ه صري  اممظهر كامو كؾأ 

ظيماأ ل،د  يج ؿ مف خبلؿ االوشكادة مف اةدث ما كصؿ إمي  اآلخرأ ع ما كشد
امدهكض مف ةام  امشخ ؼ مئلدطبلؽ دةك اإلصبلح كامشيييرأ ال ي شمد ع ى األخذ 
مف اآلخرأ هؿ يجب إوشي اب رامؿ عداصر امةكة كامةدرة امذاشي  مؤلم أ اممشمث   
هاإلوبلـأ كاإلوبلـ لةطأ ليركف ش ار اإلوبلـ هك امةؿ ش اران هاديان كمكجهان مكرر 

ب إمى اإلعشةاد ه،ف اوشي اب اإلوبلـ ال يركف إال مف خبلؿ لؾ امشيرازم امذم ذه
تادر ع ى   -لررم عم  –إرشهاط  هامدماذج غير إالوبلمي أ كطرح اإلوبلـ رهداة 

مف أجؿ هداة امةياة امو يدة عمكمان شييير ام امـ اإلوبلم  هشرؿ خاصأ كاإلدوادي  
افأ لةبلؿ مةمد اص ى اهلل م كرد كاممجشمع. ذمؾ أف اإلوبلـ صامح مرؿ زماف كمر

ع ي   كآم  م ةبلؿ إمى يـك امةيام أ كةرام  ةراـ إمى يـك امةيام أ كشصهح دشيج  ذمؾ 
إم مةاكم  مؤلرشهاط هدمكذج غير إوبلم أ جريم  ل  ةؽ األم أ كشعمر ع يها. ألدها 
شهدؼ إمى شرتيع امدظاـ اإلوبلم أ كششكي  صكرش أ كش طيؿ دكره ل  امةياةأ مذا 

جد إف امشيرازم يةكؿ: إف امديف اإلوبلم  "مـ يرف امكشرةم م يد  مف امزمفأ هؿ ود
هك مرؿ األمـ كمرؿ األزمد أ كتد شركؿ هكضع ام بلج مرؿ مشر   يمرف مها أف 
شةدث ل  عصر مف ام صكرأ رما أدُ  شدارؾ ةدكث اممشربلت تهؿ شةةةها هكضع 

ف شييير ةياة امهشري  دةك  م29اامطرؽ امكتائي  امو يم  م ةي كم  دكف كتكعها" كا 
"أف دهدأ هدشر ام ةيدة األوبلمي  ل  ت كب امداسأ اهشداةان مف  -مدي   –األلضؿ يشط ب 

دشهاةان ههةي  أصكؿ كم شةدات اإلوبلـ.." أ هؿ ويدعك إمى امياة م30اامشكةيد كامدهكةأ كا 
كششريؿ مجاف  رال  امةكاديف غير األوبلمي  اامكض ي م اموائدة ل  ام امـ اإلوبلم أ
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أ اذ ال خير ل   م31ااممو ميفتادكدي  إلعادة امةكاديف األوبلمي  إمى ام مؿ ل  ةياة 
ط ب غير اإلوبلـأ كأم لررة أك مهدأ ال يدهع مف اإلوبلـ مةرـك ع ي   هامكشؿأ 
كهاطؿ ام مؿ ه  أ كمف هذا اممدط ؽ امكررم ودجد اد  إذا رادت امزراة ش د  امضرائب 

امشكليةييف مف اممكرريف ام رب اممو ميفأ لإف جيؿ امشيرازمأ ويج  ُ  عدد ركاد جيؿ 
عادة ام مؿ هما تررُه اإلوبلـ مف زراةأ  يطامب هامياة امضرائب غير اإلوبلمي أ كا 
تام  دظاـ ةرـ يركف مرجاؿ امديف لي   دكر امزعام   كخمسأ كجزي أ كخراجأ كا 

وبلـم أ كتد أمةيت ع ى راه هـ مهاـ كامةيادة هصكشهـ دكاب اإلماـ امم صـك اع ي   ام
أ كويرلض امشيرازم امةدكد امدكمي  اممروكم  هيف ه داف ام امـ م32اامديف كامدديا

اإلوبلم أ ركدها ةدكدان إوش ماري  امهدؼ مدها شةويـ هذا ام امـ كلؾ مةمشُ أ كاف أم 
 ارشها هؿ مظهر ايجاه  دراه ل  امدماذج غير االوبلمي  أ يجب اف اليةكزدا امى اوش

يجب امهةث عف دظيره ل  اإلوبلـأ ألدُ  مكجكد ل  امدظاـ اإلوبلم أ مرف ام مؿ 
ه   م طؿ ألوهاب داخ ي  كخارجي أ كويرششؼ امهاةث أف صكرش  اإلوبلمي  أرثر 
رتيان مما دراُه ل  امدماذج غير اإلوبلمي أ رما هك امةاؿ ل  ش امؿ امشيرازم مع 

 وبلـ.تضي  امةةكؽ كامةريات ل  اإل
دوشدشج مما شةدـ أف اممدط ؽ اإلوبلم  ل  لرر امشيرازمأ يشرؿ ثاهشان لررياأ ال      

يمرف هدكد   لهـ هذا امكرر كشةديد م امم . مرف مف أيف يوشمد صاةهُ  لهم  
مئلوبلـ؟أ إد  يكهمُ  مف شكويره كشة ي   مؤلدم  األره   ل  امششريع اإلوبلم : امةرآف 

دهكي أ كاالجماعأ كام ةؿأ كهك يج ؿ هذه  األدم  شدكر ل  إثهات امرريـأ كامود  ام
ةجيشها ةكؿ ويرة امروكؿ اص ى اهلل ع ي   كآم  م كأهؿ هيش   اع يهـ اموبلـمأ لهك 
يةكز لكؽ امش،ريخ ميرهط دكوُ  مهاشرة هامروكؿ اص ى اهلل ع ي   كآم  م كأهؿ هيش  

ـ امروكؿ اص ى اهلل ع ي   كآم  م كأهؿ اع يهـ اموبلـمأ ميركف اإلوبلـ مدي   هك إوبل
هيش   اع يهـ اموبلـمأ ليهد  ع ى هذا اإلوبلـ أطركةاش  رال أ مذمؾ يجد مف يشاهع 
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لررهأ إدُ  ل  امكتت امذم يؤرد لي   ع ى أف امةركم  اإلوبلمي  ه  ألضؿ مف أم 
كم  امروكؿ ةركم  دديكي  تائم أ لإدُ  يصر ع ى أف شركف هذه  امةركم  امشدادان مةر

أ كهك ههذا يريد أف يةكؿ إف أي  م33ااص ى اهلل ع ي   كآم  م كاإلماـ ع   اع ي   اموبلـم
ةركم  ال شركف امشدادان مهاشيف امةركمشيف إدما ه  ةركم  دديكي  مشظاهرة هاإلوبلـ. 
إف لهـ امشيرازم مئلوبلـ امصةيح ه،دُ  اإلوبلـ امذم جاة ه   امروكؿ اص ى اهلل 

م  م كأهؿ هيش  اع يهـ اموبلـمأ ج  ُ  ي شةد إف هذا اإلوبلـ وكؼ يكلر "مؤلم  ع ي   كآ
اإليماف كامرخاة كامو ادةأ كيظهر امركاةات كيدميهاأ كيركف أو كب امةرـ لي   ةرمان 
هامشواكم هيف امداس دكف مراعاة طهةي  أك تكمي  أك عرتي  أك ما أشه أ كيركف ةرمان 

رراه.."هاالوششارة دكف اوشهداد كا أ ةشى أف االدةراؼ عف هذا اإلوبلـ  م34امجاة كا 
هك "إدةراؼ عف اإليماف كاألخكة اإلوبلمي  كامةريات اممشركع أ هؿ هك ضرب 
م ركاةاتأ كش ميـ مئلوشهداد ه دـ اإلوششارة كعدـ امشواكمأ كما أشه  ذمؾأ كهذا 

ازم جادهان أ مذا ال عجب إف يخصص امشير م35ايكجب ش،خر اإلدواف كشششت األم .."
رهيران مف جهده ام  م  مدةؿ امركايات كاألةاديث امكاردة عف امروكؿ اص ى اهلل ع ي   
كآم  م كأهؿ هيش   اع يهـ اموبلـمأ هؿ كج ؿ هذه  امركايات كاألةاديث مصدر امشكرير 
كامو كؾ كاوشدهاط األةراـأ كهذا ما يجدُه امةارئ مرشب امشيرازم امرهيرة مدها مثؿ: 

جشماع اامجزة امثاد مأ امصياغ  امجديدة م امـ اإليماف كامةري  كامرلاه كاموبلـأ لة  اال
اموهيؿ إمى إدهاض اممو ميفأ لة  ام كمم .. كرشه  امصييرة مثؿ : امخهرة كدكرها ل  
امةياةأ امشجره  كو كؾ امخهراةأ إغشداـ امكرص.. ةشى أصهح هذا األو كب مميزا 

زم ل  امكتت امذم يدط ؽ ل  لهم   مئلوبلـ مف رؤل مرشاهاش  عف غيرها. إف امشيرا
 -مذههي  شي ي أ إال إف مذههيش  ميوت مدي ة  ع ى ذاشهاأ مشخددت  اشجاه االخر

كادما ه  مذههي  ومشها االدكشاح ع ى اآلخرأ كتهكؿ امش ايش  –اممذهه  اك امديد  
 كة اإلدوادي .م ُ  كصكالن إمى اإلشةاد م ا ل  إطار اإلخكة اإلوبلمي  أك األخ
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 اليدف:تنوع االنتاج الفكري ووحدة  -ثانياً 
لرر امشيرازم هامدهر كامركالدأ لك  امكتت امذم يمرف أف شركف لي    يمرف ششهي      

امركالد رثيرة كمشدكع أ مردها ل  امدهاي  شصب ل  مجرل كاةدأ لمف يشاهع رشاهات 
شةكد إمى هدؼ كاةد هك إتام  كدشاطات امشيرازم يجد أدها ع ى شدكعها كرثرشها 

-امدكم  اإلوبلمي  ام اممي  امش  ششوع مجميع اممو ميفأ أك رما يةب امشيرازم 
أف يوميها ةركم  األمؼ م يكف مو ـأ كتد ادشه  مهذا األمر امدرشكر اأياد  -أةيادان 

مكوى مةمكدمأ لةاؿ: إف امهدؼ اإلوشراشيج  م شيرازم هك".. شةةيؽ دكم  اإلوبلـ 
أ كل  وهيؿ هذا امهدؼ وشركف رؿ رشاهاش  م36اةدة ل  جميع أرجاة ام امـ.."امكا

كدشاطاش  عهارة عف خطكات شرشيري  ل  خدم  امهدؼ اإلوشراشيج  هماليها 
اممؤووات امخيري  ررعاي  امطككم أ أك رعاي  األيشاـ امش  يدعك اميهاأ لضبل عف 

يكص  غيرُه هها. إف إتام  امدكم   اممةاهبلت كامةكارات كامخطاهات امش  يجريها هك أك
اإلوبلمي  ام اممي  هدؼ مهـ. الدُ  مف خبلمها ششةةؽ كةدة االجشماعأ كو ادة 

ركف اإلطار امةادكد  امذم يةرـ االجشماع إطارا موشمدان -ألرادان كمجمكعات-امهشرأ 
ى اهلل مف اموماة يمث ُ  امةادكف اإلوبلم أ كيركف م و ادة ه دان اخركيا يشجود ل  رض

وهةادُ  كش امىأ عرس امو ادة ذات امه د امدديكم له  غامهان ما شركف مدعاة م دـ 
 امو ادةأ لشصهح و ادة هش  كزائك .

كشةةيؽ كةدة االجشماعأ كامكصكؿ إمى امو ادة امهشري  مف خبلؿ إتام  امدكم      
إمى االجشماع  اإلوبلمي أ خ ؽ شراهطا كاضةان ل  رشاهات امشيرازمأ إذ ج  ُ  ال يدظر

كاالتشصاد كاموياو  " دظرة موشة   هرؿ كاةد مدهاأ هؿ هك يرهط اموياو  هاالتشصاد 
هاالجشماع رهطان مةرمانأ لاالتشصاد.. ميس عمبلن موشةبلن أك مدكصبلن عف االجشماعأ 
خاص ن أدُ  يؤرد ع ى ه ده االجشماع  كيمدةُ  امخصائص األخبلتي أ ليركف 

جشماعأ لبل اجشماع هبل اتشصادأ كال اتشصاد هبل اجشماعأ االتشصاد جزة مف اال
م م37اكربلهما ميس مُ  كجكد ةةية  ةيف ال شركف هداؾ أخبلؽ كوياو  إوبلمي " أ كا 
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"هةث ل  اموياو  امداخ ي  أك امخارجي  م دكم  ويؤدم إمى امدظر ل  االجشماع 
أدكودا موكتيف  كاالتشصادأ كهرذا ةيث امهةث ل  االجشماع كاالتشصادأ ةيث دجد

. إف هذه امميزة ل  لرر امشيرازم ش كد إمى أدُ  ميس م38ام ةديث عف ع ـ اموياو .."
عاممان اتشصايان أك وياويان أك اجشماعيانأ هؿ هك لةي  كعامـ إوبلم  يدط ؽ مف امشري   
اإلوبلمي  العادة صياغ  امهدى اموياوي  كاالجشماعي  كاالتشصادي  امةائم  هما يدوجـ 

اإلوبلـأ كتيام   ههذه  اممهم  ج  ُ  ية ؿ امكاتع اإلوبلم  مهياف مظاهر كأوهاب  مع
شخ ك  كض ك أ وكاة رادت أوهاهان داخ ي  أك خارجي أ ليوش مؿ مرج يشُ  امديدي  
مشةديد وهؿ امدهكض ههذا امكاتع كشةديم  إمى اإلماـأ ليكضح امصكات اممط كه  ل  

امم ةاة ع ى عاشؽ امطرليفأ جاعبلن م،وو  امةياة  امةراـ كاممةركميفأ كامموؤكميات
اإلوبلمي أ كامشكعي  امثةالي  م مو ميفأ كامبلعدؼأ كاطبلؽ امةرياتأ كاألخكة 
اإلوبلمي أ كاألم  امكاةدةأ ألضؿ اموهؿ كأدجةها مةياـ امدكم  اإلوبلمي  ام اممي أ 

هشرل خير  كويدشج عف رؿ  ذمؾ كةدة االجشماع اإلوبلم  امذم ويركف تيام ُ 
. مرف كةدة االجشماع امش  يدعك إميها امشيرازم ميوت م39اكعامؿ شةدـ مجميع امهشر

ش ؾ امكةدة امو هي  امش  ةذر مدها امدرشكر اع   امكردمم ل  رشاه  امهزم  ام ةؿ 
امهشرممأ إذ شدلع اممطامه  هكةدة االجشماع إمى امش،ريد ع ى إمياة امشدازع كاإلخشبلؼأ 

جمكد ل  االجشماعأ مما يج ؿ األلراد عاجزيف عف امشطكر أك امشريؼ ليخ ؽ ذمؾ ام
. لامشيرازم ال ييكؿ عف هذه امةةية أ مذا يؤرد ع ى أف م40ا مبلكضاع امموشجدة

امدعكة إمى كةدة االجشماع ال ش د  إمياة امشدازع اك امشدالس ل  اممجشمعأ ع ى أف 
راـ اإلوبلـ كم اييره  امخ ةي أ كهرذا يركف ذمؾ شدالوان إيجاهيان كو ميانأ مؤطران ه،ة

شدالس ويرور جمكد اممجشمع كيوير ه   إمى األماـأ أما إذا ادةرؼ امشدالس عف 
أةراـ اإلوبلـ كم اييره  امخ ةي أ لوكؼ يركف وههان إلثارة ام داكة كامهيضاة هيف 

 األلرادأ كيدلع هامدهاي  إمى شكريؾ االجشماعأ كاد داـ امو ادة لي . 
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إف رشاهات مةمد امةويد  امشيرازم ع ى رثرشها كشدكعها رادت ذات إشجاه      
كاةدأ كغاي  كاةدةأ كه  ما ذررداُه آدكان كمـ شرف مشداثرة هبل هدؼ يكةدها كيجم هاأ 

 لكيها تكاوـ مششرر  رثيرة شرهط هيدها.
 
 
 
 
 
 
 

 :االنطالق من الواقع لبناء المثال -ثالثاً 
امكات ي  كدعاة اممثامي  كاةدان مف أتدـ امجداالت ل   يشرؿ امجدؿ هيف دعاة     

أ لامكات ي  مكظ  شدوب إمى امكاتع كهك امش ة امكجكدم  م41اامكرر امك وك  اإلدواد 
كامةةية  أك امك    كعروها امخيام  كامكهم . كامكات ي  "ه  مطاهة  امكاتع كاإلدواف 

أرما ي رؼ   م42اه  ل  امكاتع .."امكات   هك امم ركؼ هشكريره اممكالؽ م ةةية  رما 
اإلدواف امكات   ه،دُ  ".. امذم يرل األشياة رما ه  ع ي   ل  امكاتع كيشخذ أزاةها ما 

أ أما اممثامي  له  "مدرو  م43ايداوهها مف امشداهير دكف امش،ثر هاألكهاـ أك األةبلـ.."
يجب أف لرري  شهشـ هإصدار أةراـ تيمي  ال شش  ؽ هما هك تائـأ كمرف هما 

أ كلهـ مدهجي  امشيرازم ل  ضكة امةديث عف امكات ي  كاممثامي أ يةرـ م44ايركف.."
ع ى اد  مف اممكرريف اممثامييفأ مما يةم ُ  مف شصكرات عف امدكم  اإلوبلمي  
ام اممي أ كاالجشماع اإلوبلم  امذم يكلر امو ادة امةصكل أللراده  كجماعاش  أ ةشى 
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كاوشيراب مف ش،م هاأ إذ ريؼ شةاـ امدكم  اإلوبلمي  امكاةدة أثارت شصكراش  هذه  ةيرة 
كش يى امةدكد ليما هيف ه دادها اممخش ك  ل  امكتت امذم أصهةت لي   هذه  امةدكد أمران 

كريؼ ويشـ إمياة تادكف امجدوي  امم مكؿ  مبلزمان م ةادكف امدكم  كام بلتات امدكمي ؟أ
بلمي  امش  ال شمييز هيف ألرادها إال هامشةكل ه   ل  دكؿ ام امـ مصامح امجدوي  اإلو

كام مؿ امصامح؟ألضبل عف عشرات األوئ   اممشاهه  امش  كمدت شداتضان داخؿ 
اممدرو  امشيرازي  ذاشهاأ لك  امكتت امذم دجد لي   اف اممجاالت االجشماعي  كامثةالي  

ة امرشاهات مف خبلؿ رثر  -مهذه  اممدرو  تد أخذت طريةها إمى امشطهيؽ كامدجاح
لإف امش ثر راف دصيب مجامها اموياو  امذم ال  -كاممؤووات امش  ش شمد ألراره 

د داـ امرؤي  اموياوي  امكاضة . كمرف ع ى امرغـ مف  يزاؿ ي اد  مف االرهاؾ كا 
مثامي  امشيرازم أ لإد  يج ؿ مف شركط شةدـ امجماعات هك اشصالها هامكات ي  ليةكؿ 

ظهار امدكس همظهر امجد مع إف "ةؿ األمكر ال يمرف  هاألتكاؿ اممجردة كامش،لؼأ كا 
امكراغ عف ام مؿأ هؿ امةدير هك اإلدواف امكات   امذم يبلةظ األمكر هرؿ كات ي أ 
كهدكف أف يدظر إميها همدظار غير صةيحأ لإف عدـ االدوجاـ مع امكاتع ل  امكرر 

اممثامي  ال يةيـ ذمؾ أ لهك ل  شصكراش  م كات ي  ك م45اكام مؿ أكؿ خطكة م  جز.."
 امكصؿ امةاد هيف اممكهكميفأ لريؼ ش،شى مُ  ذمؾ؟.

أ لهك يدرؾ طهي   امكاتع مةد شةةؽ ذمؾ مف خبلؿ دمج   هيف امكات ي  كاممثامي        
اإلوبلم  ام امم أ كما لي   مف مواكئ كعيكبأ كما يكاجه  مف شةديات كعةهاتأ 

ا كشجاكزهاأ مردُ  ال يةاكؿ امخضكع مهذا كما ي صؼ ه  مف شداتضات اليمرف اغكامه
دما يةرص ع ى هياف ما شؤكؿ إمي   هذه   امكاتع كامةهكؿ هما يكرضُ  مف تكاعدأ كا 
امةكاعد مف شركر كأثاـ ش ةؽ امضرر هاإلدوافأ طامما إف مف كض ها إدواف شةررُ  

اؿ مدي  أ كاف امميكؿ كاألطماع كامشهكاتأ ليج ؿ امهديؿ مهذه  امةكاعد تكاعد عامـ اممث
وش ماؿ هشرؿ صةيح  كأال  آمياش  امكصكؿ امى هذا ام امـ يشط ب  م رل  امكاتع كا 

لامكشؿ هك امدشيج  اممدطةي  مشجاهؿ امكاتعأ مذا شراه  ل  امكتت امذم يوش مؿ أدكات 
امكاتع اممشمث   هاألةزاب كاممؤووات كامشيارات اموياوي  ككوائؿ اإلعبلـ ه،ةدث ما 

مف شةدـ ل  امكتت امةاضرأ لإدُ  يدعك إمى أف ششصؼ هذه  األدكات كص ت إمي   
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هصكات مثامي  مةددة مثؿ عدـ االهشماـ هامددياأ كشرريس إهشمامها هاآلخرةأ كاف 
. إف م46ايركف طاه ها ام اـ امصدؽأ كاألماد أ كامكلاةأ كاممركةةأ كعدـ ةب امشهرة.."

ؿ ثامث امثكاهت اممدهجي  ل  لررهأ هؿ تد ادطبلؽ امشيرازم مف امكاتع مهداة اممثاؿ يمث
ي،ش  ل  االهمي  ه د اوبلمي  اممدط ؽأ مذا شجده غامهان ما يركف ل  مدشصؼ امطريؽ 
د داـ امو ادة  هيف عامميف: عامـ امكاتع امذم تاد إمى ششرذـ اممجشم ات كششششها كا 

هصبلة  كرتي  هيف ألرادهاأ ككجكد ه ض  اممظاهر االيجاهي  ل  هذا ام امـ اليةرـ 
ألف اممظاهر امو هي  ه  اميامه أ رما اف امكشؿ كامشراجع ويركف مصيره امذم الهد 
مد أ كمرف ل  امكتت دكو  يجب لهم  كعدـ شجاه   مف تهؿ دعاة االصبلح 

ل  شجارب  -ةوب امشيرازم  -كامشييير. كعامـ اممثاؿ امذم كص ت إمي   اإلدوادي 
اهلل ع ي   كآم  م كةرـ أمير اممؤمديف اع ي   اموبلـم واهة  عددما ةرـ امروكؿ اص ى 

عطاة رؿ  ل اشت اإلدوادي  ل  و ادة شام  مف اممواكاة كعدـ امشمييز هيف ألرادها كا 
ذم ةؽ ةةُ  أ لاد دـ امظ ـ كواد ام دؿأ كهذا ام امـ الهد مف هث امةياة لي   مف 

مكتؼ امشيرازم هذا ج ؿ  جديد كهك عامـ ال يكجد مُ  شطهيؽ ل  امكتت امةاضر. اف
مدُ  مكرران مشدةبلن يهةث ل  رشاهاش  كةكاراش  عف صكرة م امم  امذم يدعك إمي  أكشدة 
شمور  ههذه امصكرة كعدـ امشدازؿ عدها مهما رادت االكضاع مـ شمرد  مف ام ثكر 
  ع ى أم شجره  ل  ي  مطاهة  مها اك تريه  مدهاأ مهذا ويجد اممشاهع كاممهشـ هكرره اد

ر ما وار كراة شجره  ما كأةوف امظف ليها ورعاف مايشراجع عدها كيشهمها ه د اف 
يرششؼ إف شركر اإلدواف كأطماع  كاديماو  ل  طمكةاش  امدديكي  أشد ش،ثيران كأه د 
موال  عف عامم  اممثام  لششوع امكجكة هيدُ  كهيف هذه  امشجارب يكمان ه د يكـ مشصؿ 

شران ه امم  امذم يشصكرُه كمةذران مف عامـ كات   يخامؼ إمى ةد امةطي  أ لي كد مه
 ل  دظاـ ةرم  كو كؾ الراده  كدشائج  ام امـ األكؿ.

إف إوبلمي  اممدط ؽأ كشدكع امدشاج امكررم ككةدة امهدؼأ كاالدطبلؽ مف امكاتع   
مهداة اممثاؿأ ششرؿ ثبلث ثكاهت مدهجي  شةرـ لرر امشيرازمأ كشج  ُ  يدوج لرره 
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. ررهبلة اممةدو  أ دار صادؽ م طهاع   0طم مةمد امةويد  امشيرازم. اموهيؿ إمى إدهاض اممو ميف. 

 .442ص . 9113كامدشر أ



دكامهاأ كوششضح ةةية  شمور  ههذه  امثكاهت مف خبلؿ صكةات كلصكؿ هذه  ع ى م
 امدراو . 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: السيرة العممية والسياسية لمشيرازي
و  امذم مـ يشكتؼ امشيرازم هامدشاط ام  م  كامويا مةمد امةويد  شميزت ةياة    

مى ويرش   ام  مي  ل  اممط ب شكضيح مظاهر هذا امدشاط ويشـ امشطرؽ إإال هكلاش . كم
 ليما ويخصص اممط ب امثاد  مويرش  اموياوي .   األكؿ مف هذا اممهةثأ

 :السيرة العممية -المطمب األول
االتشصادي أ ع ى امرغـ مف إدةدارها  هص كه  اكضاعهااشصكت أورة امشيرازم      

رادها مف ط ب مرف ذمؾ مـ يمدع ألأ م47اد مف األثرياة مف جه  األب كاألـمف عد
ا رهير  اام  ـ كامشككؽ لي أ الويما إف رب هذه األورة امهدم امشيرازمم تد هذؿ جهد

مى ررهبلة اممةدو  ةاؿ هذه األورة مف امدجؼ االشرؼ إ د إدشهل  ش  يـ أهداةهأ ل
مأ د أكدع امشيرازم امذم راف ل  امشاو   مف عمره عدد امشيخ اع   أرهر امدائي

طكاؿ ل  امرشاشيبأ كراف رشاعه  ل  امجدكب امشرت  مف امصةف مؤل اامذم راف م  م
ثـ ش اتب ع ى ش  يم  عدد رهير مف ام  ماة أهرزهـ كامده  أم48ا ؼامةويد  امشري

امهدم امشيرازممأ إذ يةكؿ امشيرازم: "كراف أرثر شش مذم ع ى يد ويدم امكامد رةم  
اممطكؿ ل  ك اممدطؽأ  ل  امدةكأ كامةاشي  ل  ط اهللأ لةد ترأت عدده: امويك 

امهبلغ أ كخبلص  امةواب ل  امةوابأ كترأت عدده ل  اممةاضرات اإلجشهادي  ل  
                                                 

47ا
 .03مصدر واهؽ. ص م م مزيد راجع: مةمد امةويد  امشيرازم. كامدش . 
48ا
 9114. هيركت أ مؤوو  امشه يغ ام اممي  أ 9ل  ررهبلة. طعشت م م مزيد راجع: مةمد امةويد  امشيرازم. 

 .05-03. ص ص



أ كامخمسأ درس كامةجأ  امخارج: امروائؿأ كاممراوبأ كامطهارةأ كامصبلةأ كامصـك
كه د كامده أخذ ام  ـ مف أواشذة آخريف مثؿ: امويد . م49اكامروائؿ اممشكرت  إمخ.."

  اهلل ام ظمى امشيخ مةمد ع   اموراه أ كآي  اهلل امشيخ يكوؼ ةوف امةم أ كآي
امشيخ مةمد ك مةمد هادم امميبلد أ  امويدك امخرواد أ كام بلم  امشيخ زاهد ع  أ

 رضا األصكهاد أ كآي  اهلل امويد زيف ام اهديف امراشاد أ كآي  اهلل امشيخ ج كر
مةرم  ل  امك وك أ . كدرس خبلؿ ذمؾ امربلـ ل  أصكؿ امديفأ كام50اامرشش 

كامجيرالي أ كامهددو أ كام ركضأ كامشجكيدأ كع ـ امك ؾأ كشكوير امةرآف امرريـأ 
ام رهي   امطبأ كش  ـ مف ام يات: لضبل عفريخأ كع ـ امةديثأ كع ـ امرجاؿأ ك ش،كام

كةكظ امةرآف امرريـأ كتوـ مف  أم51ا اآلردي أ كامشرري ك رؿ مف امكاروي أ كاإلدر يزي أ 
هبلغ  مئلماـ ع   ع ي  اموبلـأ كه ض أدعي  امصةيك  اموجادي  مئلماـ زيف دهج ام

ام اهديف ع ي  اموبلـأ كمجمكع  مف األةاديث كاألدعي  األخرلأ كموائؿ امكة  
اإلوبلم أ كأمكي  إهف مامؾأ كرشاب امويكط  ل  شرح االمكي أ كمشف اممطكؿ ل  

ش ار امم دطؽأ كامةرم  م وهزكارمأ كمجمكع  امهبلغ أ كمشف امشهذيب ل  اممدطؽأ كا 
. كهذا ما راف ميركف مكال امهردامج امش  يم  اممرثؼ امذم م52امف مةامات امةريرم

خضع م  امشيرازم كامذم أشار إمي  هةكم : "ردا ل  رؿ يـك مف أياـ امشةصيؿ 
دروان كشدريوان كمطام   ل  اممرشه  امدراوي  م ةكزة ام  مي  92اام  م م عدددا 

مع امطبلبأ ردا دص   صبلة امصهح جماع  خ ؼ كامدم.. ثـ دهدأ   ةثكمها
همهاةث  امدركس امش  أخذداها ل  اميـك امواهؽ مع زمبلئدا ل  امدراو  إمى ط كع 
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ذهب إمى امهيت كدشداكؿ ط اـ االلطار.. ثـ درجع دامشمس أم أرهع دركسأ ثـ 
مظهرأ لدذهب ه دها كدةظر دركس امصهاح ةكام  خمو  أك وش  دركس إمى آذاف ا

إمى صبلة امجماع  كاميداة كاإلوشراة  ت يبلنأ كدهدأ ه د امظهر هردامج اممهاةث  ل  
ف دص   امميرب كام شاة ادكس امدركس امصهاةي  إمى آذاف امميربأ ثـ مف ه د 

جماع نأ دهدأ هشدريس ه ض امدركس م ط ه  اممهشدئيف ل  امةكزة هيف أره   إمى 
إمى أف شمر أرهع واعات مف ام يؿ ثـ د كد إمى امهيت مدطامع  خمو  دركس مي يانأ
. مةد هي، هذا امهردامج امش  يم  اممرثؼ م53اواهة  كامبلةة .."امكدراجع امدركس 

  كومك أخبلت  لةد أهبلُه إمى أ أما دهكغ  ام  مم54اامشيرازم ميركف عاممان مكوكعيان 
كهك ال  دهأ كيه غ درج  ع مي  مشةدم ميركف إمامان م جماع  ل  أكاخر أياـ ةياة كا أف

درس امكة  يأ رما أصهح مدروان م  ـك امديف م55ازاؿ ل  وف امثبلثيف مف عمره
 شخذ مرج ان م شة يد ه د كلاة كامده كهك ل  وف امثامث اصهاةانأ كاالصكؿ عصران ك 

 دمويأ هإجازة مف ام  ماة امرهار رؿ مف: امويد عهد امهادم امشيرازمأ كام56اامثبلثيفك 
مةوف امةريـأ كأةمد امخكدوارمأ كآي  اهلل ام ظمى امميبلد أ كآي  اهلل ام ظمى ع   

كمف اممظاهر امدام  ع ى دشاط امشيرازم ام  م  هك إد  . م57اامههههاد  امرامهرمزم
ل  ه ض األةياف ال يداـ مف األرهع كعشريف واع  ل  اميـك إال واعشيف هوهب 

كأهرز ما شككؽ لي  كمكت األدظار إمي  مف خبلم  هك  أم58اادشيام  ل  امهةث كامش،ميؼ
أ امش  ج  شُ  ي ةب ه،مةاب رثيرةن رداهي  امزمافأ كدادرة امش،ميؼأ كو طاف  غزارة مؤمكاش
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رشاب  0911شجاكز عددها األمؼأ كهداؾ مف يةكؿ إدها شجاكزت  . اذم59ااممؤمكيف
0595ف إدها شجاكزت ك أ هيدما يرل آخر م60ال  مخش ؼ امجكادب

كهذا إدما يدؿ أ م61ا
مـ يوشطع أةد اةصائها هشرؿ دتيؽأكيرك  مشكضيح هذه  هذه امرشاهات اذ ع ى و   

جزة ل  أرثر مف وه يف  091امو   اإلشارة إمى إف مكوكعشُ  امكةهي  كةدها ه يت 
أمؼ صكة أ شداكمت ام هادات كامم امبلتأ رما شداكمت أهكاب موشةدث  ل  امكة  

: اموياو أ االتشصادأ االجشماعأ امةةكؽأ امةادكفأ امدكم  اإلوبلمي أ اإلوبلم  أهرزها
كأهمي  هذه اممكوكع  ششضح إذا ع مدا إف  م62اامهيئ أ امطبأ األورةأ امموشةهؿ.

جزةا  33ل  امكة  االوبلم  الشزيد ل  اه د امةدكد عف اممكوكعات امكةهي  اممكجكدة
ث  اض اؼ ع ى ارهر مكوكع  مشكلرة مما يج ؿ مكوكع  امشيرازم امكةهي  شزيد ثبل

 هاأةد امهاةثيف اممهشميف هشكزي  . كتد دل ت غزارة مؤمكاش م63امدل امةكزات ام  مي 
. م64اود أ لكجد إدها رادت هكاتع رشاهيف ل  امشهر امكاةد 25ع ى لشرة ةياش  امهامي  

ى مف األرؽ كال غراه  ل  ذمؾ إذا ة  دا تكؿ امشيرازم اآلش : "إدد  ردت أوشكيد ةش
دما أتـك كأششيؿ  امذم يصيهد  ل  ام يؿأ لبل اش ؼ كتش  ل  امشة ب ع ى امكراشأ كا 
أ ل،دع امة ـ كامكرت  ألداـ ت يبلنأ كتد يشررر هذا ام مؿ  هامرشاه  ةشى يهاجمد  امدـك

. أف ةرص امشيرازم ع ى اوشيبلؿ كتش  أتصى إوشيبلؿ م65اأةيادان ل  مي   كاةدة"
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  اموكرأ هؿ ش،ميؼأ ج    يصطةب امة ـ كامكرؽ كامرشاب ةشى لمصامح امهةث كام
أ كتد ش،رد ذمؾ مف خبلؿ ركايات اممةرهيف مد أ كمدهـ م66اأثداة رركب امةال  كل  

صهرُه اهاتر امكام م امذم يذرر هذه امركاي : ".. اشكةت مع عائ ش  ع ى أف دؤجر 
كد،ش  إمى وماة  اإلماـ ريه  مف مديد  تـ اممةدو  ةهوشادان ل  إةدل امةرل ام

هجماؿ امطهي    يرل  عف دكو  كيوش،دس كدصةه  م دا إمى هداؾ ع   امشيرازم..
ف امجك ةاران  امخبله  ثـ.. د كد ه د واعات ت ي  أ ع مان ه،ف امكصؿ راف صيكانأ كا 

مداره امذم  جدان.. هذا مف جادبأ كمف جادب آخرأ ل،ف مبلزم  اإلماـ امشيرازم..
ع ى اممطام   كامش،ميؼ ج  دا دة ؽ ع ى صةش   ان طكي   كشدة ادهمار  اوشيرؽ وديد

أ ل،خذدا دكرر ل  اصطةاه  م دزه  كامشرلي  عف دكو .. امرف امشيرازم  كوبلمش
رلض ام رض تائبلن:م أذههك أدشـأ اما أدا لمدشزه  هداأ كأشار هيده  إمى امرشب امش  

ر ما أصرردا ع ي  أف دصطةه  م دا مـ رادت ةكمُ  كتاؿ: امرشب هواشيف ام  ماةأ ك 
يةهؿأ كه د أف ي،ودا مف اتداع  كدععدا كذههدا كةدداأ كعددما رج دا إمى اممديد .. 

مأ امذم راف يـك ميبلد اممهدم  ذههدا مدهارؾ وماةش  ذمؾ اميـك اامدصؼ مف ش هاف
.. داكمد  ه ض اممخطكطاتأ كام ش  صاةب ام صر ع ي   اموبلـأ ل ما دخ ت ع ي  

راف تد دكدها.. كتاؿ: عددما ذههشـ إمى امةري  لرضت إدد  ردت آشيع م رـأ مذا لةد 
مى تهؿ  شررت جميع أعمام  هما ليها اممطام   كاإلمشةاة هامداسأ كمدذ ذمؾ امكتت كا 
دتائؽ لرغت مف ش،ميؼ هذا امرشاب ةكؿ اإلماـ أمير اممؤمديف ع ي  اموبلـأ ةيدها 

ش أ كه د مطام ش  كجدت إد  مف امرشب امةيم  امجديرة ش جهت كأخذت امرشاب كطام 
هامشرجم أ كمذا عزمت ع ى شرجمش  إمى ام ي  امكاروي أ كتد إوشيرؽ شصةية  
كشرجمش  مدة ثبلث  أشهرأ كراف إوـ امرشاب " اإلماـ ع   ع ي  اموبلـ شمس ل  

 .م67األؽ امةري  "
شاب أك رشيب خبلؿ مدة إف و   ع ـ امشيرازم ه  امش  مردش  مف ش،ميؼ ر    

ا ه ضها تد ششهد شررار  –إف رشاهاش  الشةاس هامرـ  ششجاكز اميكـ امكاةدأ رما كجيزة ال
دما ه   أ-مؤللرار األواوي  مدي   غدي  ل  مادشهاأ كعمية  ل  شة ي هاأ  –أيضُا  –كا 
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ج ت لي  مؤمكات ةشى تاؿ ليها أةد اممهشميف: "كأشهد اهلل إد  ل  أم مكضكع را
شةديـ رشاه   اإمى امكربلة كجاة ل   أ م68امف شدة إةاطشُ  كشمردُ " ةش  هةيت ةائراوما

ةاطش  ل  امهبلدم إدُ  "يمشاز هدظراش ع ى  كاالطبلعمكر اممو ميف   امشام   ه،امثاته  كا 
ـ  أكضاعهـ كما يجرم ل  هبلدهـأ رما يشميز هكرره  امم طاة اممخشمر هامشجارب كاممك

كما ج ؿ امشيرازم ههذا امموشكل ام  م   أم69اكات ي  إمى األمكر"هامدضج كامدظرة ام
 م 70اأمكر مدها:

  ةالظشُ  امةكي  امش  اوشكعهت اآلالؼ مف األةاديث امشريك أ إمى جادب امةرآف
 امرريـ كمصادر أخرل.

 ل  ششى ةةكؿ امم رل .  رشاب ام صري أ امش  شجاكز وش  آالؼ  مطام اش 

 اب االخشصاص ل  ششى اممجاالت كامش  راف اممرثك  مع أصة  اوششاراش
 مشهكران هها.

وشطاع ههذه امخصاؿ      ديدة ل  ام  ـك اإلوبلمي أ لضبل عفأف يكشح آلاتان ج كا 
أ ةشى مةب هاممجدد امثاد أ اف إذ أدرؾ  م71اامجهد امذم هذم  ل  شجديد هذه ام  ـك

اممهجكرة م دصأ كامثاد  "األكؿ هك اوش ادة األه اد  شرمف ل  شةيف: إشرامي  امشجديد
هك ضركرة إرشواب امجكاهر اممشضمد  ل  مشكف امكة  ألشراؿ م اصرة ل  عيف 

إف ام ةيدة أل امشيرازم ر إذ أ م72اة .."ك امةاؿ امش  ششـ ليها اممةالظ  ع ى جكهر ام
".. غدى عف أم شجديد يشجاكز اممظاهر كامشر يات  اإلوبلمي  مشرام  أ كه  ل 

يف كتصكر أدكات كام ةيدة.. شرمف ل  أراجيؼ اممرجشر   .. مكأدكات امشكصيؿ ك
مى عرض اإلوبلـ عرضان اامشكصيؿ كامشه يغأ كم بلج هذه امةضي .. دعا أدصاره 

جيدان كاألخذ هرال  اموهؿ اممشاة  كامممرد أ كأرد ع ى امم اصرة مدها رامش كزيكفأ 
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واميب امم،مكل أ أم اممدهر كاإلذاع أ كاإلدشرديتأ كامصةيك أ كاممج  أ لضبلن عف األ
ل  تراةاش  كرشاهاش  ع ى امةرآف امرريـ  ه. كراف أرثر شرريز م73اكامش ائر كاممداوهات.."

كيما يش  ؽ هامةرآفأ لكأهؿ هيش  ع يهـ اموبلـأ  أكويرة امروكؿ ص ى اهلل ع ي  كآم 
  م74ادجده شرهط  عبلت  خاص  ه  مف خبلؿ:

 طكي   مف ةياش .  ريو  م داس مدةمدذ وف مهررة كشد أكالن: ةكظ  م 
 ثاديان: رثرة مؤمكاش  امش  أخشصت هامةرآف مثؿ: 

 جزةانم 41ا شةريب امةرآف مؤلذهاف -
 أجزاةم  01ا شوهيؿ امةرآف -

 أجزاةم  4ا شكضيح امةرآف -

 لة  امةرآف  -

 مماذا يةارهكف امةرآف.  -

 مشى جمع امةرآف.  -

د ةارم  ع ى امكة  كامكرر كاألخبلؽ كاوشدهط مف خبلؿ دراواشُ  امةرآدي  وش  تكاع   
 إمى آيات ترآدي  وماها امشيرازم كاموياو  كاالجشماعأ كاوشددت هذه امةكاعد اموت

. كهذه امةكاعد م75ا"هاآليات اممدوي " امش  دواها اممو مكفأ لشراج كا هدؿ أف يشةدمكا
 : م76اه 

مزاميشها كموشددها اآلي  امرريم  امش  ش -0 كامذيف ا ةكؿ:تاعدة كجكب امشكرل كا 
 . م77اماوشجاهكا مرههـ كأتامكا امصبلة كأمرهـ شكرل هيدهـ كمما رزتداهـ يدكةكف

هـ آلي  امرريم  امش  شةكؿ: ايضع عدهـ إصر تاعدة امةري  كموشددها ا -9
 .م78امكاألغبلؿ امش  رادت ع يهـ

                                                 

73ا
 .24. صم عهد اهلل امكريج  . مصدر واهؽ  
74ا

ص  . مصدر واهؽ.0شةكؿ ل  امش،ريخ اإلوبلم . ج ممخزكم . اممجدد امشيرازم امثاد م مةمد و يد ا 
 .959-950ص
75ا

 دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال     . 92مج   امده،.ام دد  .اشيرازم كآلاؽ االدكشاح ام اصرة م واعد امجاهرم. اإلماـ 
 .  55ص.  9114كاالعبلـ أ 

76ا
 .55-53م اممصدر دكوُ . ص ص 

77
 . 41: اآلي  م وكرة امشكرل (



ف ميس مئلدواف إال ما ا كموشددها اآلي  امرريم  امش  شةكؿ: تاعدة امو   -4 كا 
 . م79ا مف و يُ  وكؼ يرلأك  .و ى

إف هذه أمشرـ أمُ  ا تاعدة األم  امكاةدةأ كموشددها اآلي  امرريم  امش  شةكؿ: -3
 . م80ا مكاةدة

مرـ رؤكس وشددها اآلي  امرريم  امش  شةكؿ: اامماؿأ كم تاعدة شم ؾ رأس -5
 .م81ا مشظ مكف أمكامرـ ال شظ مكف كال

خ ؽ ش  شةكؿ: اهك امذم وشددها اآلي  امرريم  امتاعدة إعمار األرضأ كم -9
 . م82ا مل  األرض جمي ان  مرـ ما

هشماـ امشيرازم هويرة امروكؿ اص ى اهلل ع ي  كآم  كأهؿ هيش   هامدوه  ال أما     
ص ى  ميـ ثةال  امروكؿ اع يهـ اموبلـمأ لهك ألد  ".. راف ي شةد ه،ف دشر امكع  كش

ي د مف أعظـ امخدمات امش  ،ميؼأ يش   اع يهـ اموبلـم عهر امشكأهؿ ه ماهلل ع ي  كآم 
ظـ أكتاش  ل  امش،ميؼ كما يةدمها اإلدواف م مجشمع امهشرمأ مذا راف.. يصرؼ م 

ص ي  امش  ش رضت مويرة روكؿ اهلل مف مطام ات كعركؼ ع ى اممصادر األ يشط ه 
أ كرؿ رشاب يةشمؿ ش رضُ  ع يهـ اموبلـ ص ى اهلل ع ي  كآم  كأهؿ هيش  امطاهريف  

 .م 83ا"ي  كآم  كأهؿ هيش   ع يهـ اموبلـص ى اهلل ع مف مداتب امده   ة مذرر ش

مةد شةكمت ألرار امشيرازم إمى مدرو  ع مي  ةم ت أومُ أ كه  مدرو  "..          
كامةرري  كامدكوي  كاالتشصادي أ هذا ب ام  مي  كاالجشماعي  ..غطت امرثير مف امجكاد

الجشماعي  كامةرري  امش  شكمدت ضمف هذه يع اف جادب ثاٍفأ اممشار مف جادبأ كم
ف جادب ثامثأ امرـ امهائؿ مف ماممدرو  طكاؿ مويرشها امش  دامت أره يف ود أ ك 

ام  ماة كاممكرريف كاممثةكيف كامةررييف امذيف أدجهشهـ هذه اممدرو  كرلدت ههـ 
 أره يف ود  ع ى امواة أ كمف جادب راهعأ امشجارب امش  اوشمرت ع ى مدل
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و  االالؼ مف امطبلبأ كضمت هذه اممدر  أم84ا.."كل امثةال  كاإلجشماع  وشامم
شهى امشيرازمأ اممرجع جأوماة هارزة مدهـ: اممرجع صادؽ امشيرازمأ م كشخرج مدها

مةمد شة  اممدرو أ ام بلم  مرشضى امةزكيد أ هادم اممدرو أ عهاس اممدرو أ 
خطيب عهد امةميد ةوف امصكارأ ج كر امهادمأ مةمد صادؽ امررهاو أ ام

  ال رومرف هذه اممدم 85ااممهاجرأ مرشضى امشيرازمأ مةمد رضا امشيرازم كغيرهـ.
زامت ل  طكر امدمك كاتشصر شطهيةها ع ى امجكادب امثةالي  كاالجشماعي أ كمـ ششةكؿ 
ه د إمى مدرو  وياوي  ع ى ص يد امكاتعأ ألف ألرارها اموياوي  مـ شطهؽ ه د م ةرـ 

شككؽ  لضبل عف أ م86ارما طهةت األلرار اموياوي  مييرها مف اممدارس مها أك ع يها.
ل  مجاؿ  -ايضا  – امشيرازم ل  مجاؿ امرشاه  كامش،ميؼأ لإد  تد شككؽ كذاع إوم ُ 

تام  اممؤووات ام  مي  كامخيري   صدار امرشب كاممجبلت ام  مي أ كا   داخؿ–طهاع  كا 
  ررهبلة اممةدو أ هش،ويو   ممدرو  كتد هدأ دشاطُ  هذا ل  مديد -ام راؽ كخارج 

اإلماـ امصادؽ ع ي   اموبلـ االه ي أ كلشة   أكؿ مرشه  أه ي  عام  ليها وميت 
تامش   اامجم ي   صداره  مج   اأجكه  امموائؿ اإلوبلمي مأ كا  هاممرشه  امج كري أ كا 

 رشبييف دوخ  مف امامخيري  اإلوبلمي مأ رما تاـ هطهاع  كدشر أرثر مف خمو  مبل
د خركج   مف كه . م87ال  مخش ؼ اممجاالت ام  مي أ كزعها مجادان ل  عدد مف امدكؿ

ع ى ش،ويس اممئات مف اممواجدأ كاممدارس ام  مي أ كامةويدياتأ  ام راؽأ ةكز
صدار  كاممرشهاتأ كصداديؽ األتراض امخيري أ كاممدظمات اإلوبلمي  كاإلدوادي أ كا 

عددما أتاـ  –ع ى وهيؿ اممثاؿ  -لهك أم88اافامصةؼ كاممجبلت ل  رثير مف امه د
أ كاإلوبلـ كامةياة مم ام  امداساخمس مجبلت ه أ اإليماف  ل  امركيت أصدر

أ كامهداي أ كامجهادأ كأوس مرشه  امروكؿ األعظـأ كجدد مم كشياتاأ كامكشاة مم شهابا
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 91مرشه أ كطهع  911مواجدأ كه غ عدد اممرشهات امش  لشةت هشةريض    ثبلث
وشمر ل  دشاط  ام  م  هذا ه د ل  ششى اممجاالتأ ارشاه ادشةام  مف امركيت  كا 

وشةراره ل  إيراف إمى أف كالاه االجؿ ليها عاـ  9110كا 
هإتام   كاهشمام  .م89ا

رمامها م هداة اممؤوو  امواهؽ ل  ةام  صبلة  ال إراف مع امشرريز ع ى  اممؤووات
.. مؤوو  أك هيئ  أك جم ي أ لبل هد أف ش،داو أ مذا دراه يةكؿ: "ل ك أدده مف أواه

ت امش  وهةشداأ كدرمؿ ما ددرس كددتؽ ل  عمؿ هذه اممؤووات كامهيئات كامجم يا
امماضكفأ كدضع خطكات جديدة ع ى امطريؽأ مي،ش  امجيؿ امبلةؽ  شكتؼ عدده

وكؼ  يـ مدةيـ مراد  هداة آخرأ لإف ذمؾدكيرمؿ ما شكتكدا عددهأ ال أف دهدـ امهداة امة
 . م90اراف امهداة امواهؽ تائمان ع ى أوس غير صةية " اليخدمدا هؿ يؤخردا إال إذا

إف ادطبلؽ ألرار امشيرازم مف امشري   اإلوبلمي أ مع ش،ريده ع ى إمهاس امشري        
ثكب ام صري  مششداوب مع مشط هات ام صرأ كلهـ امداس مها هك امذم ج ؿ ألراره 

أامش  كاجهت . لهك امشداد غير مشةطع م   ـك اإلوبلمي م91اششميز هاألصام  كامشةديث
م يد  هجـك عديؼ ع يها مف جهات مش ددةأ كتد شرؾ امشيرازم ه د رةي    ل  ةةب

ل  مةاكم   –أيضان –ويرة ع مي  ةال   هاأللرار ل  مجاالت مش ددةأ كه  ةال   
ف مشكازدان مع جميع شطهيةها ع ى أرض امكاتعأ مرف امدجاح ل  اممو ى األخير مـ ير

 ألرارهأ ليهة  رثير مدها ه يدان عف امشجره أ كوشةشاج إمى كتت م ةرـ ع يها.  
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 :السيرة السياسية -المطمب الثاني
هدأ امشيرازم دشاطُ  اموياو  كاألم  اإلوبلمي  شخرج مف مرة   اإلوش مار      

ةي   أثرت ع ى امش كب ثةالي  ث  اميره  اممهاشرأ كما شرر  هذا االوش مار مف شرر
ما جاة ه د   شةدم امشيريب امثةال أ لضبل عف -كال زامت-اإلوبلمي  امش  كاجهت 

ل،غرتشها ل  مماروات كو كريات  أاإلوش مار مف أدظم  كطدي  مـ شدهض هاألم 
مف يرل أف امشيرازم عاصر مراةؿ كهداؾ أ م92امدها ات أجزاةهاوشهدادي  ألةرشها كخر 

 .م93اى موشكييفريخي  مهم  ع ش،
موشكل امكاتع اموياو  امذم ش يشُ  االم  اإلوبلمي  هشرؿ عاـأ  المستوى األول:

رادت األم  ش يش مخاضات وياوي  خطيرة أووت كات ان  اؽ هشرؿ خاصأ اذكام ر 
راوات كهزائـ مش ددة أماـ شت األم أ اددص هان ألرثر مف دصؼ ترفأ لمف جادب شه

مف لي   آخر شهد ام راؽ شييير امدظاـ اموياو امرياف امصهيكد أ كمف جادب 
مي  ؾ مف ادةبلهات عورري  دمكي  مششامأ كما شهع ذ0251عاـ  امم ري  إمى امجمهكري 

ش يش مخاضات  االوبلمي  أ رما رادت األم 0291أدشهت إمى ةرـ امه ث عاـ 
ؿ كمدها: إيرافأ كامهاروشافأ كمصرأ كدكؿ امشما شييير ل  ام ديد مف دكمهاام

األلرية أ كدكؿ هبلد امشاـ كامخ يج ام ره  كغيرهاأ لضبلن عف اممشييرات اموياوي  
امش  عاششها امدكؿ اإلوبلمي  كام رهي  امش  ادشهت إمى أةراـ األدظم  امشمكمي  

هدعـ كش،ييد مف تكل   مةهضشها امةديدي  ع ى امش كبأ امموشهدة كامدرشاشكري
 .االيات اممشةدة كهريطادياإلوشرهار ام امم  كع ى رأوها امك 

امديدي  كام مؿ اإلوبلم أ إذ رادت اممرج ي   موشكل اممرج ي  المستوى الثاني:
عف  هيف أف شظؿ ه يدة عديدة مؤثراتديدي  شمر همخاض عوير ششجاذهها تكل ك ام
دارة شؤكف أ لشرشك  هاالدشياؿ هامهة م م  مؿ اموياو  كمشط هاشصدامش ث كامشدريس كا 

مي  دكف االمشكات إمى تضايا األم  امةيكي أ أك أف شرور هذا امشة يد امذم   مامةكزة ا
أ لشههط إمى واة  ام مؿ اموياو أ 0291يف ام راتي  عاـ ظهر ه د ثكرة ام شر 

                                                 

92ا
 .929-925م راجع ل  ذمؾ: مر  م،مكف. مصدر واهؽ. ص ص 
93ا

. هيركتأ 92ام دد .امده،مج   م دزار ةيدر: اإلماـ امشيرازم مدرو  امموشةهؿ وي شةؽ هها اآلخركف تريهان.  
 .955-953. ص ص9114امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 



مشركف ةاضرة ل  رؿ تضايا األم أ دكف أف يكرض ع يها مكتؼ أك شمد ها و ط  
رادت ".. ش اد  مف ةمبلت  -آدذاؾ-ف اممرج ي  أمف أداة كاجهها كدكرها. رما 

ك ع مادي أ كهث م كطدي  أك تكمي  أ امشخصيات كاألةزاب امش .. ااشصكت هرؤل
ت.. امش  شو ى إمى عزؿ اممؤوو  امديدي  كع ى رأوها اممرج ي .. عف االشاعا

  جماهير األم .. هذا مف امخارجأ كمف امداخؿأ رادت ش اد  مف شششت ل  امرؤي
.. ع ى لررة ام اـأ خاص ن ه د أف ررزت امثةال  اميرهي كعدـ امشماوؾ اممدهج  
مف ص ب اأم اموياو م  كاآلخر امذم ال يراها  ..لصؿ امديف عف اموياو

  .م94امهامها"
ما شةدـأ ل،ف امشيرازم عاصر شةكالت مهم  ع ى امص يد ام امم أ  لضبل عف     

  هذه امةرب مف دمار شررش كما 0235-0242شمث ت هإددالع امةرب ام اممي  امثادي  
 :أ كما دشج عدها مف شطكرات شمث ت هػمؤمـ ع ى موشكل ام امـ

 األمـ اممشةدة مشركف مدظم  دكمي  مةايدة شكض امدزاعات هيف امدكؿ  ش،ويس
كاةشراـ ةةكؽ اإلدواف ع ى موشكل  رؽ امو مي أ كشوهـ ل  دشر اموبلـهامط

 امم مكرة.

  هما امم ورر امشرت  هزعام  اإلشةاد ادةواـ ام امـ إمى م وررييف مشضاديف
اموكليش  امواهؽأ كامم ورر اميره  هزعام  امكاليات اممشةدةأ كتد اوشمر امصراع 

كراف امصراع  -ريخ إدهيار امم ورر امشرت ش، -0220هيف امم ورريف إمى عاـ 
صراع لررم هيف  مجرد صراع عوررمأ هؿ هك ل  جكهره هيف امم ورريف ميس
ا لرض كجه  دظره  ع ى ممف امشكريرأ يةاكؿ رؿ دمط مدهدمطيف مخش كيف 

ع امصراع هيف مشةةيؽ رلاه كو ادة امهشرأ كشكو امدمط األلضؿ كي دهاآلخرأ 
 إمى رؿ مراف ل  ام امـ.   -  همخش ؼ أشرام - هذيف امم ورريف

كهذه امشطكرات امكطدي أ كاإلت يمي أ كامدكمي أ شررت ش،ثيرها ع ى امدشاط اموياو    
  أ إذ ادط ؽ مدذ امهداي م شيرازمأ هؿ ةددت اشجاهات هذا امدشاط كمداطؽ اهشمام

                                                 

ماـ امشيرازم: اممرج ي  اممشصدي  كامممارو  اموياوي . ريخ اموياو  مئلم عهاس امشمرم. ممةات مف امش،0ا
 .923-924. ص ص 9119. دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 95مج   امده،أ ام دد



مف لررة امش،ريد ع ى إف ام بلج ممشارؿ ام امـ اإلوبلم  خاص نأ كام امـ عمكمان إدما 
 :م95اع ى امئلوبلـ مرشرز  هيشـ مف خبلؿ امرجكع إمى اإلوبلـأ ل مؿ ع ى ج ؿ شصكر 

يةي  م مو ميف كاممشمث   ل  أهؿ هيت امةدرات امةة االهشماـ هشكضيح .0
 امروكؿ ع يهـ اموبلـ. 

ظهار وداإلهشماـ هامش، .9   . دريخ كرصد ةررش  كا 

اإلوشدالؿ مؤللرار امش  يطرةها هامةرآف كامود  امشريك  كويرة أهؿ امهيت  .4
 ريخي  امةديم  كامةديث . يهـ اموبلـأ كدماذج مف امةصص امش،ع 

شركف ام  ـك اإلوبلمي  ةرران ع ى  ى الي  ل  امطرح ةش صر امهواط  كام .3
يؤرد  هطهة  م يد أ كهامشام  شةمؿ امموؤكمي  ع ى رؿ اممو ميفأ مذا شجد

رهط األوشاذ كامطبلب ال  مجاؿ ام  ـك اإلوبلمي م  ع ى ضركرة"..
هام امـ امم اصر كاألةداث امجاري  ع ى امواة  اإلوبلمي  كام اممي  

جاؿ امديف ع ى هصيرة ليما يةشاجكف إمي  مف ميركف ط ه  ام  ـك امديدي  كر 
ف ام  ـك امكةهي  كاألصكمي  تد أاإلرشاد كامهداي  كامشكجي .. لضبلن عف 

دأب اممو مكف ع ى عدـ لهمها هوهب أو كهها امم ةد كمصط ةاشها 
امص ه أ لراف امشيرازم يدعك إمى شهويط امثةال  اإلوبلمي  ر  يشمرف 

مف امكتكؼ ع ى  مف أعماتها هدال ؼاممو ـ مف األخذ هها كيير  ًن
امشاطىةأ ذمؾ امكتكؼ امذم وهب امةيرة كامجهؿ كصكالن إمى اإلرشياب 

أ مذا شجد امشيرازم ال يشردد م96اكمف ثـ ام هكدي  م و طات امجائرة.."
كوي   ل ام  ل  شهويط امةراةة ه،وش ماؿ امةص  ل  أثداة امرشاه  كي دها 

  .م97اعدد امةراةكشرويخ األلرار 

                                                 
ا

  .922-929م مر  امم،مكف. مصدر واهؽ. ص ص0
. مؤوو  امده، . ررهبلة اممةدو 10امده،. ام دد مج  شارر و يد. مكهكمي  امشدكير ل  لرر اإلماـ امشيرازم. م0ا

. ررهبلة 9. كراجع أيضان: مةمد امةويد  امشيرازم. ثكرة اإلماـ امةوف اع ي   اموبلـم. ط31.ص9119امثةالي أ 
  .94ص .9115أ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ اممةدو 

مةدو أ . ررهبلة ام13م راجع ل  ذمؾ: ةوف آؿ ةمادة. امةص  ل  رشاهات اإلماـ امشيرازم. مج   امده،أ ام دد 0ا
 .21-20. ص ص9119مؤوو  امده، امثةالي أ 



كامراصد م دشاط اموياو  عدد امشيرازمأ يمرد  أف يةوـ هذا امدشاط إمى     
مرة شيف: األكمى دشاط  اموياو  داخؿ ام راؽأ كامثادي  دشاط  اموياو  خارج 

 ام راؽ مع كجكد إوشمراري  كشداخؿ كشماثؿ ل  امدشاط هيف اممرة شيف.
 :نشاطو  السياسي داخل العراق -أوالً 
عاـ مف ام راؽ   كةشى خركج يرازم مدذ ه كغ مرة   ل  ةياة امشهذه ام شهدأ   

ع ى دلع اممرج ي  امديدي  إمى أخذ دكرها اممداوب ل   أ كخبلمها ةرص0221
راف "طمكح امشيرازم.. كشاغ ُ  األواس هك إجراة عم ي  ام ام أ اذ  فامشصدم م شؤك 

كاودة امش  غطت اممجشمع ت ع مجذكر امجهؿ هرال  أشرام   كدزع األتد   امثةالي  ام
ما اد رس ع ى مركدات ذمؾ اممجشمع ه،لراده  كجماعاش   كتيم   اكم اإلوبلم  

كأعرال  . مذا كمف مدط ؽ اممرج ي  امموؤكم  دأب.. ع ى شركيج اممكاهيـ اإلوبلمي  
عف طريؽ امش هئ  امثةالي  امشام   م جماهير هإجراة عم ي  شكعي  مرثك  ش شمد هرامج 

ل   أ لرادت أكمى خطكاش م98اها كصكالن إمى األممي  امثةالي  اإلوبلمي .."مخطط م
مو ةيف هامثةال  اإلوبلمي  "ر  شكهـ امةاعدة مف اممجشمع تادة هذا اموهيؿ هك شهيئ  

ف اإلوبلـ يجارم امشطكر هرال  أمكاد   هما يج ب اممدك   كيدلع اممكودة أاإلوبلم  
أ مذا شراُه يةكؿ: "اممو مكف دامكا ثـ م99ام،مكل "كلؽ األصكؿ كامموائؿ امكةهي  ام

جمدكاأ كةيث إف اإلوبلـ مهدأ ة  لبلهد مُ  مف يةظ  جديدةأ كهذه شةشاج إمى 
ف مف هطائك  مف اممكرريف يةيكف اإلوبلـ مف جديد كذمؾ  رور طكؽ امجمكد.. كا 
كام امـ  ع ى ".. اممثةؼأ ك م100اأوهاب تكة اممو ميف تكة امرشعاب كام  ماة عددهـ.."

مكاتع اممجشمع امذم ي يش لي   كه    امديد  اف يركف رامهاةث االجشماع  ل  لهم
عامـ امشري   عف اممجشمع  غره امطرية  األمثؿ مئلةواس همشارؿ كآالـ امداسأ إف 

أكجهت إدكصاؿ عامـ امشري   عف امداس إدكصاالن رامبلن لامده  اصم كاألئم  اعم 

                                                 

98ا
 . 42. مصدر واهؽ. صم شارر و يد 
99ا
 .31م اممصدر دكوُ . ص 
100ا
 . 31ص  .مصدر واهؽ . دةبل عف شارر و يدم  



  أد أ كهذا ي د م101ا.."رؿ أمكرهـ كمذا شمردكا مف تيادش ل   رادكا ألرادان مف اممجشمع
 هامةيادة امجماهيري  م ش،ثير ل  كات  . اف يشصؼ ام امـ امديد  ع ى
خش ؼ أشرامها ل  دشر مأكمى امشيرازم اهشمامان رهيران مكوائؿ اإلعبلـ  هك     

اممجاؿأ إذ يهدؼ اإلوبلـأ لرادت امرشاه  مف امكوائؿ اممؤثرة امش  إعشمدها ل  هذا 
".. إوشدهاض األم  كرتيها م  م   ه،ف امراشب يةكـ هإداة دكر رهير  امى مف خبلمها

ل  اممجشمع اإلوبلم أ لهك أداة امكع  امديد  كاموياو  كامثةال  ل  األم أ كه  
شداط موؤكمي  ش هيد امطريؽ كأزام  ام ةهات كامشرارمات امش  شةكؿ دكف شةدـ 

مما دل ُ  إمى "..  أشركف امرشاه  ل  رال  مجاالت امةياة ع ى أفأ م102ااألم "
ي ازه  إمى ه ض شبلمذش هش،ويس مدارس كر يات   ش،ويس مدارس دمكذجي أ كا 

كادهها اممؤووي  كجام ات كم اهد ش  يمي  ديدي أ كدعـ مدهج امشطكير ل  ج
مطامه  كواهـ هشرؿ رهير ل  صداع  امهيئ  ام  مي  اممداوه  عهر ام كاممدهجي ..

كام مؿ ع ى لشح آلاؽ امةريات اممخش ك  ل  هبلد اممو ميف.. كاالوشمرار ل  
اممبلةظ  ع ى إوشةبلؿ اممؤوو   امش  يمي  كمداروها كم اهدها عف امدظاـ 

. كادوياتا م103ااموياو .. كدعـ كدشر مشاري ها هةيث شيط  ةاجات اممجشمع رال "
ل  مج   ااألخبلؽ كاآلدابم  اةهأر  0252ذه يدشر امشيرازم عاـ مع ألراره ه

امش   -آدذاؾ-مى اممبلةة  مف تهؿ امو ط  إأ ليش رض دشيجشها م104اامررهبلئي 
أصدرت ع ي   كع ى أخي   ةوف امشيرازم أمران هاإلعشةاؿ كامةرـ هاموجف ممدة ثبلث  

0251/شمكز/03أشهرأ مرف أمر االعشةاؿ كامةرـ مـ يطهؽ هوهب تياـ ثكرة 
. م105ا

ششارهاأ مذا ل  امجماهير الهد مف شيوير وهؿ ادإمى امش،ثير  امرشاه  طريةها كمر  ش،خذ
شجد عدد امشيرازم "شيكان غريهان هامرشاب كدشره  هيف ام كاـأ لضبلن عف اممثةكيفأ لراف 

                                                 

101ا
 . 30م اممصدر دكو . ص 
102ا
 .21هؽ. صت اإلماـ امشيرازم. مصدر واامةص  ل  رشاها . ةوف أؿ ةمادة م 
103ا

بلمح دظري  اممرجع امشيرازم ل  شطكير ررهبلة اممةدو  كمداهج امةكزة. مج   امده،. م رريـ مةركس. م 
 .32. ص9119. ررهبلة اممةدو أ مؤوو  امدها امثةةالي أ 13ام دد

104ا
جشماع إوشمرت هام مؿ ثبلث ش د  هشؤكف امديف كاال 0252م مج   شهري  اصدرها عدد مف ام  ماة عاـ  

 . 59امشيرازم. ش ؾ االياـ. مصدر واهؽ. ص  امةويدم مزيد راجع: مةمد ودكات . 
105ا
 .92-99م راجع م مزيد: مةمد مةوف ام يد. مصدر واهؽ. ص ص 



يدعك إمى خط  ثةالي  شام  .. اشةكد إمىم إدشاة اممرشهات اإلوبلمي  ل  رؿ مراف: 
اممكاصبلت.. كل ؿ.. ما راف يدعك إمي    امدادمأ كةشىدأ اممدرو أ امدرافأ ك امموج

هدكو   ل  ررهبلة ل  رشكاديات اممراتد اممةدو . كاممواجد كعيادات األطهاة 
 .م106اكاممةاه .."

امرشاه  كامرشابأ تاـ امشيرازم هإرواؿ امكلكد كامخطهاة إمى امه داف  كلضبل عف     
اإلوبلـ هيف ش كههاأ رما هك امةاؿ  اإلوبلمي  مئلطبلع ع ى أةكامها كدشر ثةال 

وشةهام   امكلكد م107اهإروام   ألةد اممةرهيف إمي   اراظـ امةزكيد م إمى شماؿ ألريةيا . كا 
امةادم  مف امه داف اإلوبلمي  ل  مةر إتامش   ل  ررهبلة اممةدو أ كامشهاةث م هـ ل  

امكلكد ش،شي   شؤكدهـ مئلطبلع ع ى ما يكاجهكد  مف مشارؿ كشةدياتأ كتد رادت 
"ةرر   . كشرؿ ةرر  وميت هػم108اأيضان مف ه داف غير إوبلمي  ر،كرها كأمريرا

امشه يغ امويار" مف رجاؿ امديف كام  ماة كةثهـ ع ى امشجكؿ هيف اممدف كامةرل 
ام راتي  مدشر اإلوبلـ كهياف إةرام   م داسأ كخاص ن ل  يكم  امخميس كامجم   مف 

أ م109اأو كب امخطاه  كراة كشهر رمضاف هاوش ماؿكاوـ عاشرؿ أوهكعأ كل  م
 . م110امهررة مف ةياش    أ مارس امخطاه  كامشه يغ مدذ ةةه كراف امشيرازم دكوُ  خطيهان 

كيبلةظ ع ى دشاط امشيرازم اموياو  ل  هذه اممرة  أ إعشمادُه إو كب ام ةاة      
إتداعهـ هجدكل كامةكار مع امموؤكميف ام راتييف ع ى اخشبلؼ مشارههـ مف أجؿ 

اعهد امروكؿ : رؿ مف امشةىاإلوبلـ كهطبلف ألرارهـ كأواميههـ ل  امةرـأ لةد 
أ كاخ يؿ م113اأ كامةمد رضا امشهيه مم112اأ كاو يد امةزازمم111اامخامص م

                                                 

106ا
دظر أيضان م مزيد: ةوف39هؽ. ص. مصدر وام شارر و يد  آؿ ةمادة. امرشاب ل  اممشركع امدهكض   . كا 

 .011-094ص ص .9119أكاإلعبلـامموشةهؿ م ثةال   أ. دمشؽ95مئلماـ امشيرازم. مج   امده،. ام دد
 .49ص ظـ اموهاع .مصدر واهؽ .م م مزيد راجع: را4ا
 .42-49م اممصدر دكوُ . ص ص3ا
 .42. صاممصدر دكو  م 109ا
. دمشؽأ 95ام دد .م م مزيد راجع: مرشضى امشيرازم. دركس كعهر مف ويرة اإلماـ امراةؿ. مج   امده،9ا

 .019. ص9119امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 
رام ن ل  كزارة ك أ أصهح كزيران مؤلشياؿ كاممكاصبلت 0232م عهد امروكؿ امخامص . مشصرؼ مكاة ررهبلة عاـ 0ا

 .0252-0255م امو يد امثامث  عشرـأ ككزيران م شؤكف االجشماعي  ل  كزارة دكر 0254-0259دكر امديف مةمكد 
 .011: مةمد ةويد  امشيرازم. ش ؾ األياـ. مصدر واهؽ.صراجع  م مزيد



أ كامةمد م116اأ كاعهد امةميد راظـمم115اأ كاعهد امهادم امج ه مم114ارد م
                                                                                                                  أم117اامصدرم

أ كاعهد امرريـ تاوـمأ كامةمد دجيب م119اأ كاإهراهيـ ره مم118اكاصادؽ امخطيبم
أ كاعهد امرةمف م122اكالؤاد عارؼمأ  م121اأ كامةوف أمرلي  مم120اامرهي  م
ى امهرزاد م عددما راف مدكيان ل  أ كااممبل مصطكم124اأ كامةوف كداممم123اامهزازم
 .م125اكغيرهـاممةدو أ كاأةمد ةوف امهررمأ ررهبلة 

                                                                                                                                            

ل  وه   كزارات عراتي  أعدم  عهد  0251-0254م و يد امةزاز. عرات  رردم أصهح كزيران م داخ ي  عاـ9ا
 .011. م مزيد راجع: اممصدر دكو . ص0251امرريـ تاوـ ه د ثكرة 

 م م ارؼ ل  ام هد امم ر . ام مةمد رضا امشهيه . راف كزير 4ا
ل  أرهع كزاراتأ ككزيران هبل كزارة ل  كزارة شكليؽ اموكيدم  مم ر ا م م ارؼ ل  ام هد ام خ يؿ رد . راف كزير 3ا

 . 012امثامث  م مزيد راجع: اممصدر دكوُ .ص
    أى م عهد امهادم امج ه . راف كزيران م مكاصبلت كاألشياؿ ل  ام هد امم ر  ل  كزارش  أرشد ام مرم األكم5ا
تشصاد ل  كزارة ط  امهاشم . م مزيد راجع: اممصدر ل  كزارة دكرم امو يد امشاو  أ ثـ أصهح كزيران مبلك 

 .  39دكوُ .ص
كزارات راف آخرها كزارة أةمد مخشار  م م ارؼ ل  ام هد امم ر  ل  خمسم عهد امةميد راظـ. راف كزيران 9ا

 .59هاهاف. م مزيد راجع: اممصدر دكو .ص
شارؾ ل  ثكرة ام شريف ام راتي   0202.أوس ةزب اإلوشةبلؿ عاـ0112م مةمد امصدر. مف مكاميد وامراة 2ا

أ 0299أ دكاُه اممددكب اموام  امهريطاد  هيرو  ركرس إمى خارج ام راؽ عاـ0291ضد اإلةشبلؿ امهريطاد  عاـ
ه  أ كشرؿ كزارش  أ شرأس مج س األعياف ام رات  ل  ام هد امم ر  ل  دكرش  األكمى كامرا0293كرجع عاـ

. كر. م مزيد راجع: مةمد امةويد  امشيرازم . ش ؾ االياـ . مصدر واهؽشه أرثر مف خمو  أ كمـ شدـ0231عاـ
 .029ص
118ا

ش ؾ . مةمد امةويد  امشيرازم. م مزيد راجع: 0292 -0251 امخطيب. رئيس ه دي  ررهبلة م ةةه م صادؽ  
 . 29صاالياـ . مصدر واهؽ . 

119ا
. م مزيد راجع: 0290 ى امشةاعد ل  عاـ م إهراهيـ ره . كزير اإلتشصاد ل  عهد عهد امرريـ تاوـأ كأةيؿ ع 

 . 11اممصدر دكو . ص
120ا

م. م مزيد راجع: 0294 – 0251م مةمد دجيب امرهي  . رئيس مج س امويادة ل  عهد عهد امرريـ تاوـا 
 . 910اممصدر دكو . ص

121ا
 .019. صدكو   اممصدر هد امرريـ تاوـ. م مزيد راجع:م مةوف امرلي  . مدير اممخاهرات ل  عهد ع 
122ا

. كشة د عدة مداصب كزاري . م مزيد راجع: اممصدر 0251ررهبلة اممةدو  عاـ م لؤاد عارؼ. مشصرؼ 
 .095دكوُ . ص

123ا
أ راف رئيوان م كزراة ل  عهد عهد اموبلـ عارؼ. مُ  عدة 0204م عهد امرةمف امهزاز. مف مكاميد امرمادم عاـ 

 .911مؤمكات. م مزيد راجع: اممصدر دكوُ . ص



ةكؿ اإلوبلـ عف طريؽ هذه ام ةاةاتأ  هكألدراؾ أو كب امشيرازم ل  دشر ألرار    
 م كزير االتشصاد ل  عهد عهد امرريـ همع اإهراهيـ ر همف ةكار  مرف دةؿ جادبي

 تاوـ.
 ع ى شطهيؽ االتشصاد اإلوبلم ؟امشيرازم: مماذا ال شةدمكف 

 امكزير: ما هك االتشصاد اإلوبلم ؟
شصادان شيكعيان كال اتشصادان تامشيرازم: االتشصاد اإلوبلم  اتشصاد موشةؿ ميس ا

رزه عف اممذاهب كرأوماميان كال اتشصادان اششراريانأ هؿ مُ  خصائص كميزات م يد  ش
 ذا االتشصاد ل  رشههـ.االتشصادي  االخرلأ كتد رشب لةهاؤدا م امـ ه

 .امكزير: مثبلن؟
ل رـ رؤكس أمكامرـ ال شظ مكف كال ا:  امشيرازم: يةكؿ وهةادُ  ل  مةرـ رشاه

أ أدظر إمى أةد رشهدا امكةهي أ لةد ضـ أرثر مف خمويف مكضكعان م126امشظ مكف
اةأ تاتشصاديانأ ششضمف مكضكعات عف امهيع كامرهف كاالجارةأ كاالعارةأ كامموا

 رع أ كاممضاره ..كاممزا
 امكزير: مـ أومع مف تهؿ هرؿ امذم ت شُ .

دؾ ال ش رؼ شيئان عف االتشصاد اإلوبلم أ ألدؾ مـ شدرس أامشيرازم: أمر طهي   
شيئان عف هذا االتشصاد ل  اممدارس هرال  مراة هاأ كعددما دخ ت ر ي  االتشصاد 

دؾ مك شصكةت اممد التشصاد اإلوبلم أادروت رؿ ش ة إال  دؾ ال هج امدراو  ل،كا 
مةطات مشكه  مف شجد شيئان عف اإلوبلـ هرال  ةةكم أ كمك كجدت شيئان لهك صكر ك 

عف امةركب كامصراعاتأ كعف هطش امخ كاة كهطرهـأ كما أشه أ  امش،ريخ اإلوبلم 
كه  أمكر ميس ليها أي  لائدة ممف يريد امش رؼ ع ى ةةية  اإلوبلـأ هؿ ه  شوهب 

 أ لبل مدككرأ أما األمكر اممكيدة م مجشمع كهاألخص األمكر امةياشيعددُه االشمئزاز كا
امضركرم إضال  االتشصاد اإلوبلم   مف عدهاأ مذا أرل شجد ل  هذه امرشب شيئا

إمى اممداهج امدراوي أ كع ى امخصكص ر ي  االتشصاد ميدرس إمى جادب األمكاف 
                                                                                                                                            

124ا
 .032. م مزيد راجع: اممصدر دكوُ . ص0294وف كدام. مشصرؼ ررهبلة اممةدو  عاـم مة 
125ا

واهؽ.  رم م مزيد مف االطبلع ع ى هذه ام ةاةات راجع: مةمد امةويد  امشيرازم. عشت ل  ررهبلة. مصد 
 .31ص
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يؽ هذه امةكاديف ةشى يشـ إزام  االخرل مف األدظم  االتشصادي أ كشيئان لشيئان يشـ شطه
امكةر كامكات  مف اممجشمعأ ل دد شطهيؽ االتشصاد اإلوبلم  وكؼ مف شجد لةيرانأ كمف 

 شجد شخصان هدكف مورف كما أشه  ذمؾ.
 امكزير: اإلوبلـ غير تاهؿ م شطهيؽ.

زماف كمرافأ أم  امشيرازم: هذه ام هارة يرررها امذيف يجه كف ةةية  اإلوبلـ ل  رؿ
مف اإلوبلـ غير تاهؿ م شطهيؽ؟أ هؿ كجدت شيئان مف اإلوبلـ غير تاهؿ  جزة

كو ـم: كآم  م شطهيؽ؟أ ربلمؾ أيها امكزير يخامؼ مةكم  امده  األرـر اص ى اهلل ع ي  
ةبلؿ مةمد ةبلؿ إمى يـك امةيام أ كةرامُ  ةراـ إمى يـك امةيام أ ميس ل  اإلوبلـ 

هداؾ ةاالت د مؿ ليها هةادكف ال ضرر كال  هدد كاةد غير تاهؿ م شطهيؽأ صةيح إف
هذا ال ي د  خركجان ع ى اإلوبلـأ هؿ ي د  امدخكؿ ك كف األهـ كاممهـأ دضرار كتا

مف اإلوبلـ إمى اإلوبلـأ ألف هذه امةكاديف مف كاتع كص ب اإلوبلـ. كتد ادشهى 
 .م127اامةكار هكعد امكزير هدةؿ أراة امشيرازم إمى تيادش  ام  يا مبلطبلع ع يها

ده امشيرازم ل  دشر اإلوبلـ راف يشداوب مع إف هذا اإلو كب امذم اعشم    
ل  امرهع امثاد   -آدذاؾ-ريخي  امش  راف يمر هها ام امـ اإلوبلم  اممرة   امش،

عده ك   ش،صيؿ اإلوبلـ كشرويخ مدهج  كامثامث مف امةرف ام شريف إذ يةاكؿ مف خبلم
ظهار ر رعةامدهجان عصريان غير مشخ ؼأ لرادت م ةاف اممدهج ج  امةج  هامةج أ كا 

اإلوبلم  ع ى هةي  اممداهج هك اإلوو كب اممط كبأ لضبلن ع ى ركد  اإلو كب 
هام  ـ كاممشميزة هامرلؽ كامبلعدؼ ةشى  شداوب مع شخصي  امشيرازم امشيكل امذم ي

 مع األعداة. 
امش  ةرمت ام راؽ  شجاه امدظـ اموياوي امكاتؼ وياوي   –ان أيض–كراف م شيرازم    

خبلؿ هذه اممرة  أ لةد إدشةد إو كب اإلدةبلهات ام ورري  امش  شهدها ام راؽ كعد".. 
مف تاد اإلدةبلهات ام ورري  هـ مف عمبلة اميرب امذيف يض كف إرادشهـ ه،يدم 
امموش مريف كيدكذكف مهـ ما يريدكف مف خبلؿ هذه اإلدةبلهات امش  شدر ع يهـ أرهاةان 

                                                 

127ا
األياـ.مصدر واهؽ. ص  امشيرازم . ش ؾ ص امرامؿ م ةكار راجع: مةمد امةويد م مبلطبلع عف امد 
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اإلدةبلب امش  يةكؿ عدها: " 0251مف ثكرة  يةؼ مكتكان و هيان  شراه أ مذام128اطائ  .."
ام وررم امذم تاـ ه  مجمكع  مف امضهاط كع ى رأوهـ عهد امرريـ تاوـ.. راف 
إدةبلهان غرهيانأ مذمؾ كجدداه يةارب امديف كيو ى مشةطيـ امةكزات ام  مي أ كي مؿ 

ضد اممد امشيكع  امذم  رما كتؼ أم 129اع ى إشاع  امكواد ل  صككؼ اممجشمع.."
آرائهـ كهياف  ف مشكديدجراة امةكار مع امشيكعييإشُ  ه د امثكرة مف خبلؿ: ك اششدت ت

أ هذا مف جادبأ م130اشككؽ اممدهج اإلوبلم  ع ى مدهجهـ ل  شةةيؽ امو ادة م هشر
دة كمف جادب آخر تاـ هامشصدم امةاـز ممماروات امشيكعييف كأصدر امكشاكل اممدد

. كرما كتؼ ضد امشيكعييفأ أشخذ م131اأيديهـ ـ ةشى راد أف يش رض م ةشؿ ع ىهه
أ كششضح أوهاب 0294  امذم جاة مع ادةبلب عاـمذات اممكتؼ اشجاه اممد امةك 

امةكة ضد األرراد ل  شماؿ ام راؽ  ل  رلض   إصدار لشكل شهيح اوش ماؿمكتك  هذا 
د عارؼ مماذا ال ل"تاؿ مدا مك  كرد عد  تكم :ك مف تهؿ ةركم  عهد اموبلـ عارؼأ 

زام  امةدكد امجيرالي أ كهؤالة  شصدركف امكشكل؟ أموشـ شدادكف هامكةدة اإلوبلمي  كا 
  مهـأ دشاة دكم  تكميجزة مدُ  إل صاؿاميكف يريدكف شجزئ  ام راؽ كاوشئاألرراد إدكص

 ةبدرـ مـ شطهةكا اممدهج اإلوبلم  امذم ي ط  رؿ صات ت م : اممشر   شرمف ل  أ
راد هش ؾ امةةكؽأ ألف ةةكتهـ ـ تد طهةشـ اإلوبلـ مما طامب األرةةُ أ ل ك ردش ةؽ

مصكد  ل  ظؿ امدظاـ اموياو  اإلوبلم أ لاإلوبلـ يواكم هيف امجميع ل  
أ إدرـ م أضؼ إمى ذمؾاامةصكؿ ع ى ام  ـ كامماؿ كامةدرة كاممدصب كما أشه  ذمؾأ 

كة إمى امةكمي  ام رهي  كهذا يكجب ظهكر رل شـ هكج  امةكميات األخرل مكاة امدع
امش صب امةكم  عدد اآلخريفأ لبل شوشيرب عددما يثكر األرراد كهـ يطامهكف 

                                                 

128ا
 .90م اممصدر دكو أ ص 
129ا
  .005. صم اممصدر دكو  
130ا

و  . هيركتأ مؤو0. مف أوهاب امكةر كامةرماف ل  ام امـ. طم م مزيد راجع:مةمد امةويد  امشيرازم 
 .49-91ص ص .9119اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

131ا
. ررهبلة اممةدو  0. ه ض ما ل  ُ  امشيكعيكف ل  ام راؽ. طمشيرازمم م مزيد راجع: مةمد امةويد  ا 

 .91. ص9115مؤوو  اممجشهى م شةةؽ كامدشرأ 
  25. ش ؾ األياـ. مصدر واهؽ. صمةمد امةويد  امشيرازم. 

  مصدر واهؽ. 9شةكؿ ل  امشاريخ االوبلم . ج  مةمد و يد اممخزكم . اممجدد امشيرازم امثاد .
 .00ص



س إوبلمي  كال عة ي  يهةةكتهـ ألدرـ اموهب ل  ذمؾأ ألف دعكشرـ ال ششكؽ مع مةاي
 0291. كيشصاعد مكتؼ امشيرازم هذا مع مج ة ةرـ امه ث عاـم132اكال كات ي .."

داس شهكاديكف ال يخالكف اهلل كال ي شزمكف لصداـ.. كزمرشُ  امطياة أتاؿ عدُ : " امذم
أ كررر ادشةادُه كمكتكُ  هذا م133اهديف أك شرع أك تادكف أك عرؼ أك شةاميد اجشماعي .."

ويما عؿ امشيرازم مع تضايا اممدطة  ال. رما شكام134ال  أرثر مف مةكؿ كرشاب
ل  إيراف تهؿ وةكط دظاـ ةرـ امشاه    جرتةضي  امك وطيدي أ كاالةداث امشام

ع إمى امصكةات امةادم  عدد امشطرؽ ةكؿ هذا اممكضك  امةديث أ كويشرؾ0222عاـ
هةضايا   اهشمام او  ل  اممرة   امثادي  مف ةياش أ لضبل عفاموي  دشاط امى

اموياوي  أدظم    اممو ميف ل  رؿ مرافأ كتد أثارت مكاتؼ امشيرازم هذه كرشاهاش
مما  0291رـ اممش اته  ل  ام راؽ كج  شها شضيؽ امخداؽ ع ي   ال ويما ه د عاـامة

                                                                                                                                                                                                          أضطرُه إمى امخركج مف ام راؽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 :نشاطو  السياسي خارج العراق -ثانياً 
                                                 

132ا
 . 059 -050ةويد  امشيرازم. ش ؾ األياـ. مصدر واهؽ. ص صم مةمد ام 
133ا
راجع:  م مزيدك . 50امشيكعيكف ل  ام راؽ. مصدر واهؽ. ص م مةمد امةويد  امشيرازم. ه ض ما ل    

. ررهبلة اممةدو أ دار صادؽ م طهاع  0. صبلح امديف األيكه  كامش صب امطائك . طمةمد امةويد  امشيرازم
 .51. ص9113كامدشرأ 

134ا
. مع اإلماـ مكوى إهف ج كراع ي  اموبلـم كامشييير ل  ام راؽ. م م مزيد راجع: مةمد امةويد  امشيرازم 
 .43. ص9119مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ  أ. ررهبلة اممةدو 0ط



مشكجهان  0221 مف ام راؽ عاـ  اممرة   ل  ةياة امشيرازم مف خركج ههذ دشمش    
أ لةد خرج امشيرازم مف ام راؽ 9110 ل  إيراف عاـ  إمى امةدكد اموكري  إمى كلاش

  ام راؽ اموياوي  مف امدظاـ اموياو  امةائـ ل  ثيرة ي،ش  ل  مةدمشها مكاتكألوهاب ر
امش  كص ت إمى ةد امشةدم امصريح م دظاـ كرلض األوس غير اإلوبلمي  امش  ك 

تد جاةكا إمى ركج   هك إد  كعائ شُ  يةـك ع يهاأ رما إف مف األوهاب األخرل مخ
مـ يةاكمكا امةصكؿ ع ى امجدوي  ك  -آدكاأشردا إميٍ   رما- ام راؽ تهؿ ترف كدصؼ

إذا ما عرلدا إف امةكزات ام  مي  ل   طهي   ل  ش ؾ امةةه  أ كهذا األمر ام راتي
ام راؽ رادت شوشةهؿ امطبلب مف رال  أدةاة ام امـأ كراف رثير مف هؤالة ه د إرماؿ 

ي أ هؿ هـ األص ادشةصي هـ ام  م  يكض كف االوشةرار ل  ام راؽ ع ى ام كدة إمى ه د
مف رجاؿ امديف رادكا يشدكف امرةاؿ مف ش ؾ امه داف مئلوشةرار لي   ترب  اإف عدد

األضرة  اممةدو  كامةكزات ام  مي أ كهك ما تامت ه   االورة امشيرازي أ كتد أثارت 
أ لةاكؿ امةضاة 0291 ادةبلب اـ اموياو  ام رات  امذم جاة ه دهذه امظاهرة امدظ

ةشى مك مضى ع ى مـ شثهت شه يشُ  م دكم  ام ثمادي   فع يها مف خبلؿ طرد رؿ م
 اممهم  ل  عدـ اتداـ امشيرازم ع ىل  ام راؽ مئات اموديفأ كمف االمكر  هكجكد

صكؿ ع ى امجدوي  ام راتي  هك ش ؾ األلرار امش  يةم ها عف امدكم  اإلوبلمي  ةام
عف  ا ل ددما يشةدثمذ -إميها الةةا امش  وكؼ يشـ امشطرؽ  -كاممكاطد  اإلوبلمي  

امش  صدرها م هبلد   تص  خركج  مف ام راؽ يةكؿ: ".. أخرجشدا هدع  اميرب كتكاديد
أ كوكرشدا م ه    كمؤامراش اإلوبلمي  كطهةها عمبلةُهأ كأصهةدا ضةي  مخططاش

ري  امةدكد امجيرالي  امراذه  هيف لامجداو  كامهكيات كاإلتام  كامجكازاتأ كهجرشدا 
م  امكاةدأ كال يخكى إد  ردت مف أكؿ يكـ كدةف ل  ام راؽ مخامكان امكطف اإلوبل

 أ مما يومى يمما ظهر ل  امهبلد اإلوبلمي  مف امهدع اميرهي  كامةكاديف امكض 
 ةدـشهذا مـ ي ه. كادطبلتان مف اعشةادم135اهامهكي أ كامجدوي أ كامجكازأ كاإلتام .."

كمـ يوالر خارج ام راؽأ تهؿ عاـ أ ى هكي  أك جكاز أك إتام  ةصكؿ ع امشيرازم م
أ كمرف شةت ضيط امدظاـ م136اإال مرة كاةدة كذمؾ مةج هيت اهلل امةراـ 0221

                                                 

 .2. صماذا أخرجدا مف ام راؽ. مصدر واهؽم مةمد امةويد  امشيرازم. ريؼ كم0ا
136ا
 .2مصدر واهؽ . ص ريؼ كمماذا أخرجدا مف ام راؽ .ازمم مةمد امةويد  امشير  



مف ال يةمؿ امجدوي  ام راتي   شه ها مرؿاو  كوياو  امشهجير كامطرد امش  ااموي
امةصكؿ ع ى اإلتام  كجكاز اموكر روهيؿ  إمى –ةوب تكم - امشيرازم  اضطر

كشكادم امةشؿ أك االعشةاؿ امذم ش رض مُ  مف تهؿ أخكه ةوف م هرب مف ام راؽ 
صؼ صكرة خركج  هامةكؿ:" أررهت ع ى امخركج مف كطد  ك أ ك م137اامشيرازم

أ كراف هرلةش  ل  أثداة ذمؾ م138اكموةط رأو  ام راؽأ لخرجت خائكان اشرتب.."
أ ل  رة   شات  صاةهشها عدة  كأثديف مف شةيةاشأ م139اشةية  صادؽعائ ش  ك 

: تاؿإمى امةدكد اموكري أ كه د دخكم  إمى األراض  اموكري   كصؿ خبلمهاكاجعت ك م
"شدكودا امص داةأ كشرردا اهلل ش امى ع ى وبلمشداأ كزكاؿ خكلداأ إذ ما دمدا ل  

رؿ مةظ  إمةاة امةهض ع يداأ ل   األراض  ام راتي  كةدكدها اممهشدع أ ردا دشكتع 
رجاعدا إمى هيدادأ ك  ز اا عهر جهدشيامغوجكدها امرهيه أ أك إ داعدا ل ايكا 

أخادا امشهيد امويد ةوف كرثير  م 0211ا عاـ  االوشخهارات رما اغشامكا ليما ه د
 .م140امف ام  ماة كاإلعبلـ.."

إف هذه امم اداة امش  مرت هها االورة امشيرازي  وكؼ ششرؾ ش،ثيرها امرهير ع ى      
  الويما اد  تد تضى امةةهير مف امةضاياأ ل  رث   اموياوي دكوي  امشيرازم كمكاتك

أ كه د أف تامت امثكرة يتةبلن هيف وكريا كمهداف كامرك شدم 0222-0221مف عاـ
إمى  -امش  اتاـ ليها طكيبل  – أ إدشةؿ مف امركيت0222اإلوبلمي  ل  إيراف عاـ

 أ امكررم كام  م  ةال   هدشاط ادت هذه اممرة  أ كر إيراف ميوشةر هها هةي  ةياش
ل  مةاكم  مدُ  مشثهيت - دشاط امذم ماروُ  ل  ام راؽأ لدخؿكه  إوشمرار مذمؾ ام

لررم مع  جدؿل    -اوس امدظاـ اإلوبلم  كأرجةيشُ  ع ى غيره مف األدظم 
امدظاميف امشيكع  كامرأومام أ إذ ةاكؿ شييير األوس امكرري  امش  يةـك ع يها ربل 

 أ9كج0  جام ديدة مف أمثاؿ لة  اموياو رشه   امدظاميفأ كدجد مبلمح هذا امجدؿ ل  
– كلة  ام كمم  كغيرها مف امرشبأ كميس اميرضأ -أيضان -  هجزئيكلة  االتشصاد 

                                                 

  مف هذه اإلطركة .  5راجع شرجم  ةياة ةوف امشيرازم ل  صم 137ا
 . 09. ص م مةمد امةويد  امشيرازم . ريؼ كمماذا أخرجدا مف ام راؽ . مصدر واهؽ4ا
139ا
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 .02-01. ص صويد  امشيرازم . ريؼ كمماذا أخرجدا مف ام راؽ . مصدر واهؽم مةمد امة 



 م يمرف شداكمُ  هشرؿ مررز مف خبلؿ دراو هياف جكادب هذا امجدؿ امذ -اآلف
إد  هامةكؿ: ماررس  ادشةدخاص  ه  أ مرف هدظرة مكجزة مهذا اممكضكعأ لإف امشيرازم 

يدعك إمى إتام  دظاـ شيكع  هدؿ امدظاـ امرأومام أ زاعمان إف امشيكعي  ه  مرة   "
امكةدة اإلدوادي أ كهداي  امو ادة امهشري أ كامةضاة ع ى رؿ أدكاع امظ ـ 

أما امدظاـ امرأومام  لهك  يمرف م شيكعي  أف شةةة أ أ كهك أمر الم141اكاإلوشهداد.."
وشيبلم  كربل امدظاميف لي  هرأي  تائـ ع ى ويطرة رأس امم اؿ هشرؿ إةشرارم كا 

اإلوبلم  امذم  ظاـكامهديؿ مهما هك امد تصكر كعجز عف شةةيؽ امو ادة مئلدوافأ
 م 142ا:يشميز عدهما هػ

ع يكع  كامرأومام أ كيدعك إمى مجشمإف اإلوبلـ يرلض ربل امدظاميف امش -0
دظاـ عادؿأ خاؿ مف امطهةات اممصطد  أ كيدعك إمى إتام   مشرالئ

 إتشصادم يضمف مصامح امجميع.

ه زـك شواكم ام طاة م  ماؿ  هدأ امشيكع  امذم يةكؿيةر امم إف اإلوبلـ ال -9
عشهاره مثاالن م  دام أ إذ يؤرد اإلوبلـ ع ى إف رؿ إدواف ي،خذ عطاة  اكا 

 يشداوب مع امجهد امذم يهذم أ مع مراعاة اخشبلؼ امركاةة هيف ام ماؿ.

مدهر م ركف كاةدأ كهذمؾ  ام ؿ امذم يؤرد ع ى كجكد إف اإلوبلـ ديف االعشدا -4
 مه .اآلكمع اممويةي  امش  شةكؿ هش دد  يخش ؼ مع اممادي  امدالي  مئلم ألهك 

إف اإلوبلـ اليةر امةري  امش  شةكد إمى إدةطاط اممجشمع كامش  شجيز ممارو   -3
ها أعماؿ امرذي   كامكوادأ ركشح هيكت امدعارة كشرب اممورر امش  يدعك م

اإلوبلـ ع ى رؿ مامف ش،د  دشرامكضائؿ  امدظاـ امرأومام أ هؿ يررز
كاألخبلؽ امةميدة هيف امداس. كيشصاعد إدشةاد امشيرازم م ةري  اميرهي  ميطاؿ 
هدةده امديمةراطي  اميرهي  ألدها" مـ شضع هرامج مشهذيب امدكسأ له  رما إذا 

 ةادكف مهما م يخضع كهدكف امشهذيب ال امش ة مف زاكي  كاةدة.. امى دظر
إف امديمةراطي  اميرهي  ض   ام دكؿ امموشةيمكف..راف امةادكف دزيهان كك 
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إوشي ها رأس امماؿ ل  صامة أ كمذا له  رأومامي أ ل  تامب امديمةراطي أ 
كامرأومامي  الش مؿ إال مصامح دكوهاأ أما األم  له  ميوت ل  مرمى شكرير 

ةشؿ امداس همف امماؿأ كمك  هر تدرامرأومام أ أف هم  أف يةصؿ ع ى أر
ش اؿ دارامةركب.." د مف ةأ لامديمةراطي  أصهةت جكلاة ال كوي   م م143اكا 

عبلج م ديمةراطي  مف هذه  امةدرةأ هؿ آم  هيد اممةشدريف ضد امموشض كيف كال
ل  هذه  –امشيرازم  رشبأك م144ااممشر   إال هامةد مف ويطرة رأس امماؿ.."

ةاكؿ مف خبلمها هياف أوهاب شخ ؼ مش  مؤمكات اامرثير مف ام -امةةه  
ااموهيؿ إمى إدهاض اممو ميفم كااألم  امكاةدةم  :اممو ميف كششرذمهـ مدها

 أ رما أخذت تضايا اممو ميف اممهم  ةيزان هاكااألخكة اإلوبلمي م.. كغير 
ويما امةضي  امك وطيدي  امش  شداكمها ل  رهيران مف لرره كدشاط  اموياو أ ال

اهؤالة اميهكدم كاإةذركا اميهكدم كاامص ح مع  ف اممؤمكات مثؿ:مرثير 
 لضبل عف وبلـم كاهيف اممو ميف كاميهكدم كغيرهاأ إورائيؿ إوشوبلـ ال

رشاهاش  اممشداثرة ةكؿ هذا اممكضكع ل  رشه  األخرلأ كهك مف خبلؿ هذه 
امرشاهات يةاكؿ أف يجيب ع ى اموؤاميف اآلشييف:مماذا شي ب اميهكد ع ى 

ه  مظاهر امخطر اميهكدم ع ى اممو ميف كام امـ؟. كليما  اممو ميف؟ كما
لةد أجاب عد  هامةكؿ: إف أوهاب إةشبلؿ اميهكد يش  ؽ هاموؤاؿ األكؿأ 

  م145اش كد إمى: امى امكتت امةاضر مك وطيف كهةاة هذا اإلةشبلؿ

ض ؼ امدكم  ام ثمادي  امش  رادت ل وطيف شةت ويطرشها كاشواـ دظامها  -0
كهذا لوح  ياو  هامشخ ؼ كامض ؼ كاإلضمةبلؿ كامظ ـ كاالوشهدادامو

 ع ى اةشبلؿ ل وطيف.  اممجاؿ م شجرؤ
 وطيف مةاهؿ اإلوبلمي  امةامي أ كشدازمها عف تضي  ل ض ؼ امدكؿ -9

 . 0221ديكيد عاـ  ل ؿ اموادات ل  ص ح رامب مصامةها امخاص أ رما
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ثارة ش ارات ام -4 شكرت  امطائكي  كامةكمي  ضياع مكهـك األخكة اإلوبلمي  كا 
 . اممو ميفكاأللرار االمةادي  هيف 

   ام دؼ كاإلرهاب مف تهؿ امةررات كاألدظم  اإلوبلمي  إشهاع وياو -3
ه ةد مةارد  هيف امدظاـ  يرازم مثاالن ع ى هذاامم اصرةأ كيضرب امش

كهيف امدظاـ اإلورائي  أ ليةكؿ:" مك تاردا  2/3/9114ام رات  امةارـ تهؿ 
إورائيؿ كام راؽ.. لاإلورائي يكف ل  تادكدهـ ال يةشؿ يهكدم كاةدأ كل  هيف 

امجادب اآلخرام راؽ رـ تشؿ مف األهرياة اممو ميف كام راتييف.. لاإلدشهاؾ 
ال يدخؿ ضمف دائرة امةصر..  مةةكؽ اإلدواف ل  ام راؽ كتش هـ مؤلهرياة

يةصؿ إف  م مـ0221 مدل امخمويف عامانارشب هذا امربلـ ل  عاـ كع ى
إورائيؿ أخرجت يهكديان كاةدان مف إورائيؿأ أما ام راؽأ لإد  أخرج أرثر مف 
ثبلث مبلييف مف ام راتييف هيف مهجر كمهاجرأ داهيؾ عف مئات االالؼ 
مف امةش ى كامم كتيف هـ ةصاد ةرهيف إوشدزاليشيف كعشرات اآلالؼ مف 

امةضي  امك وطيدي  . كمـ يةشصر دكر امشيرازم ل  م146ااموجداة األهرياة.."
مف خبلؿ دعم   مأ هؿ ةاكؿ أف يركف م  دكر عم  ع ى امش،ميؼ امدظر 

لشكل شةـر هيع  ما امبلجئيف امك وطيدييفأ ل،صدرم ش ب امك وطيد  الوي
أ رما م147اإمخكلشكل شدعك إمى شةرير امةدس.. كشراة امهضائع اإلورائي ي أ

إمى زعيـ مدظم   أروؿ ل  مط ع امثماديدات مف امةرف امماض  روام 
اياور عرلاتم أخهرُه ليها إد  هوياوش  امةامي  امراةؿ  امشةرير امك وطيدي 

وياو  ام دؼ ل   مف يدشصر ع ى إورائيؿ كذمؾ موههيف: األكؿ اعشماد
ذا عد اموهب ام مؿ اموياو  عشماد رشاه  امرريـأ كا  أ كامثاد  شرؾ ذرر اهلل كا 

 شيرازم امداع  إمى امبلعدؼأ األكؿ مدط ؽ مف صميـ امكرر اموياو  م
ف امةرآفأ كمف ثـ اممو مكف كميس ام رب إ"..  لإف اموهب امثاد  ي كد إمى
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هيف أيديداأ لر ما خرجت ل وطيف  يةالظ ع ى كجكد هذا امه د لةط هك امذم
ه دكاف  -مف أيديدا إوشرج ها اممو مكف مف امص يهيف كغيرهـأ كميس ام رب

خطر  ؽ هاإلجاه  عف اموؤاؿ امثاد أ أم كليما يش  .م148ا.."-إدهـ عرب
امشيرازم يرمف ل   مةمد امةويد  شصكراميهكدأ لإف هذا امخطر ةوب 

  م149اه :عدة  مةاكر
 امويطرة ع ى امشجارة كاإلتشصاد.  -0
 دشر امكواد كامجدس. -9

 دشر اممخدرات. -4

 دشر اإليدز. -3

ل  ام راؽ  -آدذاؾ  – رذمؾ إوشمر امشيرازم ل  مداهضش  دظاـ امةرـ امةائـ     
جاة  امذم 0222هياف امذم أصدره ل  عاـ كأصدر عدة هيادات ضده مدها ذمؾ ام

  كامدرشاشكري  كامةةد ع ى مةد اجشم ت ل  ةركم  امه ث ام راتي  ام مام" لي :
د  أدعك مدظم  ام كك امدكمي  كمدظمات ةةكؽامداس اإلدواف كوائر اممدظمات  .. كا 

جكف ام راؽ مشرل ه،ـ عيدها م،واة اإلدواف ام رات    اإلدوادي  أف شزكر وامش  شدع
ل  وكريا كمهداف ل   لضبل عف دشاطاش  أم 150اشةت هذا امةرـ اإلرهاه  امكاش .."

دشر امثةال  امديدي  عهر رال  كوائؿ اإلعبلـ اممشاة  كه د إدشةام  إمى امركيتأ مـ 
م مش،ويس  مركيت".. شكتكدا ال  ا يشراجع عف هذا امدشاطأ ةشى كرد عد  تكم :

مدرو أ كمرشه أ كةويدي أ كمواجدأ كهيئاتأ كمجبلتأ كغير ذمؾأ كم ؿ مجمكعها 
هذا أ كهك إمى جادب دشاط  م151ا.."مف مائ  مؤوو  رهيرة كصييرة يصؿ إمى أرثر 
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مارس دكران ل  شةريب كجهات امدظر هيف امكرتاة امركيشييفأ كشهادؿ امزيارات مع 
ةشياجاشهـأعضاة األورة امةارم  كاممو  ؤكمييف هداؾ مدةؿ همـك امداس كمشار هـ كا 

أ كاصؿ 0222ثر ادشصار امثكرة اإلوبلمي  عاـ ا . كه د ادشةام  إمى إيرافم152ا
امشيرازم إدشاة اممجبلت كامصةؼ كاممرشهات كاممكاتع األمرشركدي  ع ى األدشرديتأ 

دشر اإلوبلـ كهداة اممواجد كامةويديات كش،ويس امجم يات كامهيئات مف أجؿ".. 
.. ميدششر دكر اإلوبلـ كدكر امةرآف كدكر ر ثةال  امةرآف كثةال  أهؿ امهيت اعمكدش

أما مكتك  إشجاه تيادة أ م153اروكم اصم كأهؿ هيش  امطاهريفاعم إمى ام امـ أجمع"
 امثكرة اإلوبلمي  اإليرادي أ لةد إدةوـ إمى صكرشيف: 

ة إمى درج  إتام  مراويـ امش،هيف شمث ت ل  ش،ييده مهذه امةياد الصورة األولى:
ع ى يد دظاـ امشاهأ كذمؾ ل  مةر إتامش  ل  ررهبلة اممةدو   امذيف وةطكا مضةاياها

مشاه امويد كعددما أعشةؿ دظاـ ا أم154امف ام راؽ دشصار امثكرةأ كتهؿ خركج تهؿ إ
رؤواة ع ى إرواؿ روائؿ االعشراض كامشدديد هامشاه كدظام  إمى  امخميد أ ةرص

أ إوشةه   0293كمما كصؿ امخميد  إمى ام راؽ عاـ  امـ كاممدظمات امدكمي أ ام
هامداس ل  امشيرازم هشرؿ إةشكام أ كأط ؽ ع ي  مةب اإلماـأ كتدم  مصبلة امجماع  

هاوـ  -آدذاؾ-هدالن مد . ةشى دةؿ عف كزير خارجي  امشاه امصةف امةويد  امشريؼ 
ف تـ لشيؿ امثكرةأ مرف امشيرازم مف ررهبلة اردشير زاهدم تكم : إف امخميد  أش ؿ م

. مةد ةرص امشيرازم ع ى شهيئ  امواة  اإلوبلمي  م155اأكصؿ صكش  إمى ام امـ
دجاح امثكرةأ ةشى كرد عدُ  تكمُ : "ي ـز ع ى األم  اإلوبلمي  مداصرة  م  مؿ ع ى

م ةؽ اممراجع ام ظاـ ألف ادشصار اممراجع ام ظاـ هك ادشصار مديف اهللأ كادشصار 

                                                 

152ا
. دمشؽأ 92هبل مؤمؼ. اإلماـ امشيرازم ريادة ل  اإلصبلح كامشجديد. مج   امده،أ ام دد م  م مزيد راجع:  

  كما ه دها. 912. ص9114امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 
153ا
 .35م مةمد امةويد  امشيرازم. ريؼ كمماذا أخرجدا مف ام راؽ. مصدر واهؽ. ص 
154ا

م م مزيد راجع:مةمد امةويد  امشيرازم . أوئ   ةكؿ أةداث إيراف كامةركم  اإلوبلمي  اممرشةه .مصدر  
 . 91واهؽ. ص

155ا
ذم عاش م ُ  ودكات م ةكار شخص  أجراُه امهاةث مع اامشيخ مر  آخكددم أةد اممةرهيف مف امشيرازم كام 

 .05/4/9111ريخ كتد جرل امةكار عهر االدشرديت هش،طكي  أ كهك يةيـ اآلف ل  امكاليات اممشةدةأ 



راف امشيرازم كتشها ل  امركيتأ كمما وةط امشاه كادشصرت امثكرةأ أ م156اكام دؿ"
ش،ييدهاأ ممويرات  ل امخركج  امىل  اميـك األكؿ الدشصارها امش ب امركيش   لدعا

ر امهيادات كه ث امخطهاةأ كاصد -أيضان -  هامش ة دكو ـرما دعا اإليرادييف إمى امةيا
. كراف م157ااروؿ هرتيات امشهدئ  م ةيادة اإليرادي  امجديدةما صرة كاممؤيدة مهاأ راممدا

عداة امدظاـ امةارـ ل    كاج  هوهه  ع ي  أ ألدات و هي  ممكتؼ امشيرازم هذا ش،ثير 
يراف -زمف ةرـ امه ث- ام راؽ  ضيط اإلعبلـ  لضبل عف -زمف امشاه-أ كا 

 ان غرهيان.بلمأـ إعاممداهض م ثكرة اإليرادي  وكاة راف إعبلمان إوبلميان 
،ييد م ةيادة اإليرادي  مف مكتؼ امشل  هذه امصكرة  : شةكؿ امشيرازم الصورة الثانية

إمى ذمؾ أةد مى مكتؼ اممداهض مهاأ كأوهاب امشةكؿ هذا رما يشير امجديدة إ
اششرط ع ى تيادشها عدة أمكر ددما أيد امثكرة اإليرادي أ ع اممةرهيف مد  أ ش كد إمى أد 

 م158امدها:
كو ـم  كآم  دكس خطكات امده اص ى اهلل ع ي    عدد ادشصارها يجب أف ششهع  اًل:أو 

امهصرة ل  ام كك ام اـ ه د لشح مر  كخطكات اإلماـ ع   اع ي  اموبلـم ه د لشح 
 لبل شبلةؽ امداس كشةاكؿ االتشصاص مدهـ. عف امجميع

إمى يـك امةيام  امشري   اإلوبلمي أ كلةان مةاعدة ةبلؿ مةمد ةبلؿ  شطهيؽ ثانيًا:
 كةرامُ  ةراـ  إمى يكـ امةيام . 

ف اأ كأال يركف امةرـ درشاشكري ان مةاعدة امشكرل اإلوبلمي أ ةشىامةرـ كلة ثالثًا:
 .مةريات ام ام  م داسأ مششريؿ ةركم  إوبلمي  دمكذجي ايركف هداؾ وماح ه

ادشصارها  أ لةامت ه دمـ ش مؿ همكجب هذه امشركطدة اإليرادي  امرف امةي     
 : م159اهاممماروات اآلشي 

                                                 

156ا
 .2م مةمد امةويد  امشيرازم. أوئ   ةكؿ أةداث إيراف كامةركم  اإلوبلمي  اممرشةه . مصدر واهؽ. ص 
157ا
 .99-90م راجع: اممصدر دكوُ . ص ص 
158ا

كرذمؾ أرد هذه امم  كمات امويد دزار ةيدر مدير  شيخ مر  آخكدد. مصدر واهؽ.م ةكار شخص  مع ام 
مررز االعبلـ ام رات  ل  كاشدطف كهك اةد اممةرهيف مف امشيرازم ل  ةكار اجراه امهاةث م   عهر االدشرديت 

 . 9111/  5/  91هش،ريخ 
159ا
 م اممصدر دكوُ . 



أ كمف امذيف شمت غير مذدهيف وكاة رادكا مذدهيف أـإعداـ آالؼ مف امداس  أواًل:
 .شصكيشهـ ل  هذه امةةه  مراجع ديف مثؿ امشيخ شري شمدارم

 ش،ويس اموجكف امرثيرة. ثانيًا:
   داة شخصرادت أمكاؿ امداس شصادر هامكشاي  كم مصادرة أمكاؿ امداسأ اذ ثالثًا:

 هبل أم كج  ةؽ.
مكاميف مهاأ و رشُ  تيادة امثكرةأ كضرب اممراجع غير ام امذم االشجاه امكردم رابعًا:

شطهيؽ امشري   اإلوبلمي  امومة أ رما  كادشهاؾ مةدوات امداس كعةائدهـأ كعدـ
عددما ةددت موكدة امدوشكر  يشصكرها امشيرازم مذا كرد عد  ههذا امصدد تكم :

 مت شرط اف يركف اممرشح مرئاو  امجمهكري  مف اهكيف ايرادييف ةصراأ شر االيراد 
شدالى كمهادئ امثكرة امش  شةكؿ ه،دها ف هذا امشرط يمع االماـ امخميد  كت ت م  ه،

ف شركط امدوشكر ال يمرف اف شركف اوبلمي أ لةاؿ م  ه،د  شرط مؤتتأ لاجهش  ه،
موكدة تهؿ عرض  ع ى امش ب مؤتش أ كمذمؾ يجب اف يةذؼ هذا امشرط مف ام

ف امثكرة ششج  صكب امةكمي  اد  مـ يك ؿ ذمؾأ كتشها اةووت ه، م مصادت  ع ي أ اال
 ت اشخذ موال  مف امةيادة االيرادي .هدا هدأ كاف االوبلـ مجرد ش ار ال ارثرأ كمف

اإليرادي أ لةد عارض امشيرازم ششدد امةيادة  –اممكتؼ مف امةرب ام راتي   خامسًا:
مرد  إليرادي  ل  مكاص   هذه امةربأ كدعاها إمى امهةث عف رال  اموهؿ امما

مـ شك ح ل  إتداع هذه امةيادة ةشى تاؿ عف ذمؾ: "هذمت  إلدهائهاأ مرف جهكده
جهدم طكاؿ هذه امودكات أللهمهـ امخطر اممةدؽ ههـأ لإف إيراف مشرل  ع ى 

لاألهكاز ويشـ شجزئشها امشةويـ مف جكادب أره  أ وشركدها كأدا موُت ليرـأ 
كشو يمها إمى دكم  عرهي أ أك وشركف دكم  جديدة ع ى امخريط أ كمةاط   

 اامواهؽمكيو مكدها إمى أذرهيجاف االشةاد اموكليش   اأذرهيجاف اإليرادي  ويةط كده
جوشاف ال بلتأ كرردوشاف مصيرها راألكؿ كه ك أ إم االشةاد إمى دكي ه د شةطي 
ر ةكؿ مصي دت  هذه امشكت ات كامشدهؤات هصرؼ امدظر عفأ ك م160اشو ـ أهدان.."

                                                 

160ا
امموشةهؿ م ثةال   . دمشؽأ92ام ددامده،أ مج   هلل كم شاريخ. مةمد شة  هاتر. مةطات مف امذاررة  دةبل عفم 

 .015. ص9114كاإلعبلـأ 



إيراف ل،ف مجرد إطبلتها يدؿ ع ى كجكد خبلؼ هيف امشيرازم كتيادة امثكرة 
 .اإلوبلمي  

لةد  ل  إيراف كدشيج  مرؿ هذه اممكاتؼ كاموياوات امش  اشه شها امةيادة امجديدة    
هذا إمى مضايةات   مكتك هاأ كش رض دشيج تؼ امشيرازم ضدهاأ كوةب ش،ييده مك 

صدار امهيادات  رثيرة شمث ت ل  مصادرة اممرارز كامةويديات كاممواجد امشاه   مُ  كا 
ةشى كصؿ األمر إمى لرض اإلتام  امجهري    كم ارل  ضدُهأ كامشضييؽ ع ى عائ ش

 . م161اع ي   
 :م162ايمرف ش خيصها هاآلش لاموياوي  األخرل خبلؿ هذه اممرة  أ  أما دشاطاش     
صدار لشكل شةـر امةشاؿ ضدهـ مف تهؿ امدظاـ اموياو   .أ  دعـ أرراد ام راؽ كا 

 امةائـأ ألدهـ عراتيكف كمو مكف.

هؽ مما رادكا يش رضكف م  مف ممو ميف ل  اإلشةاد اموكليش  اموادعـ ا .ب 
 مضاية  مف تهؿ امدظاـ امشيكع  امةائـ آدذاؾ.

امشري   ل  هذا  خططان ةكؿ شطهيؽ  ويا ككض كديدعـ اممو ميف ل  إدد .ج 
 امه د.

 دعـ امةضي  األذرهيجادي  ضد امركس. .د 

دعـ امش ب األلياد  ضد اإلشةاد اموكليش  امواهؽ عدد اةشبلم  مف تهؿ  .ق 
 .االخير

 مع امهدد.  م ش ب امرشميرم ل  صراع  مواددش .ك 

ل  مددف كأمريرا كرددا كألريةيا مرارز م  داي  هشؤكف امجاميات   ش،ويو .ز 
 اممو م .

 مع إورائيؿ.  ب ام هداد  ل  امصراع  م شدعم .ح 

مشيرازم رادت ةال   هامدشاط مةمد امةويد  ام يشضح مما شةدـ أف امويرة امذاشي      
مش ددة  ام  م  كام م  أ كامصراعات امهادئ  كامواخد  مع شيارات كأدظم  وياوي 

كؿ كيمرف امة هشرؿ عاـ كع ى لرره  اموياو  هشرؿ خاصأ شررت ش،ثيرها ع ى لرره
                                                 

161ا
 . مصدر واهؽ.م مر  آخكدد. ةكار شخص  
162ا
 .41-91وير هدكر امدهكة كهدم اإلمام . مصدر واهؽ. ص ص .م مةمد مةوف ام يد 



إف ويرش  ال ش رس ويرة رجؿ و ط  كادما ش رس ويرة رجؿ امم ارض  هرؿ ما 
يشصؼ ه  رجؿ امم ارض  مف صكاتأ الويما امثهات ع ى اممهدأ كعدـ امشزةزح عد  
مهما راف ةجـ ام ةهات كامشةديات امش  شكاجههاأ كطهي   امميريات امش  ش رض مهاأ 

ف شخصي  ههذا االمشداد  ط اإلوبلم  ام اـأ كامكوط امشي  اممؤثر ل  امكو كا 
 د األه ادأدشاطها اموياو  مش د ما شررشُ  مف شراث ع م أ لضبل عفهامخاصأ 

ه كأطر  ل  لررها اموياو  مم رل  مبلمة اميكص أرثر جدا مكيدان  ويركف أمرا
مكضكع امكصؿ امةادـ  هداي  مع تضي  اإلجشماع كامدكم ام ام أ كوشركف امامخاص  ك 

 .دراو هذه ام مف



 
 

 الفصل الثاني
 الشيرازي محمد الحسيني االجتماع والدولة في فكر

 
 

 االول:االجتماع  المبحث             
 ث الثاني: الدولة المبح             

 
    
 
 
 
 
 
 
 
إف امهدؼ مف امهةث ل  مكردش  االجشماع كامدكم  ل  لرر امشيرازم هك هياف    

 أ الف ذمؾ وكؼ يواعد ع ى م رل  ام اجشماع ريكي  شصكره مبلجشماعات امهشري



يةضى هشكضي   كشرجية  ع ى هةي  االجشماعات؟أ كاألوهاب امرامد  كراة ذمؾ؟أ هذا 
مف جادبأ كمف جادب آخرأ ل،ف امةديث عف امدكم  ويةشصر ل  هذا امكصؿ ع ى 
 شةديد طهي شهاأ كمصدر امو ط  ليها؟أ لإعطاة صكرة كاضة  مهذيف امجادهيف يج ؿ
امةارئ كاممهشـ هامكرر اموياو  امشيرازم مدررا م شكج  ام اـ مهذا امكرر كما يريد 

 -رما وهةت االشارة إمي   ل  امكصؿ األكؿ –صاةه  امكصكؿ إمي أ الويما إد  لرر 
يشميز هامشدكع ل  اإلدشاج امكررمأ مردها يشةد ل  االشجاه أمهدل أ لبل يمرف مع هرذا 

  عف جاده  اموياو أ كام رس صةيحأ مذا ويشطرؽ هذا لرر عزؿ جاده  االجشماع
امكصؿ ل  مهةث   االكؿ إمى االجشماع مف ةيث ضركرش  كمكهكم  كأدكاع   عدد 
 امشيرازمأ ليما ويشطرؽ اممهةث امثاد  إمى طهي   امدكم  كمصدر امو ط  ليها عدده.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : االجتماع المبحث االول
جشماع امهشرم ل  رثير مف رشاهاش  ال ويما ش ؾ شةدث امشيرازم عف اال      

امهارزة مدها: رػالة  االجشماع هجزئي م كاامصياغ  امجديدة م امـ االيماف كامةري  
كامرلاه كاموبلـم كالة  اموياو : امجزة االكؿمأ كل  مكاتع مشداثرة مف رشه   االخرلأ 



امةدماة رػاامكاراه م كهك ل  ةديث  عف االجشماع تد اتشكى دهج ع ماة اممو ميف 
كاأهف ويدام كا أهف خ دكف م أ لضبل عف ع ماة االجشماع امم اصريفأ كأدكرد عدهـ 
هه ض اآلراة امش  ذاع صيشها ل  مجاؿ ع ـ االجشماع امم اصرأ كويهدأ امهةث ل  

 االجشماع ل  لرر امشيرازم هامةديث عف ضركرة االجشماع مدي .
 

 :ضرورة االجتماع -المطمب األول
عرؼ امشيرازم االجشماع امهشرم هامةكؿ: هك "عهارة عف ةياة الراد رثيريف ل      

مةؿ كاةدأ كاممراد هاممةؿ امكاةد.. مثؿ اجشماع امةري أ اجشماع اممديد أ كاجشماع 
امدكم أ كال لرؽ ل  صدؽ االجشماع هيف االجشماع امهدائ  رامذيف ي يشكف ع ى 

ف اممشكوط رامذيف ي يشكف ع ى امرع  امصيد كيوردكف امرهكؼ كامخيـأ كهي
كامزراع أ كهيف امصاعد رامذيف ي يشكف ل  اممدف امصداعي أ لاألكمكف يصطادكف 

. كل  م163ااألرؿأ كامثاديكف يدشجكد أ كاالخيركف ي يشكف ةياة امةضارة امم ةدة"
ش ريؼ آخر تاؿ : إف االجشماع هك ".. اممررب مف اداس رثيريفأ كغامهان يركف مهـ 

ظماتأ كجماعاتأ كجم ياتأ كمؤووات وكاة رادت رومي  أم دكمي  امرشهط  مد
هامدكم م أك غير رومي أ كاالجشماع يششمؿ ع ى األخبلؽ االجشماعي أ كاآلداب 
االجشماعي أ كاممكاثيؽ االةشماعي أ كامةكاديف االجشماعي أ كاممكاريث االجشماعي أ 

. كهذاف امش ريكاف مبلجشماع م164اكامش ائر االجشماعي أ كاممةررات االجشماعي "
 يكضةاف اآلش :

أ مـ يج ؿ هذه إف امشيرازم ع ى امرغـ مف و ي  إمى شةةيؽ كةدة االجشماع .0
امكةدة ش د  إذاه  امككارؽ هيف األلرادأ كتد أةوف ل  ذمؾ الف امككارؽ هيف 

درارها.  امهشر ةام  طهي ي  ال يمرف امشجاكز ع يها كا 

 ى أواس كاةدأ هؿ هداؾ مظاهر مش ددة م شدكع إد  ج ؿ امشدكع ال يةكـ ع .9
 اإلدواد  وكاة أرادت اتشصادي أ أـ أخبلتي أ أـ تادكدي أ أـ مؤوواشي ...
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كاالجشماع امهشرم ل  لرر امشيرازم ميس امرا طارئاأ هؿ هك ضركرة     
اجشماعي أ ألف "اإلدواف خ ةُ  اهلل جومان كدكوان كمُ  مشط هات دكوي أ لاالرؿ 

كامراة  كام هاس كدةكها مف االكؿأ كام  ـ كاألدب كاالجشماع كامكضي    كامورف
كدةكها مف امثاد أ ثـ إف اهلل وهةادُ  كش امى هي، مئلدواف ةاجياش أ وكاة 
ةاجياش  امش  ال شةشاج إمى ام مؿ رامهكاة كاألرض كدةكهاأ أك امش  شةشاج إمى 

م  هةكاديف وماكي  ريكي   ام مؿ رامدار كامم،رؿ كامم هس مف داةي أ رما هيف
. ك"أف اإلدواف.. خ ؽ م165اةررش   كوركد   كشكريره  كعم    مف داةي  ثادي .."

اجشماعيان هامطهع ال مةاجش  امجودي  لةطأ هؿ مةاجش  امدكوي أ اذ اف اإلدواف 
أ رما إف االجشماع ر ما تكل "..راف م166ايوش،دس هاإلدواف كيوشكةش مكةده .."

أضرار امطهي   رامةر كامهردأ كامشمس اممةرت  كامظ م  اإلدواف أه د عف 
اممرردةأ كام كائؽ امطهي ي  كامةيكادات امضارة كاممؤذي أ هيدما ر ما ض ؼ 
االجشماع راف األمر هام رسأ هؿ اإلدواف يركف ل  ظؿ امةضارة االجشماعي  

أه د عف أرثر عمران كأصح جودانأ كأرثر أكالدانأ هؿ كأجمؿ جومان كأهد، دكوانأ ك 
أ كاالجشماع م167ااممدازعات كاممةاشبلت كامككضى كاالضطراب كام رس هام رس"

اإلدواد  ميس تائمان ع ى امككضى كأف ظهر ألرادُه مه ثريفأ أذ م  ".. شدويؽأ 
كرؿ ي مؿ ل  ذمؾ امشدويؽ.. ألجؿ إف امهشر خ ؽ هرذاأ لهك ي مؿ ل  ضمف 

دما يركف هام مؿ امشدوية أ كهذا اممجمكع .. ألجؿ إف امشةدـ كتضاة امةكائج إ
 .م168اامشدويؽ يشةةؽ ةشى مع ش ارض ألراده ه ضهـ مع ه ض.."

 يشضح مما شةدـ اف ضركرة االجشماع ل  لرر اإلماـ امشيرازم ش كد إمى:  
 إف اإلدواف اجشماع  هامطهع يوش،دس هاإلدواف كيوشكةش مكةده . .0

ه ش هيشها مذا هك يش اكف إف ةاجات اإلدواف رثيرة كمشدكع  ال يوشطيع همكرد .9
 مع اآلخريف ل  شةةيؽ ذمؾ.
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إف اإلدواف ل  ظؿ االجشماع أرثر أمادان كةماي  مف شةديات امطهي  أ  .4
 كاعشداةات امةيكادات امضارة كاممؤذي .

يهرز ش،ثير االجشماع ع ى صة  اإلدواف ليركف أرثر جماالنأ كأطكؿ  .3
 عمران.

كره مما يدطكم ع ي   مف شدويؽ إف االجشماع يواعد ع ى شةدـ اإلدواف كشط .5
 كعمؿ مدظـ.

مرف امشيرازم ل  ش ريك  مبلجشماع اإلدواد  كش،ريده ع ى ضركرش   مـ يرف أكؿ    
أ رما تاؿ م170اأ كاأروطكمم169امف تاؿ ههذا امرأمأ لةد وهةُ  إمى ذمؾاألبلطكفم

أ م172اامأ كااهف ويدم171اهضركرة االجشماع مف ام  ماة اممشةدميف اممو ميف اامكاراه م
كااهف خ دكفم مؤوس ع ـ االجشماع اإلوبلم أ امذم تاؿ ل  مةدمش  : ".. االجشماع 
اإلدواد  ضركرم.. األفم اإلدواف مدد  هامطهع أم الهد م  مف االجشماع امذم هك 
اممددي .. كهك م دى ام مراف.. إف اهلل وهةادُ  كش امى خ ؽ اإلدواف كررهُ  ع ى 

ا إال هاميذاةأ كهداه إمى إمشماو  هكطرش  كهما ررب لي   صكرة ال يصح ةياشها كهةاؤه
مف امةدرة ع ى شةصي   إال إف تدرة امكاةد مف امهشر تاصرة ع ى شةصيؿ ةاجش  
مف ذمؾ اميذاة غير مكلي  م .. لبلهد مف اجشماع امةدرة امرثيرة مف أهداة جدو   

 .. كرذمؾ يةشاج رؿ ميةصؿ امةكت مُ  كمهـ ليةصؿ هامش اكف تدر امركاي  مف امةاج
ل  امدلاع عف دكو   إمى اإلوش اد  ه،هداة جدو  .. ل،ذف هذا  -أيضان –كاةد مدهـ 

ال مـ يرمؿ كجكدهـ كما أراده اهلل مف اعشمار  االجشماع ضركرم م دكع اإلدواد  كا 
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. كال يخكى مف خبلؿ هذا امربلـ مةدار اتشراب م173اام امـ ههـ كاوشخبلل  إياهـ.."
ااهف خ دكفم ل  شصكر مبلجشماع امهشرمأ مرف مـ يرف ااهف خ دكفم امشيرازم مف 

كةده أ رما تاؿ هذمؾ مف امم اصريف اصادؽ األوكدمأ عددما أرد ع ى "إف 
امشجم ات ظاهرة مبلزم  م ةياة اإلدوادي أ لمدذ عهكد طكي   مـ ي د امكرد يوشطيع اف 

مجشمع ضاؽ أك يشةرـ هةياش  هم زؿ عف األلراد اآلخريفأ لهك ي يش ل  
أ مما يدؿ ع ى إف هذه م175اأ كوادده ل  ذمؾ ع ماة اجشماع اخريفم174اأشوع.."

امكررة ه  لررة عام  مدل ع ماة االجشماعأ مرف امشيرازم كظكها وياويا مصامح 
 م176اهدل  ام اـ أ عددما ج ؿ إرشهاط امكرد هاآلخريف ي،خذ كاةدا مف ثبلث  طرؽ:

 ريف.رهط اإلدواف دكوُ  هاآلخ -أوالً 
 رهط اآلخريف هاإلدواف. -ثانياً 
ارشهاط اإلدواف كاآلخريف شةت مكاة تادكف عاـأ يج ؿ مدهـ جماع  شريد  -ثالثا  

 االدضماـ ه ضها إمى ه ض م  يش هوبلـ.
      
كاعشةد امشيرازم أف امطريةشيف األكمى كامثادي  شركف دشائجها ويئ  ع ى طرل       

امثامث  ه  اممث ى كامصةية  مما شخ ةُ  مف جاذهي  االرشهاطأ هيدما شركف امطرية  
مبلجشماع كما يكرزُه هذا االجشماع مف و ادة أللراده شةت ظؿ تادكف عاـ يكثؽ 

 ارشهاط األلراد ليما هيدهـأ مرف ما هك هذا امةادكف ام اـ؟.
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إف االجاه  ع ى هذا اموؤاؿ شةشض  م رل  اآلثار امش  يشررها االجشماع      
ع ى اإلدوافأ ةوب ما ذرره امشيرازم ل  رشاه   اامصياغ  امجديدة..مأ إذ  اإلدواد 

 :م177ا ةدد هذه اآلثار هاآلش 
أكالن: شةكي  اإلدواف هاطدانأ ألف اإلدواف ةيف يرل إدُ  ل  داخؿ رؿ إدوافأ رما يجد 
رؿ ألراد اإلدواف ل  داخ    مف خبلؿ ما يومى هاممشارر  امكجدادي أ لر،ف هدامؾ 

اف ل  جود كاةدأ أك ر،ف االجشماع هر   إدواف كاةدأ كهذه امكةدة ه  كةدة إدواد
هاطدي أ لاإلدواف كةدة مف أةياها أةيا هذه امكةدةأ كمف تش ها تشؿ هذه  امكةدةأ كال 
ةياة امجميعأ لاممجمكع رثكب يخرؽ اإلدواف ه ضُ   يةشاج األمر إمى تشؿ امجميعأ كا 

رازم م  بلت  هيف امكرد كاممجشمع وكؼ يزداد امشراهط أك يخيط ه ضُ . كههذا امكهـ امشي
هيف اإلدواف كمةيط  االجشماع أ ألف اإلدواف ميس مخ كتان مدك شان ل  مةيط  هؿ 
هك يششارؾ مع هذا اممةيط ع ى امموشكل امكجداد أ هما يجمع هيف امطرليف مف 

مموشكل ثةال  كتيـ كأخبلؽ كعادات كشةاميد كأهداؼ مششرر أ رما يشةد ع ى ا
امخارج أ كهذا االمر يج ؿ امدظرة إمى اإلدوافأ كامدظرة إمى اممجشمع كاةدةأ 
لاإلدواف يةمؿ ل  داخ    مجمكع اممجشمعأ مما ي طي  تدوي  رهيرةأ ةاكؿ امشيرازم 
شكويرها مف خبلؿ رشاب اهلل وهةادُ  امذم يج ؿ تشؿ االدواف امكاةد رةشؿ مجمكع 

ةياةُه إةياة مجمكع امهشرأ كهك ههذا: رلض عزؿ اإلدواف عف إطاره  امهشرأ كا 
االجشماع  ه،م ةج  رادتأ كج ؿ أي  مةاكم  وكاة رادت لردي  أك إجشماعي  ل  

 هذا اموهيؿ مشهم  ل  دكاياها.
ثاديان: إف االجشماع يةكد إمى شض يؼ اإلدوافأ أم إض ال  مف خبلؿ شة يص لرديش  

د اممدظـ إمى غيره أ لامكرد اممد زؿ رامؿ كاوشةبلم أ ركف امكرد اممد زؿ ميس رامكر 
االوشةبلؿ ليما ي مؿ كي،رؿ كيشصرؼأ أما امكرد اممدظـ إمى اممجشمعأ لرؿ ش ة 
عددُه مةيد ل  ذهاه  كمجيئ أ كط ام  كشصرل أ كهذا امشةييد ميس رامبلن مردُ  يهةى 

يزف رـ ي،خذ مف شةييدأ كيومى هذا امشةييد هامشةييد االطارمأ لامبلـز ع ى اإلدواف أف 
ادضمام   إمى اممجشمع؟ كرـ ي ط  مُ ؟أ لام بلت  االجشماعي  ل  امكتت امذم ه  
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دةيض م  زم  االجشماعي أ لإدها شخ ؽ امكةدة االجشماعي  عددما شط ب مف اإلدواف 
أف يركف مشكاض ان يةب غيرهأ أما ام زم  لشج  ُ  ريادان أداديان يةب دكوُ  كال يةب 

امكهـ م  بلت  هيف اإلدواف كاممجشمع مكيد جدان ل  مدع شةكؿ امشدكع  اآلخريف. كهذا
–اإلدواد  إمى شدازع مدمر كمخرب م كرد كمرياد  االجشماع أ ألدُ  يطامب اإلدواف 

أف يركف م شدالن ل  عبلتاش  مع اآلخريفأ لبل يمارس  -طامما هك عضك ل  جماع 
ف يمارس هذا امك ؿ يخامؼ شركط االتصاة كااله اد مهـ هرؤي  درجوي  م ذاتأ لم

إدضمام  إمى االجشماع امهشرم. كامشيرازم عددما شةدث عف اآلثار االيجاهي  
مبلجشماعأ لإد  ال يدك  امرادي  ادةراؼ هذا االجشماعأ كشةكم  مف اجشماع هداة إمى 
اجشماع هدـ يهدد امكرد كاممجشمعأ لشراه يشةدث عف مظهريف مبلجشماع: أةدهما 

يومي  ااجشماع امشراهطمأ كاآلخر و ه  كيومي  ااجشماع امشداهرمأ كاالجشماع ايجاه  ك 
 :    م178اامذم يةـك ع ى امشراهط

  األلراد م كصكؿ إمى هذا امهدؼ هدكف أف  معشيجلتد يركف ألجؿ هدؼ كاةد
 يركف م مجشم يف مكف كاةدأ كيومى هامشراهط امهدل .

  مكةدة امثةال  ل  مجاؿ كتد يركف اجشماع مف أجؿ كةدة ام كفأ امشاه  
 األخبلؽ كاألداب كامديف كامشةاميدأ كيومى هامشراهط االجشماع .

 
 م179اأما االجشماع امذم يةـك ع ى امشداهر لهك:

  تد يركف ألجؿ امكصكؿ إمى امهدؼ كةده هدكف ام مؿ ع ى ش،خير اآلخرأ
ف راف اآلخر يريد دكس امهدؼأ كيومى هرذا اجشماع ه،د  اجشماع اوشها ت أ كا 

أم رؿ طرؼ مف أطرال  يةاكؿ امكصكؿ إمى امهدؼ كيوهؽ اآلخريف ل  
 ذمؾ.

  أك يركف االجشماع ألجؿ امكصكؿ إمى امهدؼ مع ام مؿ ع ى ش،خير اآلخرأ
 ألف شةدـ طرؼ ما ي د  ش،خير امطرؼ اآلخرأ راجشماع امشجار.
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 رف كامدكع امثامث مف االجشماع امشداهرم هك امذم يركف رامثاد أ مردُ  يةش
هكجكد ام داة كامهيضاةأ كهك اجشماع اممةاره  امذم يد رس هصكرة امةركب 

 كاممةاشبلت هيف امهشر.
ةوب اعشةاد –كرؿ مف امشراهط كامشداهر ل  االجشماع يدشهياف إمى امموامم        

أم شةةيؽ ةام  امو ـ هيف امهشرأ "لامموامم  ل  امشراهط تد شركف موامم   -امشيرازم
م،مكري أ اذ يشو ط أةد امطرليف ع ى االخرأ ليو ـ امطرؼ امثاد  هعمري  األمري  كام

امطرؼ األكؿأ كتد شركف موامم  امشكالؽ االجشماع  هدكف اآلمري  كامم،مكري أ 
كامشكالؽ تد يركف هام دؿ ه،ف أعطى رؿ طرؼ ةة أ كتد ال يركف هام دؿأ كرؿ مف 

امهاطد أ كتد يركف هدكد أ كاهـ اآلمري  كامم،مكري  كامشكالؽ تد يركف مع امرضا 
كاليةصؿ امرضا امهاطد  أهدان إال إذا –اذ امةور اليدـك  –امةوميف مايركف هامرضى 

. هذا هامدوه  إمى امموامم   امش  م180اراف امشطهيؽ يصادؽ االصكؿ اممةهكم .."
شةصؿ عف طريؽ امشراهطأ أما امموامم  امش  شةصؿ عف طريؽ امشداهر له  امش  

ف هوهب اممص ةيفأ ه د شهئ امطرليف دكويان مهاأ اةيثم إف اإلدواف ميركر ".. شرك 
غامهانأ ليزعـ إدُ  هإمراد  اف يخرج خصم  عف امواة أ كه د شجره  ام داةأ يرل إد  
مـ يدك ُ  ذمؾأ كأخذ مف طاتاشُ  امش ة امرثيرأ اهاالضال  إمىم ما ةط مف وم ش أ 

ُ أ كذمؾ هك اممداخ اممداوب م ش ايش امو م أ هما مك صرلها ل  امهداة مراف أجدل م
كةيدذاؾ يدشط اممص ح مج ؿ شركط شةارب كجهات امدظرأ كامشكالؽ هيف امجادهيفأ 
تد يركف ع ى دةك اممهادد أ اك ع ى دةك امم اهدةأ أك ع ى دةك اممصامة أ اك 

ضاؼ ع ى دةك امم ايش أ كهذه مراشب مشدرج أ لاممهادد  عدـ امخصاـأ كامم اهدة ي
إمى اممهادد أ أف يش هد رؿ طرؼ ه دـ االعشداةأ ثـ ي،ش  دكر اممصامة  اةيثم 
يصط ح امطرلاف كيركداف ر،خكةأ كاخيران يمشزجاف رجماع  كاةدة كه  

 .م181اامم ايش "
إف ةديث امشيرازم عف امموامم  ل  ةام  امشراهط كامشداهر مهـ جدانأ ألد  ةيدما     

امشراهط أرد ع ى مو،م  م ة  كضركري  ل  أم اجشماع شر ـ عف امموامم  ل  ةام  
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إدواد  إال كه  مو،م  امشرعي  امش  عهر عدها هامرضا االجشماع أ لمهما رادت 
درج  امموامم  ل  االجشماعأ لإدُ  ه،د داـ امرضا االجشماع أ يركف مصيرها 

أ د ـ تد ششهجح م،واكمأ مذا أشار امشيرازم إمى هذه امةةية  هامةكؿ: إذ امةور ال يدكـ
امرثير مف امدظـ اموياوي  ه،دها صامة  مما لرضشُ  مف ةام  و ـ ل  االجشماع مف 
خبلؿ اوش ماؿ امةكة اممكرط  أك امشرهيب أك امشرغيب.. كما أشه أ كمردها إذا مـ شدجح 
ل  خ ؽ ةام  امرضا االجشماع أ لإدها مف شوشمر طكيبلنأ كمر  يشكلر امرضا 

يركف االطار امةادكد  اممطهؽ مةهكالن مف األلرادأ كرؿ إطار يكةد  االجشماع  الهد أف
هذا امةهكؿ وكؼ يكاج  امدككرأ لامرلضأ كرهما امثكرة كامشمرد ع ي . أما عددما شر ـ 
امشيرازم عف امموامم  ل  ةام  امشداهرأ لةد أعطى دكران مةكريان مئلدواف ل  إدةاذ 

كاالدةواـأ  هامششض ممهدد مرياف االجشماع هد  جدو  مف ةام  االجشماع امشداهرم ا
كعهر عف هذا اإلدواف هاممص ةيفأ إذ ال يمرف شصكر إف رامؿ ألراد االجشماع 
يشمش كف هموشكل عة   كركة  كاةد ميةكمكا هدكر اممص حأ هؿ اممدطؽ يةكؿ إف 
 األلراد مخش كيف ل  موشكياشهـ ام ة ي  كامركةي أ لبلهد ل  ةام  امخطر االجشماع 
إف شخش ؼ ردكد أل امهـ ه،خشبلؼ موشكياشهـأ ليهرز مدهـ مف هك أرثر مف غيره تدرة 
ليمارس دكره ل  االصبلحأ كتد امةى امشيرازم ع ى عاشؽ اممص ةيف عهئا ثةيبلن 
كمهم  خطيرة ل  ةماي  امكةدة االجشماعي أ كتد أةوف ه دـ شةديد صك  مهؤالة 

ع ى امرغـ مف إيماد  –الكصياة أك رجاؿ امديف اممص ةيفأ ل ـ يةؿ إدهـ األدهياة أك ا
هؿ شرؾ اممكردة مكشكة  مشوشكعب رؿ إدواف ششكلر  -هامدكر االصبلة  مهذه  امكئات

لي   مؤهبلت امةدرة ع ى امكواط  هيف اممشدازعيف كاممشخاصميف مشةريب كجهات 
ذا امةكؿ دظرهـ م كصكؿ إمى مرة   اممهادد أ لامم اهدةأ لاممصامة أ لامش ايشأ كه

مُ  ش،ثير رهير ل  ش ميؽ موؤكمي  األلراد جمي ان ميةكمكا ه م ي  االصبلح كامشييير 
 كةماي  اجشماعهـ اإلدواد .

إف شرريز امشيرازم ع ى مكردش  اامرضا االجشماع م كاامش ايش االجشماع م       
   مف األشياة امبللش  م دظر ل  لرره االجشماع أ كه  شمثؿ دميبل ع ى إيماد

هاالعشداؿ كرلض   م شطرؼأ كهما مكردشاف عزيزشاف ل  عاممدا اإلوبلم  امذم يمكج 
هامشطرؼ كاالتصاةأ كال غراه  ل  امشرريز ع يهماأ طامما إف هدؼ االجشماع 



اإلدواد  مدي  هك شةةيؽ امكةدة االجشماعي  كامكصكؿ إمى امو ادة مف خبلؿ دمج 
العشداة ع ي  أك اإلدشةاص مد أ كامةرص امكرد هاممجمكعأ كاعطائ  تدوي  ممدع ا

ع ى تضاة ةاجاش  اممشدكع أ كخ ؽ امش كر ه دـ امكةش  مدي أ مرف هذا امهدؼ 
اليشةةؽ ل  رؿ أدكاع االجشماع امهشرمأ هصرؼ امدظر عف م ايير ام بلت  هيف 
ألرادهأ هؿ إف االدةراؼ ل  االجشماع مشكتعأ كتد يركف خطيرانأ يهدد رياف امكرد 

جمكعأ ألف اإلدواف ".. إذا مـ يصرؼ لطرشُ  امخبلت  ل  امهداةأ الهد كاف كامم
أ كألف لطرة اإلدواف م182ايصرلها ل  امهدـأ وكاة ل  هدـ دكو أ أك هدـ مجشم  "
. إذان ريؼ يمرف شةريؾ م183اخبلت  لإدها "أما أف شخ ؽ امةياةأ كأما أف شخ ؽ امدمار"

اإلدوادي أ كمبلجشماع امذم ششةرؾ ل  لطرة اإلدواف ه،شجاه خ ؽ امةياة م ذات 
 اطاره؟.
–إف شةةيؽ ذمؾ يةشاج إمى كجكد امةادكف امصامح امذم يؤطر امكرد كاممجمكع     

كامذم يةظى هةهكؿ امكرد كاممجمكعأ كهذا امةادكف ال يمرف  -امذم وهةت اإلشارة إمي   
اف يركف اف يركف مف صدع امهشرأ مما ل  امهشر مف دةص كعدـ رماؿأ مذا يجب 

مصدر هذا امةادكف تكة لكؽ هشري  ششصؼ هامرماؿأ كش رؼ دكاخؿ اإلدواف كما هك 
صامح كغير صامح مُ أ رما شدرؾ ماض  اإلدواف كةاضره كموشةه  أ كهذه امةكة ه  
امةكة اإلمهي أ ليركف امةادكف امصامح مئلجشماعات اإلدوادي  همخش ؼ أشرامها هك 

مهشرم اامكض  مأ ليخ ص امشيرازم مف هةكث   امةادكف اموماكم ال امةادكف ا
االجشماعي  إمى امش،ريد ع ى إف ةماي  امكةدة االجشماعي  كدي ها م و ادة ال يركف إال 
مف خبلؿ امروام  اموماكي  امش  جاةت عف طريؽ األدهياةأ ليجب أف شركف امروام  

شهط هاموماةأ ه  امةادكف امةارـ مبلجشماعأ كةج  ةرـ هذا امةادكفأ هك إدُ  مر 
كاالرشهاط هاموماة ي د  االرشهاط هاآلخرة ".. كامهشر ةيث خرج مف مظ   األدهياة كتع 
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ل .. امشخاصـ كامششاجر.. لإف تط هـ جذكرهـ اموماكي  وهب أف يركف هيدهـ ام داكة 
 .م184اكامهيضاة إمى يـك امةيام "

تد ادط ؽ مف لررة دوشدشج مما شةدـ أف امشيرازم ل  رشاهاش  االجشماعي         
م ركل  عدد ع ماة االجشماع كه  ضركرة االجشماع اإلدواد أ مرد  كظؼ هذه  امكررة 
مف أجؿ شةةيؽ هدل  ل  كةدة االجشماع كه كغ امو ادةأ كادشهى مف خبلؿ هةث   إمى 
إف دكالع االجشماع عديدة كلكائده جم أ مرف ادةراؼ االجشماع عف طريؽ امكةدة 

كال ضماف ممدع هذا االدةراؼ إال هكجكد امةادكف امصامح مخ ؽ كامو ادة مشكتعأ 
اممجشمع امصامحأ كهذا امةادكف هك تادكف اموماةأ كأم تادكف آخر غيره هك تادكف 
خاطئ كمف يةةؽ امكةدة امةةيةي أ كامو ادة امرام   م هشرأ كيشضح مدهج  هذا أرثر 

 عدد ةديث  عف أدكاع االجشماع.    
 
 
 
 

         
 :أنواع االجتماع -طمب الثانيالم
إف شةويـ االجشماع عدد امشيرازم ال يخضع مم يار كاةدأ هؿ ششةرـ ه   م ايير     

مخش ك أ مذا شجده يرلض امشةويـ امماررو  مبلجشماع امةائـ ع ى كجكد طهةشيف 
مشصارعشيف ةوب موشكل شطكر كوائؿ االدشاج اموائدةأ كي  ؿ رلضُ  هذا هامةكؿ: 

امداس ال يدةومكف إمى طهةشيف لةوبأ هؿ إمى طهةاتأ كثاديان: ال يركف "ل،كالن: 
االتشصاد مةررهـ إمى امظ ـ كاالوشيبلؿأ لهداؾ األغدياةأ كامكةراةأ كام  ماةأ 

. م185اكامجهبلةأ كامظاممكفأ كاممظ كمكفأ كاألتكياةأ كامض كاةأ إمى غير ذمؾ.."
وشدادان إمى هذا امكهـ امشيرازم شظهر شصديكا  ت مش ددة مبلجشماع اإلدواد  كراآلش :كا 
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 :االجتماع من حيث الحجم -أوالً 
 يدةوـ االجشماع مف ةيث امةجـ إمى: 

االجشماع امصيير: كهك ذمؾ االجشماع اممةدكد ل  عدد ألرادهأ رما هك  .0
كيبلةظ ل   م186اامةاؿ ل  اجشماع ام ائ  أاممدرو أ اممة  أ امةري أ كامةهي  أ

اع إف ما يجمع األلراد تد يركف ظركلا ال إرادي  راجشماع هذا امدكع مف االجشم
ام ائ   أك امةهي  أ أك ظركؼ كتشي  راجشماع اممدرو أ أك ظركؼ امورف 
اممششرؾ ل  امةري  كاممة  أ مرف ما هك مششرؾ هيف هذه األدكاع مف 
االجشماعات هك صير ةجمها دوهيانأ كهواط  دمط امشكرير كام مؿ مدل 

ؽ امشيرازم ع ى هذا امدكع مف االجشماعات هاالجشماعات ألرادهاأ كيط 
. كي شةد أف ه ض هذه االجشماعاتأ الويما اجشماع امةهي   م187اامةاعدي 

كامةري  ال شةشاج إمى كجكد امةركم  اامو ط  امرومي مأ كذمؾ مؤلوهاب 
 :م188ااآلشي 

ت   ألراد امجماع : لامجماع  اممركد  مف عشريف أك مائ  أك  .أ 
غامهان ال أمارف ثاهش  مهـأ ألدهـ يركدكفأ رةبلن  ما أشه أ

يط هكف امماة كامط اـأ كال اتشصاد مهـأ هؿ ي يشكف ع ى 
امةيكادات كامزرع امطهي  أ لبل شةدث هيدهـ اممدازعاتأ كال 
يركف مهـ ما م جماعات امرهيرة مف شؤكفأ هؿ إف مداوهاشهـ 

ت ل  رمداوهات امزكاج كاممكت كما أشه  شركف راممداوها
ام ائ   امكاةدةأ لرما ال شةشاج ام ائ   امكاةدة إمى امةركم أ 

 رذمؾ هذا امدكع مف امجماعات ال يةشاج إمى ةركم .
امم ري  امخاص  ل  امجماعات امصييرة شكجد ل  ةدكد   .ب 

ضية أ ألف اإلدواف امهدائ  ال يم ؾ إال ركخ  كأثاث مدزم   
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م   كأرض  امة ي   كخيمش   أك هيش   اممهد  مف امطيفأ كأغدا
اممزركع أ كشهر  صيده أ كمف امكاضح إف مثؿ هذه  األمكر 

 ال شةشاج ل  شدظيمها إمى امةركم .

ت   امجرائـأ ألف األلراد امة ي يف كام ائ   امكاةدة ال شةع هيدهـ  .ج 
جرائـ رثيرةأ هؿ إف امجريم  شراد شركف دادرةأ كمذا لهـ ميوكا 

اتأ كامةدكدأ كامةصاصأ هةاج  إمى رشب امةضاةأ كامشهاد
كامدياتأ كما يشهع ذمؾ مف امشرط أ كامدجدة كاألمفأ اذ إف 
امش دم ع يهـ أك ش ديهـ ع ى غيرهـ مةدكدأ ل ـ يرف هداؾ 

 ةاج  إمى امجيش أك ما أشه .

إف امجماع  امصييرة ال ششهع اآلداب كامروـك امرثيرةأ كميوت  .د 
ما أشه أ مها مدارس كمرشهاتأ كرشبأ كمؤوواتأ كمواجد ك 

هؿ إدهـ يشه كف ل  أمكرهـ ام ادات امة ي   اممكركث أ كغامهان 
يدظركف إمى امرهار ل  األعماؿ كاآلدابأ لبل ةاج  مهـ إمى 

 صدكؼ امةكاديف امش  ششط ب ةركم  ةامي  كمدظم  مها.

كرأم امشيرازم ل  عدـ اةشياج امجماعات امصييرة الويما امةهي   كام شيرة إمى     
اامو ط م تد يركف مداوهان كمبلئمان م ةهائؿ كام شائر امهدكي  اامرعكي م لةطأ  امةركم 

كال يمرف ش ميم أ ذمؾ أف امرثير مف امةهائؿ كام شائر وكاة ل  ام راؽ أك غيره مف 
ه داف ام امـأ تد اوشةرت كشةكمت مف االتشصاد امرعكم غير امموشةر همراف مةدد 

هما ما ه د امزراع أ لظهرت ل  كوط هذه امةهائؿ إمى االتشصاد امزراع  امموشةر كر 
كام شائر امم ري  امخاص أ كرثر ألرادها لشجاكزكا اآلالؼأ كظهرت ل  كوطها 
اممؤووات امديدي  راممواجدأ كغير امديدي  راممدارس كاألةزاب كغيرها مما عةد 

أ مذا ةياشها كج  ها هةاج  إمى امةركم  ش،دها ل  ذمؾ ش،ف غيرها مف االجشماعات
يجب أف يؤخذ ل  امةوهاف إف ربلـ امشيرازم ليما يش  ؽ هامةركم  تد يصح ل  
مجاؿ اامةهائؿ كام شائر امهدكي مأ كال يصح ل  مجاؿ آخر اامةهائؿ كام شائر امش  

 اوشةرت ل  مراف مةدد كشيير دمط اتشصادهام.



عدد االجشماع امرهير: كيشميز هذا امدكع مف االجشماع ل  أد  يدطكم ع ى  .9
رهير مف األلرادأ كمثام  اجشماع امدكم  كاجشماع األم أ كيرل امشيرازم إف 
هداؾ عبلت  هيف االجشماع امصيير كاالجشماع امرهير كه  اف اصبلح 
االجشماع امصيير ال يشـ هشرؿ ل اؿ كمؤثر هدكف إصبلح االجشماع 

".. أرتى . رما يكرؽ هيف امدكم  كاألم أ ليةكؿ عف امدكم : ه،دها م189اامرهير
امششريبلت امهشري  إلدارة أمكر جماع  رهيرة ل  مخش ؼ شؤكدهاأ كر ما شةدـ 
ام  ـ كامصداع  كرثر امهشر ل  مدطة  كش ةدت أةكاؿ األمـ راف االةشياج 
إمى امدكم  أرثرأ كش ةد أةكاؿ األمـ يؤثر ش ةائيان ع ى أةكاؿ غيرهـأ كرؿ ذمؾ 

االةشياجات يركف االةشياج إمى امدكم  يرلع درج  االةشياجاتأ كه،رشكاع درج  
 .م190ااممدظم  مهذه  االةشياجات كاممم ي  مكراغات امةاجات أرثر ل،رثر.."

 
أما األم  "له  امجماع  امش  رهطت أدكوها ه ضها هه ض ممصير كاةدأ ل هـ    

عبلئؽ مشهادم  وكاة رادت مهـ مي  كاةدة أك عدة مياتأ أك ديف كاةد أك عدة 
أ كيبلةظ مف خبلؿ ذمؾأ إف امشيرازم دظر إمى اجشماع امدكم  مف م191اأدياف.."

زاكي  امدظـ اأم شدظيـ أمكر اممجشمعمأ هيدما دظر إمى األم  مف زاكي  امششريؿ 
امهشرم كاممدظكم  امةيمي أ مذا يشةدث عف امدكم  لي شهرها امكةدة ام  يا مبلجشماع 

د كاممجشمع إمى ةيث امهدؼ اممدشكدأ امش  شةـك هشويير ".. دل  امةرـ كاموير هامهبل
كال يهـ أف يركف امموير م دكم  لردانأ رما ل  امدرشاشكرياتأ أك جماع  رما ل  
األشراؼ كدةكهـ أ أك دكاب األم .. إذ اممهـ.. إف امدكم  ه  مررز امشصميـ امذم 

أ ككاضح مف هذا امربلـ إف امشيرازم يج ؿ م192ايجب أف يدظر إمي   اموياو .."
كم  دظير امةركم أ كميوت هامصكرة امش  ي رلها اموياويكف كامةادكديكف ركدها امد

رياف تادكد  يخ ؽ هشرامؿ أرراد  مف االت يـأ كامش ب كامو ط  اموياوي .. أما األم  
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له  ".. ال شط ؽ إال ع ى مجمكع  رهطت مصامةها ه ضها هه ض هةيث شكةدت 
ض هدكع مف امشكاعؿ كج ؿ ام بلئؽ ل  كةدة ما كشمردت أف يشكاعؿ ه ضها ل  ه 

أ كششةدد األم  هم ياريف: م يار امةدكد امجيرالي  امذم يةاؿ كلةان مؤلم  م193اهيدها.."
ه،دها أم  هددي  أك شرري أ أك عرهي أ كم يار امةدكد امديدي أ راألم  اإلوبلمي أ 

ألف األم   كاألم  اممويةي أ كاألم  اميهكدي أ كتد يشداخؿ امم ياراف ل  كتت كاةدأ
امهددي  يمرف أف ششمؿ األم  اإلوبلمي  كغيرهاأ كاألم  اإلوبلمي أ يمرف أف ششمؿ 

. كيضيؼ امشيرازم إمى ذمؾ ".. إدُ  مف امممرف أف شركف م194ااألم  امهددي  كغيرها
األم  امكاةدة هدكف مراف جيرال أ كذمؾ م كامؿ وههت شششت األم  امكاةدةأ وكاة 

   مف داخؿ األم  أك مف خارجهاأ رما ل  اميهكد.. رما إد  رادت ش ؾ ام كامؿ داه
مف امممرف أف شركف مؤلم  امكاةدة عدة أمارف جيرالي أ رما ل  اممو ميف اآلفأ 
كذمؾ م كامؿ داخ ي أ رة   امكع أ أك خارجي  رشششيت امةكل امخارجي  مؤلم  

ل  امدكؿ امةكمي  أ كيمرف أف شةـك األم  اوشدادان إمى ام ي  رما م195اامكاةدة.."
. مرف هذا امدكع مف األمـ مـ يةض هةهكؿ امشيرازمأ كعده مف  أدكاع م196اامةديث 

االجشماع امش  شخ ؽ امشداهر امذم يةكد إمى امةركب هيف امهشرأ ل  ةيف إف ألضؿ 
األمـ ه  ش ؾ األمـ امش  شوشدد ل  دشكئها كتيامها إمى امديفأ الويما امديف امصةيح 

إمى امشةريؼ كامشزييؼ راألم  اإلوبلمي أ ش ؾ االم  امش  "ه  رؿ  امذم مـ يش رض
مف يؤمف هاهلل امكاةد كيشموؾ هشري ش  اممدزم  ع ى خاشـ امدهييف مةمد اص ى اهلل 
ع ي  كآم   كو ـم.. لاممو مكف ر هـ أخكة كمهـ ةةكؽ ككاجهات مشواكي  ..لبل لضؿ 

ى تطرأ كال م رؼ ع ى م ي  ع ى مي أ كال م كف ع ى مكفأ كال مةطر ع 
أ كألف امشيرازم يكهـ أهمي  امرهط هيف امشركيف االجشماع  كامةيم  م197اعرؼ.."

مؤلم أ كامدظاـ اممشكمد مف كجكد امدكم أ لهك يدعك إمى إتام  امدكم  اإلوبلمي  
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. مف خبلؿ ما شةدـ م198اامكاةدة ل  إطار األم  اإلوبلمي  مششمؿ رؿ مو م  ام امـ
ع امرهير يركف شديد امش ةيد كامششاهؾ كامشدكع تياوان هاالجشماع يشضح أف االجشما

امصييرأ هؿ أف األكؿ يةشكم امثاد  كيؤثر لي   و هان أك إيجاهاأ مرف ألضؿ أدكاع 
االجشماع امرهير هك اممهد  ع ى امديف امصةيحأ كامشيرازم يةصد هدا امديف 

دكاع االجشماعات كألض ها اإلوبلم أ ليركف االجشماع امرهير اإلوبلم  هك أرتى أ
 ع ى االطبلؽ.

 
 
 

 :االجتماع من حيث الفضيمة -ثانياً 
  م199اتوـ امشيرازم االجشماعات امهشري  كلةان مهذا امم يار إمى دكعيف:

: كهك ذمؾ االجشماع امذم صار مررزان م رذائؿ امخ ةي  االجشماع اممدةرؼ .0
أ كششكشى لي   امهطام أ    كام م ي أ امذم ش،خذ لي   اممجشم ات هامشة ؿ كامشكوخ

كامجهؿأ كششيع امكردي أ كيركف مررزان م جمكد كامش،خرأ كامكوادأ كاإللوادأ 
كش،خذ امةكة مراف امر م أ كامويؼ كاموجف مراف امدةد امهداةأ كيو ط األشرارأ 

 كشرثر ام زم  كاإلدزكاة مدل األلراد.
اعاشُ  كألرادُه : كهك ذمؾ االجشماع امذم اششي ت جماالجشماع امموشةيـ .9

هامهداةأ لشكجد اممؤووات امهادي أ كامجم يات امخيري أ كاممدظمات ام ام   ل  
وهيؿ امشةدـأ لي ج االجشماع هامكضي  أ كي،خذ وهيؿ امرت  كامشةدـ كاموير ل  

 طريؽ امرماؿ.

 :االجتماع من حيث مستوى الحريات -ثالثاً 
 :م200ات اممشكلرة ليها إمىشدةوـ االجشماعات اإلدوادي  ةوب موشكل امةريا
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كهك امذم يوكده االوشهداد امراهت مةري  امداسأ مف  االجشماع اممدي ؽ: .0
خبلؿ ادششار امةشؿ كامش ذيب كاموجف كاممصادرةأ كش كيؽ امشهـأ لشمكت 
اممكاهبأ كشييب امةرياتأ ليركف االجشماع اممدي ؽ ههذه  امصكات تريف 

 ذاشُ  ل  امكتت دكو . مبلجشماع اممدةرؼ أعبلهأ إف مـ يرف هك

 
 
 
 

: شوكد ل  هذا االجشماع امةريات هرال  أدكاعهاأ رةري  االجشماع اممدكشح .9
امصةال  كامشجارةأ كاموكرأ كامةريات اموياوي أ كغيرها مف امةرياتأ لشدمك 
اممكاهب مدل األلرادأ مما يدلع االجشماع إمى امشةدـ إمى األماـ لييدك 

ع امموشةيـ تريدافأ ما يصح ل  األكؿ يصح ل  االجشماع اممدكشح كاالجشما
 اآلخر كام رس صةيح.

أكيوكد هذا االجشماع االجشماع اممشكوط هيف االجشماعيف امواهةيف .4
االوشهداد هشرؿ دصك أ مع كجكد هامش مف امةرياتأ كيركف شةدمُ  كشكشؽ 
مكاهب األلراد لي   غير مرشمؿأكمكت ُ  هك ل  امكوط مف ةيث شكلر امةري  

شصال   هامكضي  .لي    أ كا 

 
 :االجتماع من حيث مستوى التطور االقتصادي -رابعاً 

 :م201ال  ظؿ هذا امم يارأ شظهر ثبلث  أدكاع مف االجشماعات ه 
: كلي  ي يش األلراد ع ى امصيد كيوردكف امرهكؼ االجشماع امهدائ  .0

أ الويما  كامخياـأ كمصدر امط اـ مديهـ امصيدأ كيدةادكف مرهار امةـك
 رهاف كام راليف.ام
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: كلي   ي يش األلراد ع ى امرع  كامزراع أ كيشميز االجشماع اممشكوط .9
 ألرادُه ه،دهـ مدشجكف ممصادر غذائهـ.

: كيورف األلراد ل  هذا امدكع مف االجشماع ل  االجشماع امصاعد .4
اممدفأ كيهدى اتشصادهـ ع ى امصداع أ كيةيكف ةياة امةضارة امم ةدةأ 

 هـأ مضهط امدظاـ ككضع امةادكفأ كرد األعداة.لشةكل امةركم  هيد

 
 

 :االجتماع من حيث الفمسفة السائدة -خامسا
شخش ؼ اممجشم ات مف ةيث امك وك  اموائدة ليهاأ كما ششررُ  هذه  امك وك  مف    

ش،ثيرات ع ى اممجشمع امخاضع مهاأ كتد ادط ؽ امشيرازم مف ش،ثيرات امك وك  اموائدة 
 :م202ااالجشماعات اإلدوادي  إمى ع ى االجشماعأ لةوـ

: كهك اممجشمع امذم يةؼ ل  مراد  كال يجدد شكريرهأ كأهرز اممجشمع امجامد .0
مثاؿ ع ي  هك اممجشم ات امم زكم  طهي يان عف االشصاؿ ههةي  امهشرأ كيركف 
عدد ألرادها ت يبلنأ مذا ال شظهر مديها ألرار جديدة هوهب ت   األلراد كعزمشهـ 

ذ أتشصر ام شيرازم ع ى ما ذرر ل  ةديث  عف اممجشمع امجامدأ لإف كا 
امشكوع ل  هذا اممكضكع يج ؿ اممجشمع امجامد ال يةشصر ع ى اممجشم ات 
امصييرةأ هؿ أةيادان ةشى اممجشم ات امرهيرة شركف عرض  م جمكدأ عددما 
شوكدها ل وكات شدي ؽ ع ى ذاشهاأ كشرلض امشجدد كامشطكرأ كشةهؿ هكاتع 

هك امةاؿ ل  ش ؾ اممجشم ات امش  وادت ليها امك وك  اممارروي   امةاؿأ رما
ل  مرة   صرامشها اإليديكمكجي أ لةد ادي ةت ع ى ذاشها كمـ شكارب امشييير 
كامشطكر إال ت يبلنأ كأةيادان أخرل ةشى امديادات شصهح هك ؿ و كؾ ألرادها 

 جامدة ال شكارب امشجدد كامشطكر لشكرث امشراجع كامش،خر.
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: كهذا امدكع مف االجشماعاتأ يركف مشةرران دةك امشوالؿ جشمع اممشوالؿامم .9
هوهب إدطبلت  مف ل وك  امشردم كامهكلأ رامك وك  امةكمي  أك امكطدي  أك 
امجدوي  اك امكجكدي  اك امدرشاشكري أ لرؿ ل وك  مف هذه امك وكات ه  

امةكمي  مرلكض  ل  لرر امشيرازمأ كششرؿ عدكادان مبلدةطاط كامشخ ؼأ ل
شرجح امةـك ع ى غيرهـ ةشى مك رادكا ع ى خط،أ كاممادي  شهيح امطهةي  
امظامم أ كامجدوي  ششيع اإلهاةي أ كامكجكدي  شهرر ام زم  كعدـ االرشهاطأ 
كامدرشاشكري  شخدؽ امةرياتأكامشيرازم ل  دةده م كطدي  كامةكمي   يؤخذ ع ي  

كامشطرؼ امش  شةكد إمى امخراب أف مايدشةد ل  هاشيف امك وكشيف ةام  امي ك 
كامدمار كادشهاؾ امةةكؽ كامةرياتأ أما أف يدواؽ اممرة كراة إةواو  امكطد  
  كامةكم  هبل غ ك أك شطرؼ لبل إشراؿ لي  أ مرف امشيرازم  ل  مدط ةا ش

يميؿ إمى  -رما ذرر آدكان –امكرري  اشجاه امةكمي  كامكطدي  و ة امظف ألد  
 ع ى غيره مف امركاهط. شرجيح امراهط امديد 

: يشةرؾ هذا امدكع مف اممجشم ات دةك اممجشمع اممشصاعد ذم األوس  .4
امرماؿ هخطى ثاهش  ألدُ  يدط ؽ مف ل وك  صةية  ششجع امش اكفأ كام  ـأ 
كامكضي  أ كامشةكلأ كةب امداسأ كاإلدوادي أ كاهشياة امخيرأ كامةري أ كمثؿ 

كامشكوع كاالزدهارأ كيرل امشيرازم  هذا اممجشمع هك امذم يركف مؤهؿ م دمك
"إف اممجشمع اممشصاعد الهد كأف يركف امشصاعد لي  مف ذاش  أ وكاة دهع 
امشةرؾ ل  داخ    ش ةائيانأ أك دهع ل  داخ    هوهب اخشبلط  ه،مـ أخرل 
ذا صار اممجشمع مشةرران  هامهجرة أك هاألوكار أك هاميزكأ أك ما أشه  ذمؾأ كا 

دما يزيد االجشماع امكرد ةماوان م شةدـأ  راف ذمؾ خارجان عف إرادة ألراده أ كا 
–كهدكره امكرد يصب شةدمُ  ل  شبلؿ اممجشمعأ كيركف ةاؿ امكرد كاممجشمع 

. كع ى م203اةاؿ امةطرة كامدهرأ كألراد امجدكد كامجيش همجمكع " -آدذاؾ
امرغـ مف إف امشيرازم مـ يةدد ل  أثداة ربلم  عف اممجشمع اممشصاعد ذم 
االوسأ أم امك وكات امش  شج ؿ مجشم ها يشصؼ ههذه امصك أ إال أف ما 
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وهؽ اإلطبلع ع ي  مف ألراره يدلع إمى االعشةادأ ه،دُ  يةصد ه  اممجشمع 
 اإلوبلم  امذم يوكدُه اإلوبلـ امصةيح كيؤطر ةرر  ألراده  كمؤوواش  .

رران كهذا امدكع مف اممجشم ات يركف مشة اممجشمع اممشصاعد هبل أوس: .3
دةك امرماؿ مرف هدكف أوس ثاهش أ لهك يدط ؽ مف ل وك  صةية  ل  مجاؿ 
امومك كاإلدوادي أ مرف او كه  ل  امةرر  يركف غير صةيحأ لبل يكجد 
ش،د أ كال شكجد مثاهرةأ كمثؿ هذا اممجشمع ع ى امرغـ مف صة  ل وكش   إال 

يةصد ههذا أدُ  م رض إمى اموةكط ألف عم    غير مشةفأ كم ؿ امشيرازم 
اممجشمعأ اممجشمع اإلوبلم  ل  امكتت امةاضرأ كاممجشم ات امش  رادت 
مها رواالت وماكي  صةية  لش رضت هذه  امرواالت إمى امشةريؼ 
كامشزييؼ. كهك ل  ذرره  مهذا امصدؼ امراهع مف االجشماع راف مدوجمان مع 

ل  لرره أ مردُ  تطع اموياؽ ام اـ مكرره أ إذ مكال ذمؾأ ألمرف إشهام   هامشداتض 
هذا اموهيؿأ هش،ريده ع ى أف امك وك  امصةية  مكةدها غير رالي  مصدع 

 امشةدـ كامةياةأ هؿ الهد مف كجكد آميات صةية  مشطهيؽ امك وك .
كمـ يةشصر امشيرازم ع ى ذرر ضركرة االجشماع اإلدواد  كأدكاع أ هؿ شطرؽ 

 :م204اةددها هاآلش إمى امشركط امكاجه  مشةدـ أم مجشمع إدواد أ ك 
  امهدكة كامشكازف امكررم كام م   مئلدوافأ ألف امة ؽ كامهياج يج ؿ مدُ  عضكان

 لاودانأ كهذا وكؼ يد رس ع ى االجشماع امذم يدشم  إمي  .

  امصهر ل  اممشارؿأ ألف امصهر وم  ضركري  مةكظ امدظاـ كعدـ امش جؿ
 يموؾ هامو ط . ل  إشخاذ امةراراتأ كهذه  اموم  ضركري  الويما ممف

  م رل  امداسأ مكضع رؿ إدواف ل  اممكضع اممداوب مُ أ كم ام ش  هما ي يؽ
زام  رؿ وهب يدعك إمى شم مؿ امداس كعدـ إرشهاطهـ.  كا 

 .االهش اد عف رؿ ما يثهط امهمـ كيخ ؽ امششاـؤ مدل امداس 
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  إف امةدرة ه  أماد  ل  ذم  اإلدواف ال يةؽ مُ  شهذيرها أك شجميدها ه،م
كرة رادتأ هؿ امبلـز ع ي   شدميشها كشطكيرها ةوب مكازيف رؿ تدرة وكاة ص

 رادت وياوي  أك اتشصادي  أك ع مي .

  امشبلؾ اإلدواف مكرر مشرامؿ يج     مشهصران هام كاتبأ مدرران مؤلهداؼأ
 ةازماأ ال يشردد ل  ام مؿ.

 خ ؽ مدالذ اإلرادة امص ه  ل  امكصكؿ إمى األهداؼأ ش ؾ اإلرادة امش  شومح ه
 عديدة مه كغ اميايات.

 .االدضهاط ل  ام مؿ كامشكاؤؿ كرلع امموشةيؿ 

 .امشخطيط امو يـ 

 . إغشداـ امكرص كعدـ إضاعشها وكاة م كرد أك م جماع 

 .امشكاضع لمف شكاضع اهش د عف امةوكة كشةهؿ اآلخريف 

 .جشداب اميركر ل  امةكؿ كامك ؿ  شةهؿ امدةد كا 

 ياةأ ألف مف يشجاهؿ امكاتع ال يوشطيع أف يخطك امكات ي  ل  امدظر إمى األش
 خطكة كاةدة إمى األماـ.

أف هذه  امشركط شرشؼ طهي   امكرر االجشماع  م شيرازم كما يصهك إمي   مف     
إتام  اجشماع إدواد  يةةؽ امكةدة هيف ألراده أ رما يةةؽ امو ادة مهـأ كج ؿ امه د 

امصةيح م كصكؿ إمى هذا االجشماعأ  األخبلت  اممدط ؽ مف تادكف وماكم األواس
كما يؤرد أهمي  اآلراة االجشماعي  م شيرازم هك إف هذه  اآلراة تد كجدت مها تهكالن مدل 
هاةث  ع ـ االجشماع امم اصريف ل،خذكا ههاأ كمف هؤالة اعدداف أهك مص حم ل  

أ لةد رشاه  ام جـ ع كـ االجشماعمأع ى امرغـ مف اد  مـ يشر إمى مصدر م  كماش   
. كع ي  اوشطاع  م205اأخذ هرأم امشيرازم ل  مهررات االجشماعأ كأدكاع االجشماع

امشيرازم أف يشرؿ ل  لرره  االجشماع  أمشدادان م  ماة االجشماع اممو ميف امةدامىأ 
رما شكاعؿ مع ه ض ع ماة عصره  ل  هذا اممجاؿ كشرؾ ش،ثيره ليهـأل  امكتت امذم 

 شخصصا.مـ يرف عاممان اجشماعيان م
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 ث الثاني: الدولة المبح
ال يمرف امةديث ل  امكرر اموياو  هدكف امشطرؽ إمى مكضكع  امدكم أ هؿ أف      

ع ـ اموياو  عدد امه ض هك ع ـ امدكم  هرؿ ما شدطكم ع ي   هذه  امدكم  مف دش،ةأ 
و طاتأ كو كؾ وياو ... كمةد وهؽ م شيرازم أف عد امدكم  أرتى امششريبلت 

ماعي  تياوا هييرها مف االجشماعات االدوادي أ كهك ال ش دي  امشومي  امش  االجش
ي،خذها ةرـ امدكم  لةد شومى: االوششاري  اإلوبلمي أ كامدكم أ كامةركم أ كامخبلل أ 
كامجمهكري أ كاإلمارةأ كامجماهيري أ كاممم ر أ كامرئاو أ كغيرهاأ كيمرف مزعيمها أف 

أك رئيس اممو ميفأ أك إماـ ع ى أف ال يومى أمير يومى رئيس امدكم  اإلوبلمي  
أ كمم رل  مةشكل كجكهر امدكم  ل  م206ااممؤمديفأ إذ اممهـ هك مةشكل هذه  امدكم 

لرر امشيرازم ودشةدث ل  هذا اممهةث عف طهي   امدكم أ كمصدر امو ط  ليها 
 شارريف هةي  امشكاصيؿ إمى امكصكؿ امةادم .

 
 :ةطبيعة الدول -المطمب األول

يدهي  امشكريؽ عدد امةديث عف امدكم  هيف طهي   امدكم  كشرؿ امةرـ ليهاأ إذ      
يدصرؼ امةديث ل  شرؿ امةرـ إمى امطرية  امش  شمارس هها امو ط أ مف ةيث 
ركف امةرـ رئاويان أك هرمماديان أك ةرـ جم ي  كطدي  كما أشه أ أما طهي   امدكم  

االتشصادي  كاموياوي  كاالجشماعي أ إذ مرؿ ل وك   ليةصد هها مهدأ امةرـ أم ل وكش ُ 
دمط شكرير كو كؾ خاص هها يميزها عف غيرهاأ لما ه  طهي   امدكم  عدد 

   امشيرازم؟.
ف أدكاع االجشماعات امهشري أ كشكصؿ إمى أف ألضؿ مةد شةدث امشيرازم ع     

يكلرُه هذا االجشماع أدكاع االجشماعات هك االجشماع اإلوبلم  امموشدد إمى امديف مما 
مف كةدة كو ادة أللراده أ مذا لهك عدد ةديث  عف طهي   امدكم  راف مدوجمان مع لرره  
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االجشماع أ الدُ  ل  امكتت امذم يؤمف لي   هكجكد اخشبلؼ هيف امدكؿ ل  امطهي   
لإدُ  يذهب امى امش،ريد ع ى إف امدكم  امديدي  ه  امدكم  امش  يجب أف شمدح امشرعي  

ما عداها هاطؿ ال يمرف االعشراؼ ه  أ كمف يج ب م هشر إال مزيد مف امكرت  كعدـ ك 
أ رشاب اامةرـ ل  اإلوبلـم: 22امو ادةأ مذا شراُه يةكؿ ل  مكوكعش  امكةهي أ امجزة 

أ م207ا".. لامديف إدما يةدد و ط  امدكم  ال أدُ  يةؽ م دكم  أف شةدد و ط  امديف"
اإلوبلم  ال رؿ األديافأ ليرلض لصؿ امديف عف كهك يةصد هامديف هدا امديف 

ف رؿ مةاكم  مكصؿ امديف عف  اموياو  ألف ".. اموياو  مف صميـ اإلوبلـأ كا 
اموياو  ه  مف تهيؿ لصؿ ام هادة عف اإلوبلـأ كتد راف رأم األدهياة كاألئم  ع يهـ 

ف ذمؾ كجهكا اموبلـ كام  ماة أخذ زماـ اموياو  ه،يديهـ ماتدركاأ لإف مـ يشمردكا م
ف ج ؿ اموياو  مف صميـ امديف م208اامداس إمى كجكب ذمؾ مهما تدركا.." أ كا 

اإلوبلم  ي كد إمى أف ".. اإلوبلـ هك امديف امموشكعب ألةراـ ما يك  ُ  اإلدواف 
وكاة راف ل ؿ امجكارح امظاهرةأ أك ل ؿ امجكادح.. ةشى أف شكريره امويئ مده  عدُ  

أ ثـ أف م209ايره امةوف م،مكر ه   أمر كجكب أك أوشةهاب"ده  شةريـ أك رراه أ كشكر
اإلوبلـ هك ".. امديف امصامح مرؿ زماف كمرافأ كلي   مف األوس كامةكاعد ما يج  ُ  
تاهبلن م شطهيؽ ل  مخش ؼ امظركؼ كهك امذم يضمف و ادة امهشر كشطكرُه 

زدهاره.." ع ي  كآم    أ كيضيؼ امشيرازم إمى ذمؾ ه،ف ةبلؿ مةمد اص ى اهللم210اكا 
كو ـم ةبلؿ إمى يـك امةيام أ كةرامُ  ةراـ إمى يكـ امةيام أ كمف يؤثر ل  هذه  

. كاعشةد امشيرازم أف هذه  امدكم  م211اامةةية  شهدؿ امزماف كاممراف كاخشبلؼ األةراـ
أ إال أدُ  كجد 0222اإلوبلمي  يمرف أف شةاـ ل  إيراف ه د امثكرة اإلوبلمي  ليها عاـ 

مش  جاةت ه د تياـ امثكرة ال شدوجـ مع شصكراش  م دكم أ لشراُه يجـز ل  األةداث ا
رشاهاش  األخيرة ع ى أدُ  ال يكجد ل  ام امـ ل  امكتت امةاضر ةركم  إوبلمي  
ةةيةي أ ليةكؿ: "إددا د يش ل  يكمدا هذا كال درل ةركم  كاةدة ش مؿ هاإلوبلـ امذم 
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اة ع ى ما ركاُه ع ماة امشي  .. أك ع ى ما ركاُه تررُه امةرآف امرريـ كامود  اممطهرة وك 
ع ماة امود .. د ـ ما يةرـ ه   ل  هبلد اإلوبلـ هك عادةن مزيج مف األهكاة كامةركم  

 .م212اامشيكعي  امشرتي  أ كةركمات اميرب كه ض ما دوهكُه إمى اإلوبلـ"
 دخ ص مما شةدـ إمى اآلش :

 له  شوشدد إمى امديف ل  دشكئها  إف امدكم  مدل امشيرازم ذات طهي   ديدي أ
كتيامهاأ كرال  دشاطاشهاأ له  ميوت دكم  ع مادي  شكصؿ امديف عف 

 اموياو .

  إف امديف امذم شوشدد إمي   امدكم  هك امديف اإلوبلم أ خاشـ األدياف كامصامح
 مرؿ زماف كمراف.

 ت إف هذه  امدكم  امديدي  ااإلوبلمي م ال زامت ل  امطكر امدظرم ل  امكت
امةاضرأ كال يكجد مها شطهيؽ صةيح كاةدأ ع ى امرغـ مف كجكد شجارب 

 عديدة مدظاـ امةرـ امذم يدع  عم ُ  هاإلوبلـ.

امطهي   امديدي  مهذه  امدكم أ يجب امشطرؽ إمى مةكماشها امش   -أرثر–كةشى ششضح   
 شةـك ع يهاأ كامش  ةددها امشيرازم هاآلش :

 :ةتطبيق الشريعة اإلسالمي -أوالً 
داهض امشيرازم امدكم  امةديث  كما شدطكم ع ي   مف دوشكر كتادكف كض ييفأ      

لمثؿ هذا امدوشكر كامةادكف ال يةظياف هامشرعي  ةوب رأي أ ألف امشدظيـ امةادكد  ل  
امدكم  يجب أف يوشدد إمى ".. امرشاب كامود  كاإلجماع كام ةؿ امصادر امششريع 

كال يكجد دوشكرأ رما هك مكجكد ل  ه ض امدكؿ مما اإلوبلم  ل  رأم امشيرازم م 
يمش ؾ صك  امثهاتأ هؿ هك يشيير ةوب اوشدهاطات كاجشهادات شكرل امكةهاة.. 
األفم امدوشكر امثاهت كامذم كضع مف تهؿ عشريف عامان ال يشبلةـ مع شطكرات 

مةادكف امةياة اميكمي  مما يكمد ثيرات وياوي  كاجشماعي  كأزمات جذري  ةادةأ أما ا
اإلوبلم  ليوشطيع أف يكارب جميع امشطكرات.. كامذم يوشدهط األةراـ كامةكاديف هـ 
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. كيضيؼ م213اامكةهاة امذيف هـ مراجع اممو ميف شي   أك ود  رؿ ألهؿ مذهه .."
امشيرازم إمى ذمؾ امةكؿ: إد  ال م دى مما يومى هامةادكف األواس أ ألف "عمر 

دما أدشئكا  امةادكف األواس ل  هبلد اإلوبلـ هك عمر دخكؿ امموش مريف ليها.. كا 
دخاؿ  امدوشكر ل  هبلد اإلوبلـ إليةاؼ عج   امشةدـأ كصدع هديؿ مؤلدم  األره  أ كا 

كيررر امشيرازم  م214ااممجشمع اإلوبلم  ل  شةييدات امةكاديف امجامدة كشرهيؿ امداس"
مؼ أدم  امششريع رأيُ  هذا ل  رشاب الة  امةادكفمأ اذ يج ؿ رؿ تادكف كض   يخا

. مذا شراه يدشةد هشدة دوشكر امجمهكري  االوبلمي  م215ااألره   اممذركرة أدكان هاطبلن 
مكجكد ما أعشةده مكاد شخامؼ االدم  االره    شش  ؽ  0222االيرادي  ه د ثكرة عاـ 

(216)هاألمكر اآلشي 
 : 

مؼ امدص ع ى اف رئيس امجمهكري  يجب اف يركف ايراد  امجدوي أ كهذا يخا -
امشري   اإلوبلمي  امش  ال شةيـ كزدا م جدوي  ل  امشكريؽ هيف اممو ميفأ إذ 
اممو ميف جمي ا أخكة اللرؽ هيف عرههـ كعجمهـ ل  شكم  اممداصبأ أما 
اششراط امجدوي  لهك مف مخ كات امةكمي  اممشطرل  غير امم شرؼ هها ل  

 االوبلـ.

امشجارة ل  ةيف راف  االوشداد امى امشرؿ امش اكد  كامش ه  ل  مجاؿ -
 اممكركض ج ؿ امشجارة ةرة هشركطها االوبلمي .

تياـ امةرـ ع ى تاعدة امكصؿ هيف امو طات كهذه امةاعدة مةشهو  مف اميرب  -
كالكجكد مها ل  اإلوبلـأ اذ ال مادع مف ج ؿ دائب اممج س امهرمماد  تاضيا 

   رالضا م كصؿ اك كزيرا اذا راف صامةاأ ع ما اف رأم امشيرازم هذا مـ يج 
  هيف امو طات أ رما ودبلةظ ل  امكصؿ امثامث مف هذه امدراو .

إف مكتؼ  امشيرازم امةاـز هذا إشجاه امةادكف امكض   دجد ش  يبل م  ل  ثدايا     
رشاهاش  اممخش ك  لهك ل  رشاه  اهذا هك امدظاـ اإلوبلم م  يةكؿ: "إف اإلوبلـ يرل 
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دما امةادكف هك تادكف اموماة.." أف امةادكف امكض   ال تيم  م ُ  أ أما م217اإطبلتانأ كا 
رشاه  ااالخبلؽ اممثامي  م ليةكؿ لي  : "امةادكف امكض   لي   رثيران مف امهككات 
كاألخطاةأ إذا أصهح هيد جماع  مف امموشكيديفأ لرهما يض كف لةرات امةادكف ةوب 

ممصامح كاممكاودأ أهكائهـأ كشماشيان مع مصامةهـأ كرهما يخطئكف ل  ششخيص ا
هخبلؼ امةادكف اآلمه أ لهك ه يد عف األهكاة كاممصامح امخاص  كاألخطاةأ ل،د  
صادر مف اهلل ام امـ هرؿ ش ة.. كمف لةرات هذا امةادكف اإلمه : امشةكلأ ي د  أف 
يركف االدواف مرشهطان هاهلل ش امى ل  رؿ أعمام أ كعف طريؽ االرشهاط هاهلل ش امى 

–ع ى امشرشيب كامشدظيـ ل  ددياه كل  آخرش أ لاإلدواف اممرشهط هاهلل يةصؿ اإلدواف 
شجدُه و يدان ل  امدديا كاآلخرةأ ألف االمشزاـ هامةكاديف اآلمهي  شكجب امو ادة  -اممشة 

ل  امدديا كاآلخرةأ اةيثم إدها شرعت ةوب مصامح اإلدواف امكات ي أ لإذا شاه ها 
ال لةد خور ل  امدد . كمجمؿ أوهاب رلض امشيرازم م218ايا كاآلخرة.."راف و يدانأ كا 

 :م219ام دوشكر امكض   يةددها ل  رشاه  ا لة  امةةكؽ م هامشرؿ االش 
إف امدوشكر غير م ـز م مو ميفأ الف امم ـز هك ربلـ امكةهاةأ ركد  يدطكم  -

 ع ى:

 طاع  اهلل وهةاد  كش امى. - أ

 طاع  امروكؿ ثـ االماـ امةائـ مةام . - ب

اة دكاههـ ل  ةاؿ امةياة كامةضكر أك دكاههـ ل  طاع  دكاههـأ وك  - ت
ةاؿ امييه أ لإذا كضع جماع  تادكدا كاف راف اكمئؾ امجماع  مجشهديف 
مراجع شة يد م داسأ اك راف امكضع هإجازة اممجشهد أ ل،ف ذمؾ امةادكف 
ادما ي ـز ام مؿ ه  ماداـ هة  أكمئؾ اممجشهدكف ع ى شرائط امشة يدأ ل،ذا 

مشة يد كهـ اةياة اك ماشكا ال اعشهار مذمؾ امةادكف. كمكتؼ لةدكا شرائط ا
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امشيرازم هذا اشجاه دكر مراجع امشة يد داهع مف اعشةاده ه،ف " امةكزة ه  
عصب امديفأ كه  امش  شةكد اممو ميف امى شاطئ األمف 

 أ كهامشام  له  شةكدهـ امى مايو دهـ ل  ددياهـ كآخرشهـ.م220اكاموبلـ"

ؼ اإلوبلـأ ألف اإلوبلـ ال ي ـز أةد هشئ ع ى خبلؼ إف امدوشكر هك خبل -
أرادش  كةريش  اال اذا راف االمزاـ مف مرجع شة يده ل  االةراـ اك 
اممكضكعاتأ لإذا رأل جماع  اإلمزاـ كطهةكا اإلمزاـ هوهب ام ةابأ راف ذمؾ 

 خبلؼ االوبلـ مرشيف: مرة ل  اإلرراهأ كمرة ل  ام ةاب ممف خاؼ.

ألف اممو ميف الي شةدكف هامةادكف مهما راف كاض  أ لشركف إف امدوشكر ضار  -
مف دشائج هذا امةادكف هك خ ؽ اممشارؿ كام دؼ امذم يشاهد هيف امةركمات 

 كش كهها ل  امكتت امةاضر.

هك خبلؼ ام ةؿأ ألف  -رما ي شةد امشيرازم  –إف امدوشكر امكض       -
كمثؿ هذا امةرـ ع ى  االةراـ االوبلمي  الششيير هشيير امزماف كاممرافأ

امدواشير امكض ي  غير دتيؽ الف هذه امدواشير ما ه  إال دشاج ام ةؿ 
اإلدواد  امهاةث عف امدظاـ ل  ةياة امهشر كاف كجكد ثيرات ليها ال يةرـ 

 هادشكاة امه د ام ة   ليها .
مرف ع ى امرغـ مف مكتؼ امشيرازم اممداهض م دوشكر امكض  أ ل،د  يدرؾ أف     
ظيـ امةادكد  امكض   مشي يؿ ل  هدى امدكؿ امةائم  ل  امكتت امةاضرأ كأدُ  ال امشد

رشهاؾ  يمرف إمياةُه هجرة ت ـ أك هيف مي   كضةاها مما ويشررُ  هذا األمر مف لكضى كا 
تد شد رس آثاره ع ى وم   امدكم  اإلوبلمي  كامدظاـ اإلوبلم أ مذا يةشرح عدد تياـ 

يـ امةادكد  امكض   هامةادكف اإلوبلم  امموشدد إمى امشري   هذه  امدكم  اوشهداؿ امشدظ
هامشدريج مف خبلؿ ششريؿ مجاف تادكدي  مهذا اميرضأ شضـ امكةهاة إمى جادب 
امخهراة كاممخشصيف امةادكدييف ةشى شركف عم ي  امشةكؿ إمى امةادكف اإلوبلم  

 .م221ام،مكد  ام كاتب

                                                 

 .00. ص9114. هيركتأ مؤوو  امكع  اإلوبلم أ 0مةمد امةويد  امشيرازم. دظاـ امةكزات ام  مي . ط م220ا
221ا
 .30ـ ل  ام راؽ. مصدر واهؽ. صم م مزيد راجع: مةمد امةويد  امشيرازم. إذا تاـ اإلوبل 



مكض   ال غراه  لي   طامما أف امشيرازم إف هذا اممكتؼ مف امشدظيـ امةادكد  ا    
يدعك إمى إتام  دكم  ذات طهي   ديدي  شوشدد إمى امشري   اإلوبلمي أ رما ميس غريهان 
أف يركف امكةهاة موؤكميف عف كضع اإلطار امةادكد  مهذه  امدكم  مف خبلؿ 

هام  اوشدهاطهـ مؤلةراـ امش  ششداوب مع مةاصد امشري  أ مرف ما يؤخذ ع ي  هك إش
م دوشكر اامةادكف امكض  م هامجمكد كعدـ مكاره  امشطكرات امةاص   ل  اممجشمعأ 
كهذا األمر غير صةيح هامجم  أ ألف امدواشير امكض ي  شدةوـ إمى توميف: امدوشكر 
اممرفأ كهك امدوشكر امذم يمرف ش ديؿ أةرام  هإشهاع دكس اإلجراةات اممشه   ل  

كهذه  اموهكم  ل  ش ديؿ امدوشكر اممرف شج  ُ  يوير ش ديؿ أةراـ امةادكف ام ادمأ 
هما يشبلئـ مع أكضاع اممجشمع امذم يكضع م أ كغامهان ما يشهـ امدوشكر اممرف ه،دُ  ال 
ي ط  تكة مدصكص  شكرض اةشرامها ع ى امو ط  امششري ي  امش  شوشطيع ش ديؿ 

ري أ كمف األمث   ع ى أةرام  هةكاديف شصدر مدها كشركف مها دكس تكة امةكاعد امدوشك 
امكردوييفأ كامدوشكر ام رل  اإلدر يزمأ أما  0141ك 0103امدواشير اممرد  دوشكرم 

امةوـ امثاد  مف امدواشير له  امدواشير امجامدة امش  شششرط مش ديؿ أةرامها إشهاع 
إجراةات أشد مف ش ؾ اإلجراةات اممشه   ل  ش ديؿ أةراـ امةادكف ام ادمأ كجمكد 

ه  امدواشير كص كه  ش دي ها يراد مدها إعطاة تكة م دصكص امدوشكري  دصكص هذ
ش  ك مف خبلمها ع ى امةكاديف ام ادي أ رما ششصؼ مثؿ هذه  امدواشير هامثهات 
كاإلوشةرار كاألماف اشجاه إعشداةات امو ط  امششري ي  ع يهاأ مرف جمكد هذه  امدواشير 

كمرف هإجراةات ص ه أ كاموماح هامش ديؿ  ال ي د  شةريـ امش ديؿأ هؿ امش ديؿ مكجكد
هك مف أجؿ مكاره  امدصكص امدوشكري  مشطكرات أكضاع اممجشمع كأغ ب دواشير 

إمى عاـ  0294ام امـ ه  مف امدكع امجامد كمف أمث شها امدواشير اممصري  مدذ عاـ 
. كهذا يدؿ ع ى أف امدواشير م222اكغيرها 0251أ كامدوشكر امكردو  م اـ 0220
 ي  وكاة رادت مرد  أـ جامدة شركف خاض   م ش ديؿ ةوب إجراةات امش ديؿ امكض
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خشبلؼ كع   امكاردة ل  دصكصهاأ كهما يشبلئـ مع شطكرات االكضاع ل  اممجشمعأ كا 
ف إشهاـ امدوشكر امكض   هامجمكد كعدـ مكاره  امشييير أمر ال  امداس كةاجاشهـأ كا 

ه،ف امدوشكر امكض   ميس األلضؿ تياوان يمرف اإلشكاؽ لي  مع امشيرازمأ مرف امةكؿ 
هامةادكف اآلمه  امذم كض ُ  خامؽ امهشر كهك أعرؼ هةاجات خ ة  كما يص ح مهـأ 
لهذا األمر تاهؿ م دةاش  لي   مع األخذ هدظر اإلعشهار أف اهلل وهةادُ  كضع م هشر 
تكاديف عام  كشرؾ امشكصيؿ ليها إلجشهادات اممخشصيفأ كأف كضع اآلميات 

صةية  الوشدهاط امةكاديف امكرعي  مف امةكاديف اآلمهي  ام ام  هك أمر هامغ ام
ال لإف اآلميات امخاطئ  تد شجر إمى ص كهات كمشارؿ ل  شطهيؽ  امضركرةأ كا 

 امشري   ششجاكز ش ؾ امص كهات كاممشارؿ اممثارة هش،ف امةكاديف امكض ي .
 

 :إلغاء الحدود الجغرافية -ثانياً 
دكم  مدل امشيرازم مششمؿ اشةاد رؿ ام امـ اإلوبلم  ل  كةدة ششوع ةدكد ام    

إف هذه  [وياو  كاةدة ش هر عدها ةركم  مررزي  كاةدة اوشدادان إمى تكم   ش امى: 
]أمشرـ أم ن كاةدة كأدا رهرـ لاعهدكف

أ كيةشرح ل  ةام  إوشةام  جمع امه داف م223ا
ً  امه داف شةت اإلوبلمي  ل  كةدة وياوي  كاةدة صيي  لدرامي  م ةر ـ شجمع هذه 

مظ   ةركم  مررزي  كاةدةأ شركف ليها شؤكف امخارجي  كامدلاع كاممامي  مف 
إخشصاص امةركم  اممررزي  ةصرياأ كما يميز امدكم  امكدرامي  اإلوبلمي  اممةشرة  
عف غيرها مف امدكؿ امكدرامي  امم اصرةأ هك أف كالياشها ال شوشةؿ هةكاديدها رما هك 

دما ه  شرشهط هكةدة امديفأ ليدشج عف ذمؾ  م ركؼ ل   امدكؿ امكدرامي  امةاضرةأ كا 
كةدة ل  امةادكفأ ككةدة ل  االتشصادأ ككةدة ل  اموياو  شةكد جمي ها إمى كةدة 

أ مذا يدعك امشيرازم إمى إمياة امةدكد امجيرالي  امرومي  هيف م224ااالجشماع اإلوبلم 
خ ةها االوش مار مف أجؿ شكريؽ اممو ميفأ امه داف اإلوبلمي أ ألف هذه امةدكد 
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ف امياة هذه  امةدكد يجب أف يةصؿ ةشى مك  ض اؼ كةدشهـأ كا  كشششيت شم هـأ كا 
–تامت امدكم  اإلوبلمي  اامدكاةم ل  ه د إوبلم  كاةد رام راؽ اكأليادوشاف مثبلن 

اة إذ ع ى هذه  امدكم  أف شهادر ل  ةام  تيامها إمى إمي -ةوب ش هير امشيرازم
. كتد م225امع ه داف ام امـ اإلوبلم  األخرل -مف طرؼ كاةد–ةدكدها امجيرالي  

رادت لررة إمياة امةدكد امجيرالي  مف األلرار ام زيزة ع ى ت ب امشيرازم مدرج  أف 
امهاةث يجدها ل  رثير مف رشه  أ هؿ إدُ  مـ يةشصر ع ى ذمؾأ إدما تاـ هش،ميؼ رشاب 

ف عدكاد  اال م ةدكد امجيرالي مأ مما يدؿ ع ى ههذا امخصكص ي رؼ مضمكدُ  م
يماد  هها لهك يةكؿ: ".. إف أرض امدكم  اإلوبلمي   شروخ هذه  امكررة ل  رشاهاش   كا 
ه  أرض كاةدةأ كرؿ ألراد اممو ميف إخكة كوكاوي  ل  رؿ ش ة مرشهط هامدكم  ال 

امجيرالي أ  يكضؿ ه ضهـ ع ى ه ض اخشبلؼ ام كف أك ام ي  أك ام رؽأ اك امةدكد
. كي شةد أف إمياة امةدكد وكؼ يكوع لضاة امةري  أماـ امكرد م226ااك غيرها.."

.كمف يركف هداؾ م227ااممو ـ هشوهيؿ ادشةام  مف ه د إمى آخر ل  ام امـ اإلوبلم 
لرؽ هيف ام ره أ كام جم أ كامشرر أ كامهددمأ كاأللياد أ كامهاروشاد أ كاألددكديو أ 

لامرؿ شجم هـ األخكة اإلوبلمي أ كم يار امشكاضؿ هيدهـ وكؼ  كامهديبلدش أ كغيرهـأ
 .م228ايركف امشةكل كام مؿ امصامح

إف إمياة امةدكد هيف ه داف ام امـ اإلوبلم أ يشرؿ كاةدا مف اممةكمات امرئيو      
امش  شةكـ ع يها امدكم  ل  لرر امشيرازمأ كال يخكى أف طرةُ  مهذا اممكضكع يدطكم 

رةأ كيدط ؽ مف رؤي  إوبلمي  مثامي  جدان ل  ش ميمهاأ مرف ما يؤخذ ع ى جاذهي  رهي
ع ى طرة   أمراف: األكؿ يش  ؽ هرهط   هيف إمياة امةدكد كو   لضاة امةري أ إذ 
ميس دائمان و   امدكم  شخ ؽ و   ل  لضاة امةري أ لك  امشجره  امش،ريخي  مئلوبلـ 

وبلمي  ل  ام صكر امكوطى مرف ذمؾ كجددا إف امةدكد مـ شرف مكجكدة ل  امدكم  اإل
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أ رما أددا -آدذاؾ–مـ يمدع مظاهر امرهت كامخدؽ م ةري  مف تهؿ امةراـ اممو ميف 
مف  -أيضان –دجد ه دادا رهيرة اممواة  ل  عاممدا امم اصر كتد عادى ألرادها 

اإلرهاب كامرهت رما هك امةاؿ ل  اإلشةاد اموكليش  امواهؽأ وكاة ل  اممرة   
ميدي  أك ه دهاأ ل  ةيف شكجد دكؿ صييرة اممواة  مرف لضاة امةري  ليها راف اموشا

رةهانأ رما هك ةاؿ ه جيرا كوكيورا كغيرها مف امه داف األكرهي . امثاد  هك شجاكز 
لرر امشيرازم إطار امكات ي  كدخكم  ل  اممثامي  ألإذا إلشرضدا جدالن تياـ امدكم  

ل  ظؿ امكاتع –مو ميف ل  مشارؽ األرض كميارهها اإلوبلمي  امكاةدة امش  شجمع ام
لةد يركف ميوكران ع ى هذه  امدكم  إمياة امةدكد امجيرالي  امرومي   -امدكم  امةام 

شوير ههدل ألرار -هيف امه داف اممركد  مهاأ كمرف ريؼ يمرف مدكم  إوبلمي  
رام راؽ  -ةدشةـك ل  ظؿ امكاتع امدكم  امةام أ أم ل  ه د إوبلم  كا -امشيرازم

أف ششخذ تراران هامياة ةدكدها امجيرالي  مف طرؼ كاةد مع جيرادهاأ اذ أتؿ ما  -مثبلن 
يمرف أف يةاؿ هك إف هذه  امدكم  وكؼ شجر ع ى دكوها دشائج ال شةمد عةهاها مف 
جيراف يطم كف هشييير امةدكد امجيرالي  مصامةهـأ مذا لمثؿ هذا امرأم غير تاهؿ 

ؿأ كرهما يمرف امةكؿ إدُ  مطركح ل  زماف غير زماد  أ مرف امرأم م شدكيذ ههذا امشر
األترب م كات ي  هك تياـ هذه  امدكم  هش زيز امركاهط هيدها كهيف امدكؿ اممجاكرة مها ل  
مجاالت االتشصاد كاموياو  كاإلعبلـ كاالجشماع.. عوى أف ششطكر هذه  امركاهط يكمان 

 .ما مشوير ل  إطار كةدكم أكوع دطاتان 
 

 :االقتصاد اإلسالمي -ثالثاً 
يكم  امشيرازم مكضكع االتشصاد إهشمامان رهيرا ل  رشاهاش  ةشى أدُ  يكور هذا       

االهشماـ هةكم  : إف "االوشةبلؿ االتشصادم يكجب االوشةبلؿ اموياو  رما إف امشضخـ 
مطاؼ كغبلة األو ار كت   اممكارد شكجب اشدكرم امداس عف امةركم  كشوهب آخر ام

. كم دهكض هاالتشصاد ل  امدكم  اإلوبلمي  يطامب ه دـ إشهاع أيان مف م229اوةكطها"
امك وكات االتشصادي  امةائم  ل  ام امـ ل  امكتت امةاضرأ وكاة رادت امك وك  
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دما يجب امرجكع إمى اإلوبلـ  امرأومامي  أـ امك وك  اإلششراري  أـ أي  ل وك  أخرل أ كا 
ام  االتشصادي  مما ليها مف ةرم  كتدرة ع ى االرشةاة هامكاتع كاوشدهاط تكاديد  كأةر

االتشصادم ل  هبلد اإلوبلـأ كمف هذه  امةكاديف: تادكف هيت امماؿأ كتادكف شو ط 
امداس ع ى أمكامهـ كأدكوهـأ كتادكف مف وهؽ إمى ما ال يوهةُ  إمي   غيرُه لهك أةؽ 

ميز امدكم  اإلوبلمي  ه،تشصادها . كمر  ششم230اه  أ كتادكف األرض هلل كممف عمرها
عف غيرها مف امدكؿ يجب أف شركف عم شها موشكةاة مف شجرهشها االتشصادي  
امش،ريخي أ لششمثؿ هذه  ام م   هامديدار كامدرهـأ ك شركف األكزاف امم مكؿ هها ل  هبلد 

. كيشط ب امدهكض هاالتشصاد ل  م231ااإلوبلـ ه : اممد كامصاع كامرطؿ كما أشه 
م  اإلوبلمي  إطبلؽ امةريات االتشصادي  رال  اويشـ االطبلع ع ى هذه  امةريات امدك 

امهاةثمأ مع امش،ريد ع ى إمياة االةشرار  -ل  امكصؿ األخير مف هذه  امدراو  
ف  كجمع امثركة مف امةراـ رامورت  أك امرهاأ أك امشجارة هامخمر كامخدزير كما أشه أ كا 

امضرائب اإلوبلمي  امم ركل  كه : امخمسأ كامزراةأ  شوشمد امدكم  مكاردها مف خبلؿ
 .م232اكامجزي أ كامخراج

كيهدؼ امشيرازم مف خبلؿ ش،ريده ع ى شطهيؽ أةراـ كتكاعد االتشصاد اإلوبلم      
إمى ش زيز كةدة االجشماع اإلوبلم  كشكرده ع ى غيره مف االجشماعات األخرلأ ألف 

جذب اآلخريف مئلتشداة ه   ه د أف يدرركا إتام  دمكذج اتشصادم إوبلم  تكم وكؼ ي
. كهذه اآلراة ششط ب اممزيد مف االهشماـ هها ألدها م233اصة  اإلوبلـ كشككؽ مدهج 

عداد دراو  موشة   عف امكرر االتشصادم م شيرازم يشرؿ  جديرة هامهةث كامدةاشأ كا 
شداتضات خطكة ل  هذا اموهيؿأ مما خ ةش  امك وكات االتشصادي  غير االوبلمي  مف 
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ل   يدعكا إميهام أراد امشيرازم شطهيؽ هذا امدمكذج مبلتشصاد اإلوبلم  ةشى مك تامت امدكؿ اإلوبلمي  امش   
كم مزيد مف امدماذج االتشصادي  اآلخرل.  همهياف مدل شككؽ هذا امدمكذج ع ى غير  ه د إوبلم  كاةد رام راؽأ

 .19. إذا تاـ اإلوبلـ ل  ام راؽ. مصدر واهؽ. صراجع: مةمد امةويد  امشيرازم



كمشارؿ م هشر ج  ت أغ ههـ يكشةركف إمى امو ادة امةةيةي  هوهب ام كز كامةرمافأ 
 كاالوشيبلؿ االتشصادمأ كامشكزيع غير ام ادؿ م ثركات.  

 
 :إلغاء قانون الجنسية في الدولة اإلسالمية -رابعاً 
كف ششضح امطهي   امديدي  م دكم  مف خبلؿ ش،ريده اممشكاصؿ ع ى إمياة تاد     

امجدوي  اموائد ل  ه داف ام امـ ل  امكتت امةاضر. داخؿ امدكم  اإلوبلمي  مشةؿ 
مة ُ  جدوي  إوبلمي  كاةدةأ ش ي  االخشبللات هيف اممو ميفأ ألف اممو ميف ل  

هـ إخكة كال شمايز هيدهـ إال هامشةكل  -كلةا م شيرازم -مشارؽ األرض كميارهها
ات ام رتي  كام كدي  كغيرها أ ليصهح اممو ـ أيدما كام مؿ امصامح. لبل مراف مبلخشبلل

ةؿ ل  أم ه د إوبلم  كاةدا مف أهؿ ذمؾ امهبلدأ إذ ال لرؽ هيف ه د إوبلم  
.كهذه امرغه  امشيرازي  ل  إمياة تادكف امجدوي  ه  اترب م ة ـ كامرؤي  م234اكغيرهُ 

يشها ه داف ام امـ امطكهاكي  مدها امى امكاتع ل  ظؿ االكضاع شديدة امش ةيد امش  ش 
االوبلم  اذ امشموؾ هامهكيات امكطدي  يككؽ امشموؾ هامهكي  االوبلمي  همدل ه يد أ 
كاليمرف امةكز لكؽ هذا امكاتع هدكف شكتع امكشؿ مما يج ؿ امةاج  ماو  امى شةديد 
وهؿ شةريب امه داف االوبلمي  مف ه ضها هشرؿ شدريج أ شمهيدا إمى اددماجها 

  كاةدةأ تهؿ دعكشها امى امياة هكياشها امكطدي  هشرؿ لكرمأ كتد امدهائ  ل  هكي
يوشيرؽ ذمؾ كتشا طكيبل جدا مع شكلر امرغه  امصادت  مف امةركمات كامش كبأ 
كرهما ال يمرف شةةية  ع ى االطبلؽ ل  ظؿ االكضاع امةاضرة امش  ي يشها 

 اممو مكف.
 

 :التحمي باالخالق اإلسالمية -خامساً 
يرازم ع ى ضركرة اعشماد األخبلؽ اإلوبلمي  ل  و كؾ األلراد يؤرد امش    

كامجماعات داخؿ امدكم  اإلوبلمي أ ش ؾ األخبلؽ امش  شةـر امخمر كامةمارأ كأمكاف 
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امكواد أ كاالخشبلط اممةـر هيف امرجاؿ كامدواةأ كاإلعبلـ امكاضحأ كام هاس غير 
بلؽ اإلوبلمي  اممثامي  هك . كيرل أف خير مدهع مهذه  األخم235اامشرع  كما أشه 

روكؿ اهلل اص ى اهلل ع ي   كآم   كو ـمأ "لهك مدهع األخبلؽأ كي د هةران زاخران مف 
اممثؿ ام  ياأ كامةيـ اإلدوادي أ كامكضائؿ األخبلتي أ ل  رؿ مداة  امةياة كجكادههاأ 
لهك امةائد امم  ـأ كهك األب امركة أ كهك اممرشدأ كهك اممص حأ كهك 

. ثـ اف االتشداة هامروكؿ اص ى اهلل ع ي   كأم م  ويةكد اإلدواف إمى م236ا.."األميف
.كامشيرازم عددما م237اامككز ل  دار امدديا كاآلخرةأ كيةةؽ امو ادة مئلدواف كاممجشمع

يدعك إمى اعشماد األخبلؽ اإلوبلمي  ل  امدكم أ ال يةاكؿ لرض هذه  األخبلؽ ع ى 
 يات ل  امدكم  ةةكؽ كةريات كمدظكمات تيـ غير اممو ميفأ لهك يدرؾ أف مؤلت

أ مردُ  يطامب هج ؿ اممظهر ام اـ مؤلخبلؽ ل  امدكم أ يوشدد إمى  يجب أف  شةشـر
 اممدظكم  األخبلتي  اإلوبلمي .

 :لغة القرآن ىي المغة الرسمية لمدولة -سادساً 
رؿ يةض امشيرازم ل  ةام  تياـ امدكم  اإلوبلمي  امش  شضـ اممو ميف ل      

مراف  ع ى إف شركف ميشها امرومي  ه  ام ي  ام رهي أ ال مكضائؿ خاص  ل  ام ي  
ام رهي أ هؿ ألف هذه  ام ي  ه  مي  امةرآف امرريـأ لمف خبلؿ ج  ها ام ي  امرومي  

كيظهر ج يان ل   م238ام دكم  ويةكد ذمؾ إمى ش زيز امكةدة امثةالي  مبلجشماع اإلوبلم 
امدي  كاممثامي  امش  يةم ها امشيرازمأاذ شكجد ص كه  ل   هذه  امدعكة  مةدار ةوف

امكتت امةاضر ل  اتداع مركف اجشماع  ما اكام  ما ه،ف شةهؿ االعشراؼ ه ي  أخرل 
غريه  عدها مي  رومي  مهاألريؼ شةدع عدة امـ هذمؾ؟. إف اوشيراؽ امشيرازم ل  

مي  م دكم  ل  عهد امروكؿ مثاميش أ كعمؽ إيماد   ه،لراره أ كش،ثره هامشجره  اإلوبل
اص ى اهلل ع ي   كآم   كو ـم كاإلماـ أمير اممؤمديف اع ي   اموبلـم هك امذم دل ُ  إمى 
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طرح مثؿ هذه  امرؤل كاأللرار امش  تد شهدك م مة ؿ موشةي   ل  امكاتع اإلدواد  
 امم اصر.

   اإذا تاـ ع ى أم ةاؿ هداؾ مةكمات أخرل م دكم  يذررها امشيرازم ل  رشاه     
اإلوبلـ ل  ام راؽم ششمثؿ هاالرشكاة امذاش أ كزهد امةراـأ كت   اممكظكيف كماأشه أ 
مرددا درل أدها مةكمات ثادكي  شدضكم ل  امدهاي  شةت أةد اممةكمات اموش  اممذركرة 
آدكانأ كش،مؿ هذه  اممةكماتأ كامدكم  امش  يمرف أف شةكـ إوشدادان إميهاأ ي ط  شصكر 

 امطهي   امديدي  م دكم  ل  لرر امشيرازم.      رامؿ عف
 
 
 
 
 
  

 :مصدر السمطة في الدولة -المطمب الثاني
ي رؼ امشيرازم امو ط  ه،دها ".. امةدرة امش  شكجب خضكع امض كاة أماـ      

األتكياةأ كامخضكع إدما يركف مرغه  أك مرهه أ ثـ امرغه  كامرهه  تد شركف هامةؽ أك 
أ لامديرشاشكر يركف مرهكب امجادب مرغكها ليما عددُه كشركف و طشُ  تد شركف هامهاطؿ

هامهاطؿأ هيدما امةارـ ام ادؿ يرههُ  امكواؽ كاممجرمكف كيرجكُه امض كاة كاممةركمكف 
أ كامو ط  امهاط   خارج اهشماـ امشيرازمأ ل  ةيف يررز م239اكو طشُ  هامةؽ.."

يثير امشواؤؿ عف مصدر هذه  إهشمام  ع ى امو ط  امةائم  ع ى امةؽأ كهذا 
 امو ط ؟.

يدط ؽ امشيرازم مف لررة امةارمي  اإلمهي  اممط ة  ل  امركف مشةديد مصدر    
 امو ط أ كهذه  امةارمي  شدةوـ إمى توميف:

 :الحاكمية التكوينية -أوالً 
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كش د  أف "اهلل وهةادُ  هك امذم خ ؽ امركف امكويع هما لي   مف امذرة إمى      
كمـ يشارر  أةد ل  ذمؾأ كهك امموير م ركفأ كهك اممص ح مما يطرأ ع ي    اممجرةأ

مف امخ ؿأ كهك اممره أ كهك اممهيمفأ كأخيران هك امذم يكد  امركف لبل يهةى إال 
أ كاإلدواف ةشى م240اكجه  امرريـأ لامركف ةدكثان كهةاةان كلداةان مدُ  ش امى دكف غيرهُ"

مخركج عف إرادة اهللأ اذ هك موير ههذه  اإلرادةأ ل  أمكره  امشركيدي  ال يوشطيع ا
"لمج ة اإلدواف إمى امةياةأ كمكش أ كمكف هشرش أ كمكاهه  امكطري أ كعمؿ أعضائ  
امداخ ي  مف ت بأ كرهدأ كرئ أ كدـأ كشر   امةوف أك امةهيحأ ر ها ةوب إرادة اهلل 

األمكر إال دادرانأ كل   امشركيدي  كةدُهأ ميس مدكس اإلدواف كال مييره مدخ ي  ل  هذه  
يركف همشيئ  اهلل ش امى كةوب تادكف األوهاب كامموههات امذم ج  ُ   -أيضا–امدادر 

كشدةوـ اإلرادة اامةارمي م امشركيدي  هلل وهةادُ  كش امى إمى  م241اامهارئ عز كجؿ"
 م242اأره   أتواـ ه :

ةأ كدوه  : كاممةصكد هها أف اهلل وهةاد  كش امى خامؽ رؿ ش كالي  امخ ؽ .0
امخ ؽ إمى غيره مجازأ رةكؿ عيوى اع ي   اموبلـم: اإد  أخ ؽ مرـ مف 

أ لاإلدواف ال ي،ش  مد  إال امةرر أ أما اممادة م243اامطيف رهيئ  امطير..م
لاض  امركح له  مدُ  وهةادُ  كش امى.  كا 

 

: كه  أف هةاة األشياة ال يركف إال هرعايش  وهةادُ  كتيمكمش  كالي  اإلهةاة .9
هةائ  شكدى. ع ى  رؿ شئ أ لهمجرد أف يدةطع عدها مطك  كا 

 

: اذ أد  وهةاد  رب ام امميفأ كرؿ ش ة يدمك هإرادش  كرعايش أ كالي  األدماة .4
كاالدماة غير اإليجاد كاإلهةاةأ ألف اإلدماة هك دكع مف امشةكيؿ مف ةاؿ إمى 

 مى.ةاؿ وكاة إمى األلضؿ أك إمى األددى أك إمى ةام  أخرل مواكي  مؤلك 
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: إذ ي اتب وهةاد  ع ى امم اص أ كيثيب ع ى امصامةاتأ كالي  امجزاة .3
 ةشى أف امرذه  شركف ل  اآلخرة عةرهانأ كر م  امشوهيح شركف شجرة كهرذا.

 ه،دم  امةرآف كامود     -كلةان م شيرازم–كأف امكالي  امشركيدي  هذه  ثاهش  هلل        
 .م244اكاإلجماع كام ةؿ        

 
 
 

 :الحاكمية التشريعية -ثانياً 
 : م245اي شةد امشيرازم إف امكالي  امششري ي  ثاهش  هلل ش امى هدالم  مةدمشيف   
 األكمى: إف اهلل وهةاد  كش امى مُ  أةراـ.   
 امثادي : إدُ  ال يةؽ مييره أف يةرـ ع ى خبلؼ أةرام  وهةاد .   
رة اممائدةأ امش  يةكؿ ليها كيوكؽ م دالم  ع ى ذمؾ آيات امةارمي  امكاردة ل  وك    

) كمف مـ يةرـ هما أدزؿ اهلل ل،كمئؾ هـ امرالركف: (وهةاد  كش امى
كمف مـ (أ م246ا

)يةرـ هما أدزؿ اهلل ل،كمئؾ هـ امظاممكف
أاكمف مـ يةرـ هما أدزؿ اهلل لاكمئؾ هـ  م247ا

أ كهذمؾ شركف رؿ و ط  شةرـ هيير ةرـ اهلل و ط  هاط  أ ألدها م248ا مامكاوةكف
. كوش،خذ امكالي  امششري ي  م خامؽ وهةاد  وهي ها إمى م249ارةأ كظامم أ كلاوة رال

امشطهيؽ ل  امميداف امهشرم عف طريؽ أشخاص مخشاريف هـ األدهياةأ إذ ".. إف اهلل 
ش امى تهؿ أف يخ ؽ امهشر خ ؽ مهـ م  معهـأ ل كال األدهياة ع يهـ اموبلـ مـ ي رؼ 
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أ هؿ إد  وهةاد  ".. مـ يشرؾ.. أكؿ م250اما عهدكه.."امرثير مف امداس اهلل عز كجؿ كم
أورة رادت ع ى كج  األرض كه  عائ   آدـ ع ي   اموبلـ إال كدصب مهـ تائدان 
يشه كف خطكاش   كأتكام   كهك امده  آدـ ع ي   اموبلـأ لراف خ يك  مف تهؿ اهلل وهةاد  

هـ اموبلـ كأكصياؤهـ كش امى ل  األرضأ كهرذا اخذ يشيؿ هذا اممدصب االدهياة ع ي
أ كههذا أصهةت خبلل  األدهياة وهيبلن إمى م251ااممررمكف ع يهـ اموبلـ شهاعان.."

شطهيؽ ةرـ اهللأ ألف "امخ يك  تهؿ امخ ية  كمف امكاضح أف امخ يك  يكرث امةرـ إمى 
أ كمع ش دد األدهياة م252اامخ يك  ال م ةراـ امموشهديف كام وررييف كامدرشاشكرييف.."

 دد صيغ امةادكف اإلمه أ مردها شهةى مشةدة ل  امجكهرأ مخش ك  ل  امشرؿ وكؼ شش
له  "مبلئم  مرؿ زمافأ جاةت هها االدهياة اعم إمى أممهـأ ةشى جاةت امصيي  
األخيرة كاممبلئم  م هشر ل  مخش ؼ مراةؿ امةياة امموايرة م زمف كشطكره إمى األهد 

 .م253ادا مةمد هف عهد اهلل اصم"ل  تامب اإلوبلـ امذم جاة ه   ويددا كدهي
إف ربل امكاليشيف: امشركيدي  كامششري ي  وكؼ شكيضاف مف اهلل وهةاد  إمى األدهياة     

 :م254اكاألئم  كه ض امصامةيف. لكيض امكالي  امشركيدي  ي،خذ صكرشيف
األكؿ: إدُ  وهةاد  يجرم ع ى أيديهـ امشصرؼ ل  امركف شةديان ممف أدرر ارشهاطهـ 

أك ررام  مهـأ مثؿ امم جزات كامررامات اممذركرة ل  امةرآف امرريـأ كامود   هاموماة
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اممطهرةأ كامررام  شركف م صامةيف رما هك امةاؿ عدد ربلـ مريـ اع يها اموبلـم مع 
 أ لشركف خكارؽ األدهياة كاألئم  م جزاتأ كخكارؽ األكمياة ررامات.م255ااممبلئر  

إلماـ مرشهطان هامركفأ اذ إدُ  مكالهما إلدهدـ امركفأ امثادي : إد  وهةاد  ج ؿ امده  كا
لههرراشهـ رزتت امكرلأ كهيمدهـ ثهشت األرض كاموماةأ لرما أف م جاذهي  مراد  ل  

 امركف ةشى إد  مكالها إلدهدـ امركفأ رذمؾ األمر هامدوه  م ده  كاإلماـ.
امهياف كامشذريرأ رما  أما امكالي  امششري ي  ليةشصر دكر امده  كاإلماـ ليها ع ى    

أ كتكم  ش امى: اكمك شةكؿ ع يدا ه ض م256الذرر إدما أدت مذررم ى: ال  تكم   ش ام
أ كيضيؼ امشيرازم إمى ما م257ااألتاكيؿ ألخذدا مدُ  هاميميف ثـ مةط دا مدُ  امكشيف م

شةدـ هامةكؿ: إف شصرؼ امده  أك اإلماـ ل  مجاؿ امششريع يركف ه د امش،هؿ مةمؿ 
  أشه  ه مؿ اممهددس امذم يككض مُ  امهداةأ كامطهيب امذم يداكم امجرةىأ امروام

 .م258الهما ي مبلف هما يةةؽ امششريع اإلمه أ كميس شصرلان شخصيان 
دطبلتان مما شةدـ مف ةديث عف امكالي  امشركيدي  كامششري ي  اإلمهي أ يصؿ     كا 

روكؿ ثاديانأ كمئلماـ ثامثانأ كمرؿ امشيرازم إمى امةكؿ: ".. لامكالي . ه  هلل أكالنأ كم 
مدهـ كالي  امركف ككالي  امششريعأ مرف امكالي  هامدوه  إمي   ش امى ذاشي أ كهامدوه  إمى 
أكميائ   عرضي  موشددة امي   ش امىأ رما إف اممراد ليهـ هياف شرع اهلل ش امى ال ششريع 

كاإلماـأ كهك شصرلهـ ل   امةرـ ع ى ةد ششريع اهلل ش امىأ كهداؾ كالي  ثامث  م ده 
 .م259ااألمكاؿ كاألدكس لشركف مهـ امةركم  ع ى امداس.."

كهذا امرهط هيف امده  كاإلماـ مدل امشيرازم عدد ةديث  ل  مكضكع امكالي أ يشرؿ    
إمشدادان ألطركةات اممدرو  امشي ي  ل  امةرـأ ش ؾ اممدرو  امش  مها ألرارها 

ليهاأ لاإلمام  عدد امشي   "اليشكالها إال األئم   امخاص  ةكؿ اإلمام  كدكر اإلماـ
شياف امهاطؿأ كاإلمام   ش،ش  ه د مدزم  امدهكةأ كألف  امم صكمكف مف امخط، كامدةص كا 
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اإلماـ م صـك ال يجكز االعشراض أك امدةض ع ي  أ كال يةشاج إمى الئة  تكاديف أك 
ف اممداصب اإلمهي  امش  دوشكر إال ما يرشه  كيةرهأ هم دى أف اإلمام  رامدهكة م

شةشاج إمى امدصب مف اهلل ش امىأ وكل إف اإلماـ ال يكة  إمي   رما يكةى م ده  
اص ى اهلل ع ي   كآم   كو ـم لرما أف اهلل يخشار مف يشاة مف عهاده م دهكةأ لرذمؾ 

أ كيدواؽ امشيرازم مع م260ايخشار مف يشاة مئلمام  كي،مر دهيُ  ه،ف يدص ع ي  .."
أم مذا شراُه ي رؼ اإلمام  هةكم  : ".. ه  رياو  عام  ل  أمكر امديف كامدديا هذا امر 

مشخص مف األشخاص دياه  عف امده  اص ى اهلل ع ي  كآم   كو ـم كه  كاجه  
عةبلنأ ألف اإلمام  مطؼأ لإدا د  ـ أف امداس إذا راف مهـ رئيس مرشد مطاع 

رادكا إمى امصبلح كامو ادة  يدشصؼ م مظ كـ مف امظامـ كيردع امظامـ عف ظ م 
أتربأ كمف امكواد كامشةاة أه د.. إف اإلماـ يششرؾ مع امده  ل  رؿ ش ة ماعدا 
امكة أ لإف اإلماـ ال يكةى إمي  أ إذف لرما إف اهلل ش امى ي يف األدهياة كاممرو يفأ 

ألئم  . إف امو ط  امش  يوشمدها األدهياة كام261الرذمؾ ي يف كصيان م ده  كخ يك  مُ .."
إمى  -امده  اك االماـ  –مف اهلل وهةادُ أ وكؼ شدشةؿ ل  ةام  غياب امم صكـ 

امكةهاة ام دكؿ هامدياه أ ألف ".. اهلل عز كجؿ ج ؿ خ يك  مُ  ل  األرض ميةيـ ةرـ 
اهلل كيدظـ شؤكف امخ ؽأ إدُ  امده  اصمأ لمف ويركف خ يك  امده  اص ى اهلل ع ي   

ـ أمير اممؤمديف ع   هف أه  طامب اع ي   اموبلـم كأكالدُه كآم   كو ـم؟ إدُ  األما
امم صكميف اع يهـ اموبلـمأ لمف ويركف خ يك  اإلماـ امم صـك اع ي   اموبلـم؟ إدُ  
امكةي  ام ادؿأ هؿ امكةهاة ام دكؿ.. ي د  إف امكةي  يمثؿ اإلماـ امم صـك اع ي   

"أ كامكةهاة يشمش كف م262ااممراجع..اموبلـمأ كمع ش دد امكةهاة شركف امكالي  مشكرل 
ويجرم امةديث عدها ل  امكصؿ  -ههذه امو ط  مما يشصككف ه  مف صكات خاص 

شميزهـ عف غيرهـأ مرف ما يجب إدرار  هك أف امةارـ  -امثامث مف هذه امدراو 
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إذا راف  -األع ى ل  امدكم  اإلوبلمي  امش  يدعك إميها امشيرازم ويركف امكةي  ام ادؿ
كمصدر و ط   -إذا راف هداؾ أرثر مف لةي -أك امكةهاة ام دكؿ -لةي  كاةدهداؾ 

هذا امةارـ ه  ذات مدش، إمه  ل  رردها األواسأ ركد  أك ركدهـ يمث كف 
كأي  و ط  وكل و طشهـ ش د هاط    أم263اهمجمكعهـ دكاب اإلماـ ع ي  اموبلـ

ةكؿ امكالي  اامو ط م  هصرؼ امدظر عف مةدار امش،ييد امش ه  مها. إف رأم امشيرازم
كمصدرهاأ يمثؿ مزيجا مف مرج يش   امديدي  ااإلوبلمي م امش  ش ط  امةارمي  هلل 
كةدُه وهةادُ  كش امىأ كشرلض أم ةرـ ال يدةاد إمى ةرمُ أ كمرج يش  اممذههي  

 اامشي ي م امش  ششموؾ هخط اإلمام  كشطكراش .
كش امىأ لما هك دكر امش ب ل   مرف إذا راف مصدر امو ط  هك اهلل وهةاد ُ      

هذه  امو ط ؟. إذا رادت امديمةراطي  امةديث  ش ط  م ش ب دكران رهيران ل  ممارو  
يكم  امش ب اهشمامان مشميزا  -أيضا-امو ط أ ركد  مصدر امو ط أ ل،ف امشيرازم 

همامهـ مهـ مف األوهاب  ل  رشاهاش أ ةشى إدُ  ج ؿ عزم  امةراـ عف ش كههـ كا 
و  ل  شخ ؼ اممو ميف ل  امكتت امةاضرأ مدرج  اف أم شةرؾ دةك اإلصبلح امرئي

كامشييير ل  كاتع اممو ميف ال يرشب مُ  امدجاح هدكف امشكاؼ امجماهير ةكمُ  ألف ".. 
امجماهير  ه  رؿ ش ة كه  أما ش شؼ ةكؿ مف أعطاهـ امةاجات كشاررهـ ل  

ذا أةزادهـ كألراةهـ كةؿ مشربلشهـ اكمأما مف مـ ي  طهـ ذمؾ لإدهـ يشرركدُ  كش،دُ أ كا 
. كامشيرازم م264اشرركُه كش،دُ  ةصؿ مُ  امشةجيـ لبل يشمرف مف امش،ثير كامشييير.."

ع ى امرغـ مف اهشمام  هامش بأ لإدُ  ال يج  ُ  مصدر امو ط  ل  امدكم أ كال يط ؽ 
امششري ي  ال مُ  صبلةيات كاو   ال ل  امششريع كال ل  اخشيار ةرام أ لمف امداةي  

يركف امش ب ويدا امشرعام وكاة هشرؿ مهاشر أك عهر دكاه  أ ألف اممشرع هك اهلل 
وهةاد أ كال يةؽ م ش ب ششريع ش ة يخامؼ شرع اهلل وهةاد أ كوشوير ام م ي  
امششري ي  اوشدادان إمى ما يوشدهطُ  امكةهاة مف أةراـ عام  مف امشرع اإلمه أ مهذا 
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ر امش ب امششري   أةد أكج  امشداتض امش  شثير رثيران مف يشرؿ االخشبلؼ ةكؿ دك 
. م265اامجدؿ هيف دظاـ امةرـ اإلوبلم  كدظاـ امةرـ امديمةراط  ل  امكتت امةاضر

ال يوشطيع امش ب  -كلةان م شيرازم–أما ل  مجاؿ اخشيار امةارـ األع ى م دكم أ لإدُ  
هؿ ال هد أف يةشصر اخشياره  أف يركف ةران ل  اخشيار أم شخص ميركف ةارمان ع ي  أ

أ -ويشـ االطبلع ع يها ل  امكصؿ امةادـ  –ع ى امكةهاة ام دكؿ هشركطهـ اممةددة 
م كشةت عدكاف اريكي  ادةاذ 0مذا دجد  إف امشيرازم ل  رشاه   الة  االجشماعأ ج

اممو ميفم يج ؿ ".. دجاة اممو ميف هإيجاد ةركم  كاةدة مهـأ شركف هاالخشيار امةر 
.لهك مـ يةؿ هةياـ هذه  امةركم  كلةان مبلخشيار امةر مرئيوها م266ايوها اممرض  هلل"مرئ

كيورتأ هؿ أضاؼ إمى هذا االخشيار شرطان مهمان كهك إف يركف هذا امرئيس 
اامةارـم مرضيا هللأ كهرذا ةارـ وكؼ مف يمث ُ  إال امكةي  ام ادؿ أك امكةهاة ام دكؿأ 

 :م267اازم يةدد شركط امةرـ هشرطيفكم دالم  ع ى ذمؾ دجد اف امشير 
: أف يركف امةرـ ةرـ اهلل وهةادُ  كش امىأ كةرـ اهلل ال يمرف شيييرُهأ ألف األول

 ةبلؿ مةمد ةبلؿ إمى يـك امةيام أ كةرامُ  ةراـ إمى يـك امةيام .
: أف يركف امةارـ هرضا امداسأ ه د امشبلؾ هذا امةارـ م شركط اممةررة ل  الثاني

 امشري  .
 كهذاف امشرطاف يكضةاف مو،مشيف مهمشيف:   

: إدُ  مـ يةؿ إف امةرـ هك ةرـ امش بأ هؿ تاؿ ةرـ اهلل مما يؤرد أف مصدر األولى
 امو ط  عدده هك إمه  كميس هشرم.

: إد  تصر دكر امش ب ع ى اخشيار امةارـأ لةاؿ أف يركف امةارـ كميس الثانية
كطان شج ؿ خيارات امش ب مةصكرة امةرـ هرضى امداسأ كتد ةدد مهذا امةارـ شر 

 هكئ  مةددة ه يدها. 
 : م268اكام بلت  هيف امش ب كامةارـ يةرمها مكتكاف
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: إذا راف امةارـ هك امم صكـ اامده  كاإلماـمأ لدكر امش ب يةشصر ع ى األول
امومع كامطاع  لةطأ ألف شصريؼ األمكر مف تهؿ امم صـك ال يمرف دةض  أك امرد 

عف امهكل هؿ هك كة  يكةىأ رما أف اخشيار امم صـك ال ي كد  ع ي أ لهك ال يدطؽ
دما إمى اهلل وهةادُ  كش امى.  إمى امش ب كا 

أ أم إذا راف امكةي  امجامع م شرائطأ لإف دكر الثاني : إذا راف امةارـ غير امم صـك
امش ب وكؼ يشوع ل  هذه  امةام أ ميركف اخشيار امش ب مةارم  األع ى ل  ةام  

كاةد مةشصرة ع ى هذا امكةي أ أما ل  ةام  كجكد لةهاة عديدييفأ لإف  كجكد لةي 
امش ب وكؼ يمارس دكرُه ل  اخشيار ةارم  األع ى مف هيف هؤالة امكةهاةأ 
هاالخشيار امةرأ رما أدُ  هإمراف امش ب االةشجاج ع ى رأم امكةي  كمراته  أعمام أ 

ةداف أةد شركط اخشياره  أك ادشهاة كشةديد مدة ةرم أ كعزم  ل  ةام  شيير ةام   أك ل
اممدة اممةددة مُ أ كويركف مئلرادة امش هي  دكر رهير ل  امةرـ مف خبلؿ اممشارر  

 اممهاشرة أك غير اممهاشرة ل  شةديد امةراـأ كامش،ثير ع ى وياواشهـ.
كيمرف مف خبلؿ ما شةدـ مف هةث ةكؿ مصدر امو ط  ل  لرر امشيرازم      

 اوشدشاج اآلش :
إف مصدر امو ط  هك اهلل وهةادُ  كش امىأ ألف امةرـ ةرـ اهللأ كأم ةرـ  .0

 يخامؼ امةرـ اإلمه  يركف هاطبلن.

امششري ي م ع ى أشخاص  -إف اهلل وهةاد  يكيض مف و طش  اامشركيدي  .9
 مخشاريف مف هيف خ ة   هـ األدهياة كاألئم  همكجب دظري  امخبلل .

رف أف ششةكؿ إمى امكةهاة ام دكؿ إف و ط  امم صـك ل  ةام  غياه   يم .4
 همكجب دظري  امدياه .

إف دكر امش ب ل  ةام  كجكد امةارـ امم صـك هك امومع كامطاع  لةطأ أما  .3
أ لإف دكر امش ب وكؼ يشوع ميمارس دكرُه ل   ل  ةام  غياب امم صـك
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اخشيار امةارـ كمراتهش   كمةاوهشُ  كعزم أ مرف دكر امش ب هذا ال ي طي  
 مخامك  امةرـ اإلمه  أك اخشيار مف ال ششكلر لي   امشركط اممط كه .امةؽ ل  

مةد شهيف مف خبلؿ هذا امكصؿ طهي   االجشماع اإلدواد  امذم يةرص      
امشيرازم ع ى إتامش  مما يةةة  مف و ادة إللراده كجماعاش أ هةيث يركف أم اجشماع 

ممف يدضكم لي  أرما شهيف  آخر اجشماعا ويئا اليج ب إال امةزف كامظ ـ كامش او 
طهي   امدكم  امش  يدعك إميهاأ كمصدر و ط  امةرـ ل  هذه امدكم أ مما يج ؿ 
امشةدـ امى هةث شكزيع امو طات ل  لرره اموياو  هك امخطكة امشامي  امش  ويدشيؿ 
هها امكصؿ امةادـأ مم رل  ما إذا راف هذا امشكزيع يشماثؿ مع شكزيع امو طات امم مكؿ 

امدكؿ امةديث  امةائم  ل  امكتت امةاضر أـ يخش ؼ عد ؟ كما ه  مظاهر هذا  ه  ل 
 االخشبلؼ اف كجدت؟.  
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إف كظائؼ و ط  امدكم  شمارس مف خبلؿ ثبلث هيئات ه  :امهيئ  امششري ي أ   
امهيئ  امشدكيذي أ كامهيئ   امةضائي أ كهذا األمرأ يدرر  امشيرازم ل  رشاهاش أ مرد  
يشةدثأ إمى جادب هذه  امهيئاتأ عف هيئ  اخرل شمث ها امو ط  امكةهي  اامكردي  أك 

هكجكدها وكؼ شخشؿ مهاـ كآميات عمؿ امهيئات األخرل هةيث دركف  امجماعي م امش 
أماـ شكزيع م و طات ل  امدكم  االوبلمي  عدد امشيرازم مخش ؼ شمامان عف ذمؾ 
اممكجكد ل  امدكؿ امم اصرة امةائم  ع ى امدواشير امكض ي . إف إعطاة صكرة 

كؿ مدهما ويشةدث كاضة  مهذا اممكضكعأ شط ب شةويـ هذا امكصؿ إمى مهةثيف: األ
هرؿ  –ه دها و ط  ع يا لةهي   –عف و ط  امكةي  أك و ط  مج س شكرل امكةهاة 

ما شدطكم ع ي  هذه امو ط  مف شركط الخشيار مف يموؾ ههاأ كطرية  ششري هاأ 
كصبلةياشهاأ كريكي  اشخاذها مةراراشها. أما اممهةث امثاد  لوكؼ يشطرؽ إمى دكر 

مف ةيث صبلةياشهاأ كأميات  –ي  كامشدكيذي  كامةضائي امششري –امهيئات امثبلث 
 عم هاأ كام بلت  امش  شرهط ليما هيدها كشرهطها هامو ط  امكةهي  ام  يا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث األول: السمطة العميا الفقيية)الفردية أو الجماعية (
طكر امكرر شرؾ اإليماف هخط األمام  كاد راواش  كشطكراش  ش،ثيران رهيران ع ى ش   

اموياو  امشي  أ ليما يش  ؽ هش ام   مع تضي  امو ط أ كمـ يهرز هذا األمر هشر    
امج   اممثير م جدؿ إال ه د غيه  اممهدم ااإلماـ امثاد  عشر عدد امشي  مأ لظهرت 
دشيج  ذمؾ عدة دظريات وياوي  يمرف شوميشها هدظريات ما ه د امييه  مدها دظري  

  أم269ااالدشظار
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ه د غيه  االماـ اممهدم أ كه   ه  أكؿ دظري  ظهرت ل  امميداف اموياو  امشي  م دظري  االدشظار:  

شةكؿ هشةريـ ام مؿ اموياو  أك امو   التام  امدكم  اإلوبلمي  ل  عصر امييه أ مذا أخذ اممؤمدكف ههذه  امدظري  
مةمد هف أه  زيدب امد ماد  ات  –مثبلن  –مف امكةهاة اممشةدميف مكتكان و هيان مف تضي  شكم  امو ط أ لشجد 

ف امر امكصي  اك اإلمام  ه هد مف اهلل ش امى كهإخشيارهأ ال مف خ ة   كال ه،خشيارهـأ ـم يةكؿ: إ 259ػ ه 431
لمف اخشار غير مخشار اهللأ كخامؼ أمر اهلل وهةاد أ كرد مكرد امظامميف كاممدالةيف امةاميف ل  دارهأ أما امويد 

اشؽ اهلل كميس ع ى عاشؽ ـم ليةكؿ: إف مهم  دصب األئم  شةع ع ى ع0145 -هػ 399اممرشضى ع ـ امهدل ات
ف ذمؾ ال يوكغ مهاأ كمف هدا لةد ةـر امو   مشدصيب اإلماـ كششريؿ امةركم  ل  عصر امييه أ ألف  األم أ كا 
دما هيد اهللأ كأضاؼ: ميس إتام  اإلماـ كاخشياره مف لركضدا لي زمدا إتامش . رما وار ع ى هذا  ذمؾ ميس ه،يديدا كا 

دشظار اإلماـ رؿ مف امشيخ اممكيد كامشيخ امصدكؽ كام بلم  امة   كهـ مف لةهاة امدهج امرالض مشكم  امو ط  كا
ـم كهك مف لةهاة امةرف ام شريف لةد 0292-هػ 0431امشي   اممشةدميف. اما امويد مةمد شة  االصكهاد  ات

ل  اممدصب امذم  وادد هذه امدظري  هامةكؿ: ال يجكز مهاي   غير امده  كاإلماـ إذ مك هايع غيره ج ؿ م  شريران 
اخشص  اهلل ش امى ه  أ كدازع اهلل ل  خيرش  كو طاد ... كتد شهيف... عدـ جكاز مهاي   أةد مف امداس مف ام  ماة 
كغيرهـ ال هاالوشةبلؿ كال ه دكاف دياهشهـ عف اإلماـ ل  زمف امييه أ كيرد امويد األصكهاد  ع ى مف يةكؿ هدياه  

أ لامكالي  ام ام  غير ثاهش  م كةي أ كأما ثاديانأ ل،دما ه  ليما مـ يرف مخشصان هامده  ام  ماة مئلماـ هةكم : أما أكالن 
كاإلماـأ كتد ظهرت مف امركاياتأ دميبلن كش،ييدانأ اخشصاص اممهاي   ههماأ ل يس م دائب ام اـ دياه  ل  هذا 

أ اما ل  زماددا هذا لجكاز اممهاي   اممةاـأ كهذا دظير امجهاد اذ إد  ال يجكز إال ل  زماف ةضكر اإلماـ كهإذد   
ع ى كج  اممصالة  مما ال دميؿ م أ له  مف امهدع اممةرم  امش  شكجب ام  د  كامددام . كيوشدؿ أدصار هذه 
امدظري  ع ى رأيهـ ه دد مف امركايات امكاردة عف أئم  اهؿ امهيت ع يهـ اموبلـ مدها تكؿ اإلماـ مةمد امهاتر 

ة لي : رؿ راي  شرلع تهؿ راي  اممهدم لصاةهها طاغكت ي هد مف دكف اهللأ رؿ هي   تهؿ ع ي   اموبلـ امذم جا
ظهكر امةائـ لإدها هي   ركر كدكاؽ كخدي  . كتكؿ اإلماـ ج كر امصادؽ ع ي  اموبلـ امذم جاة لي : مف مات 

ذه امدظري  يرجع إمى مدرـ ع ى هذا األمر مدشظران راف رمف ل  لوطاط امةائـ. كهداؾ مف يرل إف وهب ظهكر ه
ةام  االضطهاد امش  كاجهها امشي  أ كاممبلةة  امش  ش رضكا مها مف تهؿ األدظم  امةارم . إذ راف لةهاؤهـ 
مشرديف كيائويف مف رجكع  امو ط  إميهـأ كيركف امو ط  همدزم  أمر ممشدعأ كمـ يرد إمى أذهادهـ لررة إتام  

مو ميفأ= = مذا راف مف دشائج هذه امدظري  شموؾ امكةهاة هشدة هامشةي أ امكةي  ام ادؿ مدكم  مةشدرة ل  هبلد ام
كالشائهـ هةرم  االجشهاد كامشة يدأ كاشخاذهـ مكتكان و هيان مف كالي  امكةي أ كمكتكان خاصان مف تاعدة األمر هامم ركؼ 



أ كمف هذه األخيرة يدط ؽ امشيرازم ل  م271اأ كدظري  كالي  امكةي م270اامةوه  ي كدظر 
طرح آرائ  ةكؿ امكالي  امكةهي  كج  ها امو ط  ام  يا ل  امدكم  اإلوبلمي . كتهؿ 
                                                                                                                                            

كد ألدها مف مهاـ اإلماـ كامده  عف اممدررأ إذ أجازكا امده  هامة ب كام واف دكف اميدأ كش  يؽ ام مؿ هامةد
أ لضبل عف  شةريـ امجهاد ل  عصر امييه  إال ل  ةام  امدلاع عف امدكس كعف هبلد اممو ميف إذا  امم صـك
دهمهـ عدك رالرأ كأصهةت امزراة مخشص  هامكرد امذم يكزع زراش  ع ى مةشاجيها هدكو أ رما اخش ككا ةكؿ 

 مشها. صبلة امجم   مف ةيث جكاز إتامشها أك عدـ إتا
 م مزيد مف االطبلع ةكؿ ذمؾ راجع ربلن مف:

. ص 0221امجديدأ . هيركتأ دار 0أةمد امراشب. شطكر امكرر اموياو  امشي   مف امشكرل إمى كالي  امكةي . ط
 .494- 920ص 

 .55-53رشيد خيكف. مصدر واهؽ. ص ص 
م اصر.روام  ماجوشير ا غير مدشكرة داهدة مةمد زهكف . عةيدة ادشظار اممهدم ل  امكرر اموياو  االوبلم  ام

       . 044-22ك ص ص  4. ص  9119م . جام   هيداد أ ر ي  ام  ـك اموياوي  أ 
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  ل  امكرر اموياو  امشي   امذم ةاكؿ م ئ امكراغ امةيادم امذم عادى مد كه  شمثؿ مرة   مشطكرةم  
يع و ط  امكةهاة مششمؿ أمكر امشة يدأ كامخمسأ ةاكمت هذه  امدظري  شكو مشي   ه د غيه  اإلماـ اممهدمأ اذا

تام  صبلة امجم  أ كاألمر هامم ركؼ كامده  عف اممدرر هامةكة إذا اتشضى األمرأ كمردها مـ شصؿ إمى  كامزراةأ كا 
راف امشيخ ةوف امكريد تاعدة امضركرة كامةوه أ ك  ةد إعطاة امكالي  ام ام  م كةي أ كادط ةت هذه  امدظري  مف

ـم أهرز مف كضع األطر ام ام  مهذه امدظري  امش  شةكؿ: إف امضركرة امديدي  ه  امش  0229-ػ ه0302ات
ف كالي  امكةي  ل  هذا اممجاؿ مـ شوشكد مف امرشاب كامود أ  ان تط يان عف كاليش   اامكةي م ع ىرشكت رشك األمكاؿأ كا 
دما مف امشخص امذم يمرف اف يةـك هها هدياه  ةام  امةوه  كامضركرة الد داـ كجكد اإلماـأ كعدـ كجكد  كا 

كاضة  مد أ كهمكجب هذه امدظري  ميس م كةي  وكل امكشكل كامةضاة ل  االمكر اممامي أ ل ك ةص ت امدعاكم هما 
يوش ـز إتام  امةدكد رامورت  مثبلن ل يس م كةي  وكل امةرـ هما يؤدم إلعادة امماؿ دكف إتام  ةد امورت أ كمك 

طامهيف مد  إتام  امدكم  اإلوبلمي أ لإف اوشجاهش  مهـ وشركف مف هاب امةياـ هاألمكر  لرض إف امداس جاةكه
امةوهي  ركف امكةي  أةد اممؤمديف ذكم امخهرة ل  امةكاديف اإلوبلمي  ال إف م  كالي  كةارمي  كو طادان مف تهؿ اهلل 

 ش امىأ ككالي  امكةي  هذه شومى هامكالي  امخاص .
 اجع ربل مف:م مزيد مف اإلطبلع ر 

 .455أةمد امراشب. مصدر واهؽ. ص
ع   صادؽ. مصارة  دةدي  ل  اشراميات كالي  امكةي  كمهدأ شكرل امكةهاة. هيدادأ هبل جه  دشر. هبل ش،ريخ . 

 .32ص
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دظري  كالي  امكةي . يةاكؿ امه ض ارجاع جذكر هذه امدظري  إمى امشيخ اشمس امديف مةمد هف مر م  م 
ـم أ إال أف امش،ويس امك    مهذه  امدظري   ل  امميداف  اموياو  0499األكؿ اتشؿ ود   امم ركؼ هامشهيد

ـم ل  إيرافأ اذ اعشهر 0543امشي  = =ي كد إمى تياـ امدكم  امصككي  امشي ي  امش  أووها اوماعيؿ امصككم ات
ًن مؤلم  كهاها م مهدمأ كعددما خ ك  إهد  طهماوب ات م أ كراف ال يزاؿ صييران ل  ـ0529هذا امرجؿ دكو  دائهُا

امةادي  عشر مف عمرهأ اةشاج مف أجؿ شثهيت و طش  إمى مواددة لةهاة امشي  أ ل،وشةدـ اممةةؽ امثاد  امشيخ 



امخكض ل  صبلةيات هذه امكالي  كطرية  اشخاذها م ةراراتأ الهد مف م رل  امشركط 
 ريكي  اخشياره مشكم  مدصه .امكاجب شكلرها ل  امكم  امكةي أ ك 

 :شروط الولي الفقيو وكيفية اختياره -المطمب األول

                                                                                                                                            

اع   عهد ام اؿ امررر م مف مهدافأ كرشب إمى جميع كاليات دكمش  هضركرة امخضكع ألةراـ كأكامر امشيخ ركد  
دح امشيخ مةب شيخ اإلوبلـأ كهك مةب راف م مكالن ه  ل  امدكم  ام ثمادي أ إال دائها مئلماـ اممهدم اممدشظرأ كم

إف االخشبلؼ هدا هك إف امشيخ مةدـ ع ى امو طاف عرس امةاؿ ل  امدكم  ام ثمادي أ كاوشدد امشيخ إمى عدد مف 
شجده يةكؿ: إف امكةي  اإلمام   امركايات مش،ريد دياه  امكةي  امش  مـ شصؿ مدي  إمى ةد امكالي  اممط ة  اام ام مأ مذا

ام ادؿ هك دائب األئم  ل  عصر امييه أ مرف ال يمارس امو ط  اموياوي . هةدر ما يشرؼ ع ى شكجيههاأ كميس 
أ مف غير إتام  امةدكدأ كامهت ل  جرائـ امةشؿأ أم امةضاة م  أدكاشهاأ كمف اخشصاصاش : امةضاة امشرع 

لمف ش،ف امو ط . كجاة ه د اممةةؽ امثاد  ل  اموير ع ى مدهج  ل   امشرع  هشرؿ عاـأ أما إتام  امةدكد
ـمأ كارشةى ههذه امكالي  إمى درج  0149كالي  امكةي  امشيخ اأةمد هف مةمد هف مهدم امدرات  امراشاد م ات

لي  امكالي أ امكالي  اممط ة أ ةيف تاؿ ل  رشاه  اعكائد األياـ ل  هياف تكاعد االةراـم: رؿ ما راف م ده  كاالماـ 
كراف مهـأ ل  كةي  أيضان ذمؾأ إال ما أخرج  امدميؿ مف اجماع أك دص أك غيرهما.. كراف امشيخ امدرات  يدط ؽ 
ل  ذمؾ مف مدط ةيف: األكؿ ضركرة اإلمام  ل  عصر امييه أ كامثاد  ةصر اإلمام  ل  امكةهاةأ مذا شجده 

بلم  ام  كي  ل  مف يركف دائهان مئلماـأ كتد وادد يشخ ى عف ه ض شركط اإلمام  مثؿ ام صم  كامدص كامو
ـم ل  رشاه  اجكاهر امربلـمأ 0151-هػ 0999امشيخ امدرات  ل  شكجهاش  هذه رؿ مف: مةمد ةوف امدجك  ات 

ـم ل  رشاه  امصهاح امكةي م أ كامويد امخميد  ل  رشاه  اامهيعم امذم 0129-هػ 0401كامشيخ رضا امهمداد  ات
اممط ة  م كةي . لضبل عف عدد آخر مف امكةهاة امذيف أتركا امكالي  م كةي  مردهـ مـ يمدةكه امكالي  أتر هامكالي  

اممط ة أ هؿ امكالي  اممةدكدة امش  ال شج ؿ كاليش  ركالي  اإلماـأ هؿ ه  كالي  دكف امكالي  اممط ة أ  كلكؽ امكالي  
ـمأ كامويد مةمد امةويد  امشيرازم 0221ف امةريـ ات امةوهي  امش  وهؽ اإلشارة إميهاأ كمف هؤالة امويد مةو

أ كامويد مةمد رضا امر هارياد . كهداؾ مف عارض كالي  امكةي  هذه ادطبلتان مف اعشةاده هررار  أدمشها امشرعي أ 
ذا كج ؿ األدم  امدةضي  امش  شةكد إمى م ارض  كالي  امكةي  شوشدد إمى إف تياـ ةركم  امكةي  يؤدم إمى أمريف: إ

ذا عدؿ ل  امةرـ اوشةامت األمكر هةيث يمرف  ظ ـ امكةي  ةؿ امخراب ل  األرض كلودت ةركمش  أ كا 
االوشيداة عف صاةب امزمافأ كهاشاف امكرضيشاف هاط شاف شرعاأ كال يمرف اإليماف ههما. كال زامت دظري  كالي  

  شمثؿ ةام  اممخاض امش  يمر هها شثير جدالن هيف ع ماة كلةهاة امشي  أ كه -ةشى امكتت امةاضر–امكةي  
 امكرر اموياو  امشي   امم اصر.
 م مزيد مف االطبلع راجع رؿ مف:

 .23-91رشيد خيكف. مصدر واهؽ. ص ص
 .315-422أةمد امراشب. مصدر واهؽ. ص ص 

أ 9مةمد امةويد  امشيرازم. لة  االجشهاد كامشة يد. ط  .992-999. ص ص 0122. هيركتأ دار ام  ـك
 .  43 44ؽ. مصدر واهؽ. ص ص ع   صاد



إف كالي  امكةي  عدد امشيرازم ش د  امةيادةأ كهذه امةيادة مدي  ه  "... أهـ مف     
امصبلة كامصـك كامةج كامزراةأ ألف امةيادة امشرعي  ه  امش  ش،خذ ه،يدم امداس إمى 

شةالظ ع ى امصبلة كامصـك كامزراة كامةجأ أما امةيادات غير و ادة امدديا كاآلخرةأ ك 
امشرعي  لشكجب امهؤس كامشةاةأ كشكجب ضياع امصبلة كامصـك كامزراة كامةج... 
كامةيادة امةةيةي  ه  هلل ش امىأ كامروكؿ اصمأ كاإلماـ امم صـك ع ي  اموبلـأ كل  

. كواؽ امشيرازم م272اكؿ.."زمف امييه  مدكاب اإلماـ اممدشظر... كهـ امكةهاة ام د
رثيرا مف االدم  مشهرير امكالي  امكةهي أ امش  اوشدد ليها إمى األدم  األره  : امةرآف 

أ كةدد مف خبلمها امشركط م273اامرريـأ كامود  امدهكي  امشريك أ كاإلجماعأ كام ةؿ
 امكاجب شكلرها ل  امكم  امكةي أ كهذه امشركط ه  :    
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 .03-04م مةمد امةويد  امشيرازم. عدام  اإلماـ أمير اممؤمديف. مصدر واهؽ. ص ص 
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م اوشكاد امشيرازم مف أدم  امششريع االرهع  لكظكها ل  ش،ييد دظريش  ةكؿ  كالي  مج س شكرل امكةهاة أك  
شها األدم  امموش م   ل  امدالم  ع ى دظري  كالي  امكةي  ذا -ل  اميامب  -كالي  امكةي  امكرد. كهذه األدم  ه   

 عدد غيره مف امكةهاة امذيف يؤيدكف هذه امدظري  أ كيمرف اإلشارة إمى هذه االدم  ه،خشصار هامشرؿ اآلش : 
اهلل امداس  كمكال دلع[أكالن: أدم  امةرآف امرريـ : كشوشدد هذه األدم  إمى امرثير مف األيات امةرآدي  مدها تكم  ش امى:

كمكال دلع امداس ه ضهـ هه ض مهدمت [مأ كتكم  ش امى 950اوكرة امهةرة: ]ه ضهـ هه ض مكودت األرض
اوكرة  ]أف رثيرا مف امخ طاة ميهي  ه ضهـ ع ى ه ض[مأ كتكم  ش امى: 31اوكرة امةج: ]صكامع كهيع..

دشهى امشيرازم مف شكويره اآلي  مأ 41اوكرة امهةرة: ]إد  جاعؿ ل  األرض خ يك [مأ كتكم  ش امى: 93ص: كا 
األخيرة إمى امةكؿ: إف ظاهرها امخ يك  دائمان ال ل  كتت دكف كتتأ ألف امخ يك  غير اممزاكؿ ميس خ يك  ل  ي أ 
داة األماد  ل  ش،ييد اعشةاده هامكالي   ف راف خ يك  ش،دي أ رما كظؼ أيات امةرآف امرريـ امش  شةث ع ى ام دؿ كا  كا 

 امكةهي  .
ديان: ادم  امود : رجع امشيرازم امى امرثير مف امركايات امكاردة عف امروكؿ كأهؿ هيش  اع يهـ اموبلـم الثهات ثا 

كجه  دظرهأ م ؿ أهرز هذه  امركاياتأ امش  يةشج هها جميع امكةهاة اممؤيدكف كامم ارضكف مدظري  امكالي  امكةي أ 
 ه أ امركايات امثبلث اآلشي :

   تاؿ و،مت اها عهد اهلل امصادؽ اع ي  اموبلـم عف رج ييف مف أصةاهدا هيدهما مةهكم  عمر هف ةدظ :
مدازع  ل  ديف أك ميراث لشةارما إمى امو طاف أك إمى امةضاة ايةؿ ذمؾ؟أ لةاؿ: مف شةارـ إميهـ ل  
ةؽ أك هاطؿ لإدما شةارـ إمى امطاغكتأ كما يةرـ م  ل،دما ي،خذ وةشا أ كاف راف ةةا ثاهشا أ ألد  
ي،خذ هةرـ امطاغكت أ كتد أمر اهلل أف يركر ه .. ت ت: لريؼ يصد اف؟ أ  تاؿ يدظراف إمى مف راف 
مدرـ ممف ركل ةديثداأ كدظر ل  ةبلمدا كةرامداأ كعرؼ اةرامدا ل يرضكا ه   ةرمانأ لإد  تد ج  ش  

كامراد ع يدا رامراد ع ى  ع يرـ ةارماأ لإذا ةرـ هةرمدا ل ـ يةه   مد  ل،دما اوشخؼ هةرـ اهلل كع يدا رد أ
 اهلل أ كهك ع ى ةد امشرؾ هاهلل .



 :يوشروط الولي الفق -أوالً 
إف امةديث عف امكالي  امكةهي  يشط ب م رل  امشركط امكاجب شكلرها ل  مف يشكمى    

هذا اممدصبأ كتد ي شةد امةارئ كاممهشـ أف هذه امشركط ه  ذاشها امشركط امكاجب 
أ كهذا صةيح مف ةيث اممهدأ لرؿ مرجع م274اشكلرها ل  امكةي  ميركف مرجع شة يد

                                                                                                                                            

  مشهكرة أه  خديج : تاؿ: ه ثد  أهك عهد اهلل امصادؽ اع ي  اموبلـم إمى أصةاهدا لةاؿ: إيارـ إذا
كت ت هيدرـ خصكم  أك شدارم هيدرـ ل  ش ة مف األخذ كام طاة إف ششةارمكا إمى أةد مف هؤالة 

يارـ أف يخاصـ امكواؽأ اج  كا هيدرـ رج بلن ممف تد عرؼ ةبلمدا كةرامداأ لإد  تد ج  ش  تاضيانأ كا 
 ه ضرـ ه ضان إمى امو طاف امجائر.

  امركاي  اممدةكم  عف اممهدم اممدشظر امش  جاة ليها:.. كأما امةكادث امكات   لارج كا ليها إمى ركاة
  ةديثداأ لإدهـ ةجش  ع يرـ كأدا ةج  اهلل ع يهـ.

 اإلجماع:  خ ص امشيرازم مف ذرر هذه االدم   إمى امةكؿ: إدها ششير إمى أمرييف:ثامثان: أدم  
إف جمهرة رهيرة مف ام  ماة رادكا يشصرلكف ل  شؤكف امدكم  اموياوي  ام ام  مثؿ: راشؼ  .0

اميطاة امرهيرأ كةج  اإلوبلـ امشكش أ كاممجدد امشيرازم امرهيرأ كامويد مةمد شة  امشيرازمأ 
 ـ امشي  .كغيرهـ مف أعبل

أد  يوشكاد مف أشكاؽ امكةهاة ع ى ثهكت امكالي  م كةي  ل  مكاضع رثيرة مف امكة  مثؿ: دلع  .9
امزراةأ كاوشئجار االرض اممكشكة  عدكة مف ته  أ كامجهاد كامدلاع هإذد أ كاخراج امةةكؽ 

تام  امكص  ممف مات كصي ... كغيرها رثير. جراة امةدكدأ كا   اممكدع  هإذد أ كا 

 : دميؿ ام ةؿ: ادشهى امشيرازم مف ذرر هذا امدميؿ هامش،ريد ع ى اف امكالي  ثاهش  م كةي  هدالم :راه ان 
إد  مف امةهيح إف يشرؾ امةريـ أمش  هدكف تائد يدظـ أمكرهـ كيص ح لاودهـ كيرشد ضامهـ كيةيـ  .0

 اكدهـأ كي،خذ مف غديهـ مكةيرهـأ كيةارب أعدائهـ كيوامـ أكميائهـ كيرلع عكزهـ..

إف ع   ه ث األدهياة كاألئم  مكجكدة ل  دصب امرئيسأ لرما كجب امدصب عةبل هامدوه  إمى امده   .9
كاإلماـأ كجب امدصب عةبلن هامدوه  إمى امةائـ مةامهماأ كيؤيد ام ةؿ إف امده  كاإلماـ يدصهاف امكربلة 

 كامدكاب ل  مخش ؼ امهبلد عدد كجكدهماأ مذا لامدصب ل  ةاؿ غياههما اكجب.

  مزيد مف االطبلع ةكؿ هذه األدم  راجع رؿ مف:كم
 .92- 02. مصدر واهؽ. ص ص 22مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امةرـ ل  اإلوبلـ. ج

. هيركتأ دار ام  ـك م شةةيؽ كامطهاع  كامدشر 0. ط0مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امدكم  اإلوبلمي . ج 
 .59-31. ص ص 0212كامشكزيعأ 

 .=949-999يرازم. لة  االجشهاد كامشة يد. مصدر واهؽ. ص ص مةمد امةويد  امش
. هيركتأ دار صادؽ م طهاع  4= داصر ةويف األودم. شكرل امكةهاة اممراجع كمكشاح االصبلح ام اـ. ط

 .49-45. ص ص 9113كامدشرأ 
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اممذهب امشي    ي رؼ امكةي  ه،د  ام ارؼ ه،ةراـ امشري   امجامع م شرائطأ كهذا امكةي  يجب شة يده ل م  
ألف رؿ مر ؼ امو ـم ةوب هذا اممذهبأ يجب أف يركف ل  عهاداش  كم امبلش  أما مجشهدان أك مة دان أك 



دصب امكالي  اامكردي  أك امجماعي مأ مرف امشيرازم شة يد مؤهؿ ميركف مرشةا مشكم  م
ه ده امةيادة ام  يا ل   –يضيؼ شركطا أخرل شج ؿ شكم  مدصب امكالي  امكةهي  

ال يدطهؽ ع ى رؿ مراجع امشة يدأ كمشكضيح هذا األمرأ الهد مف امشمييز  –امدكم  
  رما كردت ل  هيف شركط مرجع امشة يد كشركط امةيادة امكاجه  مشكم  مدصب امكالي

 رشاهات امشيرازم؟.
 :شروط مرجع التقميد

يةدد امشيرازم ل  رشاه  الة  االجشهاد كامشة يدم امشركط امكاجب شكلرها ل  امكةي      
 .م275اميركف مرجع شة يد هاآلش 

 امه كغ: اذ ال يجكز شة يد امصيير. .0

 ام ةؿ: إذ يجب أف ال يركف اممرجع مجدكدان. .9

اف أف يركف شي يان اثدى عشريانأ ليخرج هذمؾ مف اإليماف: كيةصد هاإليم .4
 مرج ي  امشة يد رؿ رالرأ أك مخامؼ أك صاةب مذهب هاطؿ.

ام دام : كه  عهارة عف م ر  اشياف امكاجهات كشرؾ اممةرمات مف تهؿ  .3
اممرجعأ اذ مك اوشكور عف ةام  مف جيراد  أك ممف ي اشركد  أك أهؿ   م ش  

 ألخهركا هصبلة .

 م يجب أف يركف اممرجع رجبلنأ لبل يجكز شة يد امدواة.امرجكمي : أ .5

 امةري : أم ال يركف اممرجع عهدان أك ما أشه . .9

 ركد  مجشهد مط ةان: كيةصد امشيرازم هاممجشهد اممط ؽ أمكر عدة ه : .2

 .إةاطش  هرال  جكادب األةراـ 

 .جكاز عم   مدكو  كلةا الجشهاده 

 .جكاز رجكع اميير امي   ل  امكشكل 

                                                                                                                                            

ف مـ ي مؿ ه دأ هؿ كمك مـ ي،خذ هكشكاهأ لإذا أخذ روامش   مةشاطاأ كامشة يد م داه: االمشزاـ هةكؿ مجشهد م يفأ كا 
 م مزيد ةكؿ ذمؾ راجع.كامشـز هام مؿ ليها ركى ل  شةةؽ امشة يد . ك 

 .19-10. كرذمؾ ص ص 32-95مةمد امةويد  امشيرازم. لة  االجشهاد كامشة يد. مصدر واهؽ. ص ص 
 .90ع   صادؽ. مصدر واهؽ. ص
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 كرذمؾ راجع: 955-022مةمد امةويد  امشيرازم . لة  االجشهاد كامشة يد . مصدر واهؽ . ص ص  م 

 .094بلمي  مع امموائؿ امةديث . مصدر واهؽ. ص مةمد امةويد  امشيرازم. امموائؿ اإلو



 ضائ  اذ ال يجكز مخامكش .دككذ ت 

  جكاز شصدي  مؤلمكر امةوهي  ااممامي م مف شكم  األكتاؼ كشؤكف
 امةصر كما أشه .

  كاليش  ام ام : ل  جميع األمكر امدديكي  كاألخركي أ كامشيرازم يةصد
هدا ههذه امكالي أ ش ؾ امكالي  امدازم  عف مرشه  كالي  اإلماـ كامصاعدة 

يةصد هها أف كالي  اممجشهد أك امكةي  ركالي   لكؽ امكالي  امةوهي  كال
اإلماـأ رما يجب أف شركف م كةي  إةاط  مط ة  هاألةراـ إذ ال يجكز 

 شة يد اممجشزئ.

امةياة: إذ ال يجكز شة يد امميت إهشداةانأ مرف يجكز امهةاة ع ى شة يده ه د  .1
 مكش .

مع امشمرف شة يد اممكضكؿ  -ةوب امشيرازم–األع مي : لبل يجكز اةشياطا  .2
 مف االلضؿ.

 أف ال يركف مشكمدا مف امزدا أم طاهر اممكمد. .01

 أف ال يركف مةهبلن ع ى امدديا طامها مها مرها ع يها مجدا ل  شةصي ها. .00

لهؿ شرك  مج ؿ صاةهها  -ةوب امشيرازم -هذه امشركطأ ه  شركط مرجع امشة يد
 يشكمى مدصب امكالي  امكةهي ؟.

 :شروط القيادة
ب امةكؿ أف رؿ مف يكةد أم شرط مف شركط امشة يد اممذركرة آدكا ال اهشداةن يج   

أ مرف ال ي د  ذمؾ  م276ايص ح أف يشكمى مدصب امكالي  امكةهي  اامكردي  أك امجماعي م
أف شكلر شركط امشة يد يرك  مكةده مكصكؿ اممرجع امكةي  إمى هذا اممدصبأ كذمؾ 

ادات كامم امبلت كهيف امكالي  عدد ألف هداؾ لرؽ هيف امشة يد أم اإلشهاع ل  ام ه
امشيرازم امش  ش د  امةيادةأ كتد يةصؿ عدد امةارئ مرشاهات امشيرازم مهس ةكؿ هذا 

عف شركط امةيادة ل  ه ض رشاهاش   -أةيادا  –اممكضكعأ ألف امشيرازم يشةدث 
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. مرف امش مؽ ل  رشاهاش  يرشؼ ةةية  م277اامموش ج   كر،دها شركط امشة يد كةدها
 ؼ عف ذمؾأ اذ يةدد شركطا م ةيادة شج ؿ شركط امشة يد مكةدها غير رالي  شخش

هكشح امةاؼم ممورا هزماـ امو ط  ام  يا امكةهي أ كمف هذه  -ميركف امكةي  ااممة د
امشركط ش ؾ امكاردة ل  رشاه  امكاصكات امةيادة اإلوبلمي م امش  ةددها هامشرؿ 

 :م278ااآلش 
ائد رككة ل  مهاشرة امةرـأ كال ي،ش  عف امركاةة: أم يجب أف يركف امة .0

 طريؽ امكراث  أك االدةبلب.

اإلشةاف ل  ام مؿ: اذ يجب أف يركف امةارـ مشةدا كدتيةا ل  عم  . الد   .9
 موؤكؿ أماـ اهلل كأماـ امش بأ كهك أوكة شش،وى ه  األجياؿ.

ة االوششارة: أذ ي د امشيرازم مف دعاة امشكرل امم زم  هيف امكةهاة كام  ما .4
أ ألد  يرل إف "االوششارة ل  امرأم كط ب آراة اآلخريف م279ااممو ميف

كاالوشكادة مف شجارههـ كعةكمهـ دميؿ ع ى ةدر  امةائد كذرائ  كاشواع ألة  
امكررمأ إذ اممشكرة كجمع كجكه اآلراة كام مؿ ه،صةها كأتكمها يؤدم 

شارة إمى هاإلدواف إمى امشةدـ دةك األلضؿأ كامشة يؿ مف األخطاةأ كه  إ
صة  اموياو أ عهر االهش اد عف ةاالت االوشهداد كامديرشاشكري .. ل  ى 

أ م280اامةائد اإلوبلم  أف ال يوشهد هةراراش أ ألد  غير م صـك عف امخط،.."
كهذا امشرط مكةده ركيؿ هإخراج امرثير مف امكةهاة امذيف يشصككف هشرائط 

يركدكا ل  مدصب امكالي أ  امشة يد مرف ال ي شزمكف هامزامي  امشكرلأ مف أف
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ةةيؽ كامدشرأ .هيركتأ مررز امروكؿ األعظـ اصم م ش0. هذا هك امدظاـ اإلوبلم . طمةمد امةويد  امشيرازم 
 .2. ص0221
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. هيركتأ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 0. مكاصكات امةيادة اإلوبلمي . طم مةمد امةويد  امشيرازم 

 .55-01. ص ص 9115
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 م ممزيد مف االطبلع ةكؿ اممكتؼ مف امشكرل مف تهؿ ع ماة اممو ميف راجع:  

 كما ه دها. 040مةوف هاتر اممكوكم. مصدر واهؽ. ص
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 .93-94مةمد امةويد  امشيرازم. مكاصكات امةيادة اإلوبلمي . مصدر واهؽ. ص ص  م 

كممزيد مف االطبلع  ةكؿ مكتؼ امشيرازم مف امشكرل راجع : مةمد امةويد  امشيرازم . امشكرل ل  اإلوبلـ. 
  .31-09. ص ص9113. ررهبلة اممةدو أ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ 00ط



الويما إف ام مؿ ل  هذا اممدصب يجب أف يوشدد إمى امشكرل امم زم  ل  
 مجمؿ عم  .

االدكشاح ع ى امم ارض : اذ إف اعطاة امةري  م م ارض  كعدـ خدةها  .3
كشصكيشها هك أمر ضركرمأ كهك مدهج امروكؿ اص ى اهلل ع ي  كآم  كأهؿ 

عف هذا اممدهج ي د  امرركف إمى االوشهدادأ  هيش  ع يهـ اموبلـمأ كاالهش اد
 كمصادرة امةريات كتمع آراة اآلخريف.

امشكاضع إم يجب أف ششصؼ امةيادة هامشكاضع كعدـ اميركر كامشرهرأ كرؿ  .5
.  مشرهر يه د امداس عد  كال يةرههـ إمي  

امجماهيري : كه  أف شةرص امةيادة ع ى ضماف امشكاؼ امجماهير ةكمهاأ  .9
ر مثؿ امماة إذا اد دـ مـ يهؽ ش ة ة  ع ى اإلطبلؽأ كامةيادة ألف امجماهي

كامدكم  مثؿ امومر أ مذا ع ى امةيادة أف شركف تريه  مف امجماهير كشهث 
 ليهـ ركح األمؿ كامش اكف.

امشة   هكصايا أمير اممؤمديف اع ي  اموبلـمأ ذمؾ أف أمير اممؤمديف اع ي   .2
ائ  أهاف ةركمش  هامكصايا كامشكجيهات اموبلـم رثيرا ما راف يكص  كالش  كأمر 

اممةمدي أ كاالمشزاـ ههذه امصكات هك امطريؽ امصةيح امذم يجب أف شو ر  
امةيادة اإلوبلمي . كمف هذه امصكات: امشجاع أ أف يركف مف ذكم اممرؤات 
كامهيكشات امصامة أ امواهة  امةود أ امدجدةأ عامـ هزماد  أ كال يصادع كال 

 .م281ااممطامعيضارع كال يشهع 

اإلصبلح: إذ إف مهم  امةيادة هك هث ركح االصبلح امدائـ م رعي  كمدع رؿ  .1
ادةبلؿ أك شكوخ يصيههاأ كهذا اإلصبلح يشمؿ رؿ ش ة ل  تم  كتاعدة 

 امدكم أ لضبل عف اصبلح عبلتاشها مع جيرادها كامدكؿ األخرل.

ةأ لشةرص مةاوه  امدكس: كهذا امشرط مهـ مم رل  رؿ خط، شةع لي  امةياد .2
 ع ى شبللي  كاصبلة .
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امبلعدؼ: إذ ع ى امةيادة اإلوبلمي  أف ششة ى هامبلعدؼ ل  امش امؿ مع  .01
ش هها كوائر امةركمات اممةيط  هها كل  جميع اممجاالتأ ألف اموياو  امخشد  

 ه يدة عف امرةم  اإلوبلمي أ كم دى ذمؾ وةكط امةيادة.

اوشدشاج  مف خبلؿ االطبلع ع ى  امكالي  اممةدكدة م كةي : كهذا امشرط يشـ .00
رشاب امشيرازم ادةك إدارة داجة مأ كلي  يرلض امشيرازم امةهكؿ هامكالي  اممط ة  
اام ام م م كةي أ كامش  شج ؿ كاليش  ركالي  اإلماـ امم صكـ اع ي  اموبلـمأ مذا شراه 
 يةكؿ ل  هذا امش،ف: "..امكالي  اممط ة  شركف مف خصائص امهارم عز كجؿ كهك
عادؿ ال يظ ـ أةدأ كرذمؾ مف خكم  اهلل ش امى مهاأ كهك امده  األعظـ ص ى اهلل 
ع ي  كآم  كو ـأ كاإلماـ امم صـك ع ي  اموبلـأ أما اإلدواف ام ادم لبل يةؽ أف 
يةـك ههذه امو ط  اممط ة أ د ـ هداؾ و ط  مةدكدة ككالي  مشركط  يماروها 

 ع ي  كآم  كو ـ أك اإلماـ ه ض األشخاص امذيف يخكمهـ امده  ص ى اهلل
امم صـك ع ي  اموبلـ أك مف يدكب عدهـ ع يهـ اموبلـ ل  زمف امييه  مف 
امكةهاة اممراجع ام دكؿأ لهؤالة و طشهـ اإلداري  مةدكدة هامشرع اممةدسأ كشركف 

. كهذا امشرط امذم م282اخاض   مكالي  شكرل امكةهاة اممراجع ل  امموائؿ ام ام "
كهك ما أثار م  –ميس مةهكالن مف دعاة امكالي  ام ام  اممط ة   يذرره امشيرازم

 ألدهـ هكةده مف يركدكا مؤه يف مشكم  مدصب امكالي  امكةهي . -مشارؿ جم  م هـ

 كدوشدشج مما شةدـ ما ي،ش :        
  إف شركط مرجع امشة يد ضركري  مش،هيؿ امكةي  ميركف مرشةا مشكم  مدصب

 امكالي  امكةهي .

 شركط امشة يد ال شرك  مكةدها مشكم  مدصب امكالي  امكةهي أ هؿ الهد  إف كجكد
 مف اشصاؼ امكةي  هشركط اخرل ه  شركط امكالي  اامةيادةم.

   إف عدـ شكلر ه ض شركط امكالي  اامةيادةم ركيؿ هةرماف امكةي  مف شكم
 مدصب امكالي . 
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 كشة يبلش  إف شركط امكالي  اامةيادةم شدط ؽ مف تداعات امشيرازم امخاص  
امذاشي  مبلدم  األره  : امرشابأ امود أ اإلجماعأ كام ةؿأ كه  ل  رثير مف 
األةياف تد ششةاطع مع تداعات ه ض امكةهاة كاممكرريف اممو ميفأ مما يج ؿ 

 طركةاش  ةكؿ امكالي  امكةهي  شكاج  شةدم امرلض كعدـ امةهكؿ. 
 :كيفية اختيار الوالية الفقيية -ثانياً 
أف اشضةت ل  امصكةات امواهة  امشركط امكاجب شكلرها ل  امكم  امكةي أ ه د    

ي د مف األمكر  -وكاة راف لردا أك مجمكع –لإف شةديد امريكي  امش  يشـ هها اخشياره 
اممهم  مما تد يدطكم ع ي  هذا االخشيار مف مشارؿ شثير امجدؿ كاالخشبلؼأ لريؼ 

 ش امؿ امشيرازم  مع هذه امةضي ؟.
 هشداةانأ الهد مف امةكؿ إف اخشيار امكم  امكةي  ل  لرر امشيرازم شةرره ةامشاف: ا    

 أحادية الفقيو: -الحالة األولى
كيةصد ه،ةادي  امكةي  ش ؾ امةام  امش  يكجد ليها لةي  كاةد رامؿ امشرائط ع ى     

  رؿ أرض امدكم  اإلوبلمي  امش  يدعك إميها امشيرازمأ وكاة شم ت ةدكد هذه امدكم
 ام امـ اإلوبلم  أك جزة مد أ لك  هذه امةام  مف يشكمى مدصب امكالي  امكةهي ؟.

إف مـ يرف  –ع ى امرغـ مف أف امشيرازم عد ةدكث مثؿ هذه امةام  أمران دادران     
إال إد  ذهب إمى امةكؿ: إد  ل  ةام  ةصكم  لإف مدصب امكالي  امكةهي   -موشةيبلن 

ركف مف دصيب ذمؾ امكةي  امكرد هبل دةاشأ ألف "امرئاو  م كةي  اامةيادة ام  يام وكؼ ي
امجامع م شرائط كاجب ركائ أ إذا راف هداؾ الراد مش ددكف صامةكف مود هذا 

ذا مـ يرف إال شخص كاةد  كجب ع ي  عيدا... رما أف امداس  -لرضان –اممدصبأ كا 
.كل  م283ايفأ ركاي ..."يجب ع يهـ ش ييف امكاةد عيداأ كش ييف أةدهـ إذا رادكا مش دد

مثؿ هذه امةام أ مف يركف هداؾ مراف مشكرل امكةهاة الدشكاة اممكضكعأ كويم ئ 
امكةي  مدصب امكالي  همكردهأ رما يزاكؿ رال  صبلةيات هذا اممدصب هدكف امةاج  
إمى ادشخاب أك ما أشه أ طامما أف امش ب غير ةر ل  االخشيارأ هؿ هك م ـز أف 

دأ كوكؼ شركف مدة هةاة هذا امكةي  ل  مدصه  مكشكة  م دـ كجكد يخشار امكةي  امكر 
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مف ششكلر لي  امشركط ليزاةم  ع ى اممدصبأ أما إذا كجد اممدالسأ ل،ف االكضاع 
 وشخش ؼ ر ياأ ككلةا مما ويرد ل  امةام  امثادي .

 :تعددية الفقياء -الحالة الثانية
ة امذيف ششكلر ليهـ امشركط يةصد هش ددي  امكةهاة كجكد مجمكع  مف امكةها   

اممط كه  مشكم  مدصب امكالي  امكةهي أ كهذه ه  امةام  امطهي ي  ل  امدكم  
كم ئ هذا اممدصب تد يركف مف خبلؿ ادشخاب أةد  -هةوب امشيرازم–اإلوبلمي  

 .م284اهؤالة امكةهاة أك ششريؿ مج س مششرؾ يجم هـ يومى مج س شكرل امكةهاة
ش ارض هيف شكرل امكةهاة ككالي  امكةي أ ألد  ي شةد ه،ف  كال يجد امشيرازم أم   

شكرل امكةهاة ه  عيف كالي  امكةي أ إال أف امكالي  كامو ط  ه  ممجمكع  مف امكةهاة 
 .م285اكميوت مةصكرة هكةي  كاةد

ع ى أم ةاؿأ لإف اخشيار امكةي  امكاةدأ أك مجمكع  امكةهاة ممدصب امكالي      
 ذه االكضاع صكرشيف:يمرف أف ي،خذ ل  مثؿ ه

راممذهب امشي   –: عددما شركف امدكم  اإلوبلمي  ذات مذهب ديد  كاةد األولى
لك  هذه امةام  وكؼ يشـ اخشيار امكةي  أك مجمكع   -ع ى وهيؿ اممثاؿ

امكةهاة عف طريؽ شرشيح اممؤه يف مدهـ مف تهؿ امةكزات ام  مي  اوشدادان إمى 
امةكزةأ لإذا كتع االخشيار ع ى مجمكع  مف مدهج امشة يدأ امذم شةدد شركط  

امكةهاة اممؤه يفأ لإف األم  اامش بم يجب أف شدةاد مرأم امةكزات لشخشار 
رئيس امدكم  األع ى مف هيدهـ هكاوط  االدشخابأ كتد شخشارهـ األم  جمي اأ 
ألف "... األم  مخيرة ل  ج ؿ امرؿ شرراة ل  امةرـ أك ادشخاب أيهـ مشكم  

أ ليرلض امشيرازم ادكراد لةي  كاةد هامو ط  هشرؿ م286ارـ..."مدصب امة
غير شرع  مما يمث   ذمؾ مف درشاشكري  كاوشهدادأ لاممراجع ر هـ دكاب اإلماـ 
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طامما شكلرت لي  –امم صـك اع ي  اموبلـمأ كال يةؽ ألةد عزؿ دائب اإلماـ 
هاها ةشى مك راف مرجع آخرأ ألف اموير ل  هذا اموهيؿ ويكشح  -امشركط

أ رما يرلض اوشهداد امكةهاة م287اخطيران ل  شوةيط امكةهاة مف تهؿ مداكئيهـ
هامو ط  هدكف امرجكع إمى رأم األم أ ركف امةرـ ل  اإلوبلـ يةشمؿ كاةدا 

 :م288امف ثبلث  أشراؿ
 ةرـ امرؿ: أم ةرـ امكةهاة هاالششراؾأ كهذا غير الـز كال دميؿ ع ي . .0

غير الـز تهكم  مف تهؿ  -أيضان –أ كهذا امةرـ ةرـ أةد امكةهاة هاخشيار امهةي  .9
 األم أ ألد  خبلؼ ةريشها.

ةرـ مف شدشخه  األم أ كهذا امةرـ يشكالؽ مع أصام  امةري  امممدكة  م هشر  .4
 مف خامةهـ وهةاد  كش امى.

 

كيشضح مف هذه امصكرة أف امشيرازم شرؾ م ةكزات ام  مي  أمر شةديد شركط    
ي  اامةيادة ام  يامأ هيدما شرؾ مؤلم  اخشيار مف شراه مداوها اممؤهؿ مشكم  مدصب امكال
 مها عف طريؽ االدشخاب.

: عددما شركف امدكم  ذات مذاهب مش ددة: كيررز امشيرازم ل  هذه امصكرة  الثانية
ليج ؿ رئاو  امدكم   -امشي   كامود –ع ى اممذههييف امرئيوييف ل  اإلوبلـ 

  ع ى جمع رؿ مذهب ممراج   امديدييف ل  ام  يا اامكالي  امكةهي م تائم
مج س أع ىأ ليركف هداؾ مج س شكرل لةهاة امود أ كمج س شكرل لةهاة 
امشي  أ كهذاف اممج واف ويددمجاف ل  مج س كاةد هك اممج س اإلوبلم  
األع ىأ ع ى أف يراعى ل  ششريؿ هذا اممج س امدوه  امورادي  مربل 

 ويف اامشي   كامود م الهد أف يشـ عف كششريؿ ربل اممج .  م289ااممذههيف
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طريؽ ادشخاب األم  ألعضائ أ أما امطكائؼ غير اإلوبلمي أ اممكجكدة ل  
امدكم أ لبل يةؽ مهـ اف يركدكا ممث يف ل  أم مف اممجامس امثبلث أ اممذركرة 
آدكانأ هؿ ويةشصر شمثي هـ مطكائكهـ ع ى مج س امشكرل اامهرممافم امذم 

ال ششكلر –. رما يمرف مكةي  غير مرجع م290ارال  مركداش يدشخب مف امش ب ه
شرشيح دكو  إمى مج س شكرل طائكش  إذا ةظ  هادشخاب  -لي  شرائط امشة يد

األم  م أ ع ى أف يشرؾ أمر دخكم  إمى اممج س إمى شةدير أعضاة اممج س 
مف امكةهاةأ لإذا كجدكا أف اممص ة  شةشض  دخكم  إمى اممج س ل هـ ذمؾ 

ذا مـ يةصؿ ع ى هذه  ع ى أف يةصؿ اممرشح ع ى أغ هي  األصكاتأ كا 
األغ هي أ ليمرف ج    موششارا ل  اممج س كميس عضكا هصكش  خهيران ل  

أ مما يدؿ ع ى م291اامشؤكف اموياوي  أك االتشصادي  أك ام ورري  أك ما أشه 
أف امر م  ام  يا م مج س كميس مؤلم  ل  اخشيار لةي  غير مرجع م  ضكي  

   اممج س.ل
امدكم  اةادي  اممذهب  –أما شةديد طرية  االدشخاب ل  امةامشيف اممذركرشيف آدكا     

لةد شرؾ امشيرازم أمرها إمى ارادة األم  مشخشار امطرية    -كامدكم  مش ددة اممذاهب
 :م292ااممداوه  مهاأ إال أد  اعشةد أف االدشخاب وكؼ ي،خذ أةد طريةيف

ئيس امدكم  األع ى اامكةي  امكرد أك اممجمكعم هشرؿ أف شدشخب األم  ر : األول
مهاشرأ   ليةـك رؿ مرشح هةم ش  االدشخاهي  ع ى شرط أف يركف اممرشح 
الئةا مهذا اممدصبأ كأف شركف امةمبلت االدشخاهي  دزيه  طهةا ألكامر اهلل 

 وهةاد  كأةرام .
ع ىأ لشركف هيئ  : أف شدشخب األم  دكاها عدها شخكمهـ ادشخاب امرئيس األالثاني

امدكاب هذه مصداتا ألهؿ امةؿ كام ةد امكارد ذررهـ ل  دظاـ امةرـ 
اإلوبلم أ أك شركف همثاه  امهرمماف امذم هدكره يدشخب امرئيس األع ىأ كل  

                                                                                                                                            

 .95. ثبلثكف وؤالن ل  امكرر اإلوبلم . مصدر واهؽ. صامةويد  امشيرازم= مةمد     
290ا
 .41م م مزيد راجع: مةمد امةويد  امشيرازم. اوشكشاةات ةكؿ اموياو  اإلوبلمي . مصدر واهؽ. ص 
291ا
 م اممصدر دكو . دكس امصكة . 
292ا
 .53-54. مصدر واهؽ. ص ص22. لة  امةرـ ل  اإلوبلـ. جم مةمد امةويد  امشيرازم 



ةام  االخشبلؼ هيف امدكاب ةكؿ شخص امةارـأ أك شواكم األصكات هيف 
 :م293اث  ة كؿمرشةيف اثديفأ لوكؼ يشـ ام جكة إمى كاةد مف ثبل

 .االتشراع هيف اممرشةيفأ ألف االتشراع كضع مرؿ أمر مشرؿ 

  ادشخاب مرجع آخر مف غير اممرشةيف اممكجكديف ع ى أف يةشرف ذمؾ هرضى
 األم .

 .أف يششررا ل  امةرـ م ا هشرط رضا األم  ههذا االششرؾ 

امهةاة ل  هذا  كه د شكم  امكةي  أك امكةهاة ممدصب امكالي  اامةيادة ام  يامأ لإف مدة
 :م294ااممدصب شةرمها عدة أمكر

: أف شطكؿ مدة امهةاة ل  اممدصبأ طامما هةيت امشركط امش  جرل اخشيار األول
امكةي  أك امكةهاة كلةا مهاأ أما إذا لةد أةدهـ هذه امشركطأ لإف امكةي  أك 
امكةهاة ال يهةى ل  مدصه  كمك واع  كاةدةأ لإذا مـ يخ ع امةارـ دكو أ 

 ع ى األم  أف شخ    هامةكة.كجب 
: أف يمكت امكم  امكةي أ ليشـ اخشيار لةي  جديد هدكس اآلميات امش  شـ هها الثاني

اخشيار امكةي  امواهؽأ كل  ةام  ركف امةارـ مج س شكرل امكةهاةأ لإف 
اخشيار عضك جديد مم ئ مراف ام ضك اممشكلى يةشض  مكالة  مج س شكرل 

 .امكةهاة كاخشيار األم  م 
: إذا تررت األم  اامش بم أف شج ؿ ممدصب امكالي  امكةهي  اامكردي  أك الثالث

امجماعي م مدة م يد  ادكرة ادشخاهي مأ ليجب ع ى امةارـ شرؾ مدصه  ل  
دهاي  هذه اممدةأ ألد  هذمؾ يكةد شرط رضا األم  ه أ ع ما أف هذا امشرط 

أ أما امةارـ امم صكـ اع  ي  اموبلـمأ لإد  ال يةيد يةيد امةارـ غير امم صـك
 همدة م يد أ ألد  ال يخضع ألخشيار األم  ركد  مخشار اهلل وهةاد  كش امى.
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ك يشضح مما شةدـ أف امشيرازم كضع آميات مخش ك  مم ئ مدصب امكالي  امكةهي     
كهذه اآلميات ه  مزيج مف شصكراش  م ةارـ اإلوبلم  امذم  -امكردي  أك امجماعي –

تكاعد اإلوبلـ كأةرام أ كطرائؽ االدشخاب كامشصكيت امم اصرةأ كعدـ  شةرـ اخشياره
اخشهار هذه اآلميات ع ى أرض امكاتع ال يومح هدةدها أك امةرـ ع يها هشرؿ دتيؽأ 
ال ويما أدها كض ت م  مؿ ل  إطار دكم  إوبلمي  ال ششه  امدكؿ امم اصرة ل  

 رثير مف مظاهرها.
 
 
 
 
 

 :لسمطة العميا وكيفية اتخاذ قراراتياصالحيات ا -المطمب الثاني
يةشاج امةارئ إلدراؾ أهمي  امو ط  ام  يا ااألةادي  أك امجماعي م إمى م رل      

امصبلةيات امش  أداطها امشيرازم ههذه امو ط أ مشركف شوميشها هامو ط  ام  يا ل  
ف هذه امدراو  مشكالة  مع صبلةياشهاأ هذا مف جادبأ كمف جادب آخرأ الهد م

إعطاة صكرة عف شصكر امشيرازم مطرية  صدع كاشخاذ امةرار ل  داخؿ امو ط  
ام  يا مم رل  ما إذا رادت هذه امطرية  ذات ه د ديمةراط  اشكركمم أك لردم 

 ااوشهدادمم؟.
 :صالحيات السمطة العميا -أوالً 
يكاج  امهاةث ل  لرر امشيرازم ص كه  عدد مةاكم  شةديد صبلةيات امكالي      

امكةهي  ل  امدكم  اإلوبلمي  امش  يدعك إمى إتامشهاأ كذمؾ ألد  مـ يجمؿ هذه 
امصبلةيات ل  رشاب كاةد أك مدشكر مةددأ هؿ ه  مشداثرة ل  ثدايا رشاهاش  امرثيرة 
مما يشط ب مف امهاةث إةاط  رام   ههذه امرشاهاتأ مصةكه  هامدت  كامش،مؿ ام ميؽ 

كامدشيج  اممهم  امش  يمرف امخركج هها مف  م كصكؿ إمى لةكل هذه امصبلةياتأ



هذه  امرشاهاتأ ه  و   كخطكرة امصبلةيات اممكركم  م و ط  امكةهي  كامش  ششمثؿ 
 هماي،ش :

 :نتخاب رئيس الجميوريةسمطة البت با .1

إف امو ط  امكةهي  عدد امشيرازم ال ش د  مدصب رئيس امجمهكري أ مذا       
مش  يمرف أف شكجد ل  امدكم  اإلوبلمي أ لإف هذا اممدصب مف اممداصب ا

امش  ال يهـ شرؿ امةرـ ليها هةدر ما يهـ جكهره كمةشكاهأ لإذا ومح دظاـ 
امةرـ هكجكد مدصب ه دكاف رئيس امجمهكري أ لويركف هذا اممدصب مكشكةا 
أماـ اممرشةيفأ ع ى أف يركف اممرشحأ مو ما م شزما ديدياأ كيشرؾ م داس 

امذم يرغهكف لي أ "ألف امداس مو طكف ع ى أدكوهـ  ةري  ادشخاب اممرشح
ذا م295اكأمكامهـأ إال ل  مكرد امدهكة كاإلمام أ لبل يركف م داس اخشيار ليها" أ كا 

جرت االدشخاهات كمـ يشـ امشكصؿ إمى شةديد شخص امرئيسأ لإف امو ط  
امكةهي  وشةوـ امخبلؼ مف خبلؿ اخشيارها ألةد اممرشةيف ميركف رئيوا 

أ دكف أف يةدد امشيرازم اآلمي  امش  وكؼ شةوـ هها هذه امو ط  م296ام دكم 
امخبلؼ ةكؿ هذا اممكضكعأ مرف مف خبلؿ لهمدا م كرر اموياو  عدد 
امشيرازمأ درجح أف يركف ذمؾ عف طريؽ امشصكيت ل  مج س شكرل 
امكةهاةأ ل  ةام  امكالي  امجماعي أ كاممرشح امكائز ويركف مف ةصؿ ع ى 

ت اممج س. أما ل  ةام  امكالي  األةادي أ ل  كم  امكةي  ةري  أغ هي  أصكا
اخشيار مف يراه مداوهاأ ع ما أف امخبلؼ ةكؿ شخص رئيس امجمهكري  مف 
يةصؿ إال ل  ةام  كاةدةأ ه  ش ؾ امش  يركف ليها شواكم ل  أصكات 
امداخهيف هيف اممرشةيفأ كما عدا هذاأ لامخبلؼ مد دـأ ألف امرئيس هك 

 غ هي  االدشخاهي .مرشح األ
 :سمطة سن القوانين .2

شمارس امو ط  امكةهي  صبلةي  وف امةكاديف ل  امدكم  ع ى أف شركف هذه   
امةكاديف موشدهط  مف األدم  األره  : امةرآف امرريـأ كامود  اممطهرةأ 
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كاإلجماعأ كام ةؿأ كأف شصدر هذه امةكاديف عف طريؽ امشصكيت ع يها ل  
. كشةشصر مهم  امو ط  امكةهي  م297اامكالي  امجماعي ممج س شكرل امكةهاة ا

ل  مجاؿ وف امةكاديف ع ى اوشدهاط االةراـ ام ام  مف أدمشها امشرعي أ شارر  
امشكاصيؿ امشدكيذي  إمى مج س األم  اامهرممافمأ كشةشاج هذه امو ط  م دجاح 

 : م298ال  مهم  وف امةكاديف اإلوبلمي  إمى امةياـ هخطكشيف
ياة امةكاديف غير اإلوبلمي  هصكرة رام   شةت إشراؼ امو ط  : إماألولى

امكةهي  كمشكرة امخهراة امةادكدييف كاألةزاب امةرةأ ع ى أف يشـ هذا األمر 
 هشرؿ شدريج  ةشى ال ش ـ امككضى ل  امدكم .

: إصدار امةكاديف اإلوبلمي أ كل  هذه امةام  يجب أف شركف جميع الثانية
ادكي  مشكالة  مع امشري   اإلوبلمي أ كاف يشةيد االلراد ههذه امةكاديف هما ليها امث

امةكاديف ألف امةادكف اإلوبلم  لي  "عمارة م جود كامركحأ كشبلةـ هيف امديف 
أ كهك خير مف امةادكف امكض   مف ةيث إد  "واهؽ ظرلاأ م299اكامدديا.."

ككويع كدائـ زمادا اال يدشه  هزمف مةدد مأ كرامؿ رما اميس لي  دةص مأ 
مرادا ايشمؿ رؿ األمـ كامش كب هبل شكريؽ مأ كمشواـ ريكا ايشداوب مع لطرة 

 .م300ااإلدواف م"
 :رسم سياسة االصالح االقتصادي في الدولة .3

ششمؿ وياو  االصبلح االتشصادم امش  ج  ها امشيرازم مف مهاـ امو ط    
 أ لضبل عف امكةهي  وف امةكاديف االتشصادي  اممشكالة  مع امشري   اإلوبلمي

شكضيح مخاطر امك وكات االتشصادي  غير اإلوبلمي  اموائدة ل  امكتت 
امةاضرأ رامك وك  امرأومامي  امش  يجدها ل وك  شةـك ع ى االوشيبلؿأ كوكة 
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أ كامك وك  امشيكعي  امش  ششضمف رؿ م301اامشكزيعأ كامشخريبأ كااللوادأ كامرها
شكري  اممط ة أ كو ب ةةكؽ عيكب امك وك  امرأومامي أ إمى جادب امدرشا

أ كأخيرا امك وك  االششراري  امش  م302اامداسأ ككتؼ اإلهداعأ كشة يؿ اإلدشاج
شجمع عيكب امك وكشيف امواهةشيفأ رما أدها ل وك  غير مةددة امم امـ ال 

. ليركف امهديؿ اممداوب مرؿ هذه امك وكات م303اشدوجـ مع كاتع امةياة
ي  اإلوبلمي  ركدها شهدؼ إمى شةةيؽ االتشصادي  هك امك وك  االتشصاد

 :م304ااآلش 
 .أف ال يركف هداؾ ل  امدكم  لةراة ي ادكف امجكع كاممرض كامكةر 

 .  أف ال شركف هداؾ مشاريع م ط 

 .  أف ال شركف هداؾ طاتات إدوادي  م ط 

 .أف ال يركف هداؾ هطر مؤلغدياة 

 .أف شركف امدكم  موؤكم  عف شةةيؽ امكةرات األرهع اعبله 

كمشطهيؽ االتشصاد اإلوبلم  يجب ع ى امو ط  امكةهي  أف شةرص ع ى شطهيؽ      
أ لشكج  هإطبلؽ امةريات االتشصادي  م305اتكاعد كأةراـ االتشصاد اإلوبلم 

أ كال م306ااإلوبلمي أ هيدما يةشصر دكر امدكم  ع ى االشراؼ ل  اممجاؿ االتشصادم
ما أهاةش  ةام  امضركرة امش  شرؾ  ششخذ أي  وياو  اتشصادي  ششدالى مع اإلوبلـ إال

امشيرازم أمر شةديرها إمى امو ط  امكةهي أ ل  ى وهيؿ اممثاؿأ يةدد امشيرازم 
امضرائب اإلوبلمي  هػ امخمس كامزراة كامخراج كامجزي أ كيرلض لرض أم ضرائب 
غير هذه امضرائب اإلوبلمي أ هما ليها امضرائب امرمرري أ كمرف مك اتشضت 
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امضرائب األخيرةأ لبل مادع مف ذمؾأ ع ى أف شكالؽ امو ط  امكةهي   امضركرة لرض
أ كيدؿ هذا األمر ع ى مدل م307اام  يا ع يها ه د امششاكر مع امكزير اممخشص

امو ط  امش  ششمشع هها امو ط  امكةهي  ل  روـ اموياو  االتشصادي  م دكم  ل  امكرر 
 اموياو  عدد امشيرازم.

 :تقرير أمور السمم والحرب .4

إف شةرير تضايا امو ـ كامةرب هيف امدكم  االوبلمي  كغيرها مف دكؿ ام امـ   
 . م308اهك مف صبلةي  امو ط  امةةهي  ألدها ه  اممشرؼ ع يها كاممرجع ليها

لغاءىا .5  :عقد االتفاقيات الدولية وا 

ششمشع امو ط  امكةهي  هةؽ مراج   االشكاتيات امدكمي  امواهة  امش  أهرمشها    
تهؿ تياـ امدظاـ اإلوبلم أ ليركف امش امؿ مع هذه االشكاتيات ةوب  امدكم 

تاعدة اممهـ كاألهـأ مع إمياة أم اشكاتي  دكمي  ال ششكالؽ مع امشرع 
األوبلم أ لضبل عف ةةها ل  عةد اشكاتيات جديدة مع دكؿ ام امـ ل  

 .م309امخش ؼ اممجاالت

 إجازة عمل األحزاب السياسية: .6

زب اموياو  دكرا خاصا يشهه  هدكر اممه غ اإلوبلم أ يةدد امشيرازم م ة  
أ مذمؾ م310ا"لهدؿ أف يركف اممه غ شخصا كاةداأ ل يرف ع ى شرؿ مؤوو .."

ي ط  م و ط  امكةهي  مهم  اجازة أكعدـ إجازة عمؿ األةزاب اموياوي  مف 
خبلؿ شةديد امشركط امكاجب شكلرها ل  امةزب اموياو أ كششمثؿ هذه 

 :م311اامشركط هماي،ش 
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  أف ال ي مؿ امةزب مف أجؿ إتام  و ط  هرممادي  ششري ي أ أم ششرع
األةراـ كلةا م رأم امهشرمأ ألف اممشرع هك اهلل وهةاد أ كأم عمؿ 
يخامؼ هذه امةةية  هاطؿ كةراـ ال يمرف إجازش أ لامةزب ل  هذه 

 امةام  مةدم  إلتام  امةراـ امذم هك امششريع امهشرم.

 جؿ امكصكؿ إمى امو ط  كامهةاة ليها هدكف إذا عمؿ امةزب مف أ
االدضكاة شةت مكاة امو ط  امكةهي  ال يمرف اجازش أ ألف اإلوبلـ ترر 
امكالي  هلل وهةاد أ ثـ امروكؿ اص ى اهلل ع ي  كآم مأ ثـ اإلماـ اع ي  

 اموبلـمأ ثـ امكةي  امذم هك دائههـ. 

  ع يهـ إذا جاة امةزب هدكف رضى األرثري  مف األم أ كشو ط
 هاالوشهدادأ لهك مةـر ةشى مك راف مدضكيا شةت مكاة لةي  عادؿ.

كيدرؾ امشيرازم أف األةزاب اموياوي  تد ال شركف أةزاها مدضكي  شةت مكاة لةي     
ماأ كمردها يجب أف شةهؿ هامشركط اممةددة أعبلهأ كالويما كالي  امكةي  ااألةادي  أك 

زاب امكطدي  امش  ش مؿ مف أجؿ هداة امكطف امجماعي مأ كيوم  هذه األةزاب هاألة
اإلوبلم  مما يومح هإجازشها م  مؿ امةزه أ لضبل عف إجازش  ام مؿ امةزه  
هامدوه  مؤلت يات غير اإلوبلمي  اممكجكدة ل  امدكم  االوبلمي أ ع ى أف يةشصر 
دشاطها اموياو  امةزه  ل  شةدـ أهداة ج دشهاأ كأف ال ش مؿ ع ى دشر ما ي ادم 

مف خبلؿ ما شةدـأ يشضح أف عمؿ األةزاب اموياوي  ل   م312اامدظاـ اإلوبلم 
امدكم  اإلوبلمي أ يركف خاض ا إمى رتاه  امو ط  امكةهي  ام  يا امش  هإمرادها شةريـ 
عمؿ أم ةزب وياو  شراه ال يدوجـ مع امدظاـ اإلوبلم أ لبل يركف ل  امدكم  

  ش ادم امدظاـ اإلوبلم أ كتد شثير هذه مراف مؤلةزاب ام  مادي  أك األةزاب امش
امصبلةي  امش  ششمشع هها امو ط  امكةهي  ةكيظ  دعاة امةري  كةةكؽ اإلدواف ركدها 
شمدع ه ض األلراد كامةكل اموياوي  مف ممارو  ام مؿ اموياو  مما يةيد امةري  
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اإلوبلـ  اموياوي  مديهـأ إال أددا إذا ع مدا أف م ايير امةري  كةةكؽ اإلدواف ل 
شخش ؼ عف ش ؾ اممكجكدة ل  امةادكف امدكم  ل  جكادهها امةيمي  كاألخبلتي أ ددرؾ 

 عددها اخشبلؼ اممدط ةات عدد امطرليف ل  امدظر م ةزهي  كام مؿ اموياو .
 قضائي:محاسبة السمطة ال .7

مف امصبلةيات اممهم  امش  ششمشع هها امو ط  امكةهي  صبلةيشها ل  مةاوه     
مةضائي  عف أم شةصير يهدر مدهاأ اذ إف  امشةصير امذم يهدر مف امو ط  ا

امو ط  امشدكيذي  ااالجرائي م يركف خاض ا إمى مةاوه  امو ط  امةضائي أأما 
امشةصير امذم شةشرل  امو ط  امةضائي أ ل،د  يخضع إمى مةاوه  امو ط  امكةهي  

 .م313اكهامطرية  امش  شراها مداوه 

 العممية:إدارة نشاطات الحوزات  .8

ششمشع امو ط  امكةهي  هةةها ل  إدارة دشاطات امةكزات ام  مي أ كهذا امةؽ    
ميس مةدكدا  هةيث يمرف شجاه  أ ألف هذه امدشاطات كاو   كمش ددة امجكادبأ 

 :م314اكتد أشار امشيرازم إمى ه ضها كةددها هاآلش 

 .دشر ركح امشةكل كاإليماف ل  اممجشمع 

  مؿ.امش،ريد ع ى ام  ـ كام 

 . ش،ويس اممؤووات االجشماعي  كامديدي  اممخش ك 

  .امش اكف ل  امخير كم اشرة امداس هامةودى 

 .امو   مرلع امموشكل امثةال  كامصداع  كامزراع  ل  اممجشمع 

 .دشر األخبلؽ 

 . امو   مرلع امموشكل امصة 

   دشر امثةال  اإلوبلمي  مف خبلؿ كوائؿ اإلعبلـ رال  اممومكع
 ممرئي .كاممةركةة كا

 .إرواؿ اممه ييف إمى مخش ؼ مداطؽ ام امـ 
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 . شدظيـ اممظاهرات كاالضراهات امو مي  م مطامه  هامةةكؽ امشرعي 

 .ةؿ مشارؿ اممجشمع 

 .االهشماـ هامشهاب 

 .إدارة األكتاؼ 

 . امرتاه  كاممةاوه  م و ط 

 .إدارة امهبلد كام هاد 

 . شةديد مةكمات امدكم  اإلوبلمي  ام اممي 

  هدكر اممرأة ل  اممجشمع.االهشماـ 

 .االهشماـ هامخهراة 

 امدلاع عف ةةكؽ اإلدواف. تش،ويس مدظما 

 . هياف األةراـ امشرعي 

 .شزكيج ام زاب كاجراة صيغ امدراح كامطبلؽ 
إمى هةي   -كلةا م شيرازم–إف إضال  هذه امدشاطات امش  شةـك هها امةكزات ام  مي    

امجماعي م اممذركرة آدكاأ يهيف ةجـ امدكر  صبلةيات امو ط  امكةهي  ااالةادي  أك
 امخطير كامةواس امذم شمارو  هذه امو ط  ل  رياف امدكم  اإلوبلمي .

 
 العميا: كيفية اتخاذ القرارات في السمطة الفقيية -ثانيا
ل  شصكراش  مريكي  اشخاذ امةرارات ل  امو ط  ام  يا مف امخط  يدط ؽ امشيرازم    

أ إال أف هذا اممكضكع شةرم  م315ا و ط  هرال  مراة هاامشكركم امذم روم  م
 ضكاهط عدة ه :

إذا رادت امو ط  ام  يا شجودها امكالي  امكةهي  امكردي أ لإف امكةي  ه د  .0
اوششارش  م كةهاة ام دكؿ اممة ديف اهكشح امةاؼم أك غير اممة ديفأ كم خهراة 

أ كتراره م316اه صائهااممخشصيف ل  اممجاالت اممخش ك  ويشخذ امةرار امذم يرا
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هذا يجب طاعش  كعدـ دةض أ ألف امشيرازم يجد أف امكةي  ه د كصكم  إمى 
أما م دـ كجكد لةي  آخر ششكلر لي  امشرائطأ أك –مدصه  هطريؽ شرع  

مـ ي د جائزا مزاةمش  كدةض ةرم  اترارهم مف –الدشخاب األم  م  هاألرثري  
كم  األمرأ ليشم   دميؿ اأطي كا تهؿ لةي  آخر "..ألد  ه،دصاه  يركف مف أ

.. كألد  اأم امخركج ع ى ةرم م م317ااهلل كأطي كا امروكؿ كأكم  األمر مدرـم 
أ هذا هامدوه  ممكتؼ م318ايكجب امدزاع امذم ال يرضى ه  امشارع تط ا.."

طاع   -أيضا–امكةهاة اآلخريف مف ترارات امكةي أ أما هامدوه  م ش بأ ل  ي  
ةرار ال ية ؿ ةراما أك يةـر ةبلالنأ مرف هذه امطاع  امكةي  طامما أف ام

شؤكف امو ـ كامةربأ كعةد –شةشصر ع ى امةرارات اممش  ة  هامشؤكف ام ام  
أما هامدوه  م شؤكف امخاص   -االشكاتياتأ كروـ اموياو  االتشصادي  كما أشه 

"مثؿ خصكصيات امصبلةأ ككاجهات امزكج أماـ زكجش  كهام رسأ كموائؿ 
مكرد كعمرش أ كما أشه أ لاإلدواف مخير ه،ف ي،خذ األةراـ امشرعي  ةج ا

اممرشهط  ههذه امشؤكف امخاص  مف امكةي  امجامع م شرائط كاممدشخب مرئاو  
 .م319اامدكم أ أك مف اممجشهد ام ادؿ غير اممشصدم امشكم  امو ط م"

ل إذا رادت امو ط  ام  يا شجودها امكالي  امكةهي  امجماعي  امج س شكر  .9
 امكةهاةمأ لإف اشخاذ امةرارات مف تهؿ هذه امو ط  شةرمها األمكر االشي : 

أ  .أ  عددما يش  ؽ امةرار ه،مكر ام هادات كامم امبلت امخاص  رامصبلةأ كامصـك
كامةجأ كامدراحأ كامطبلؽأ كما أشه أ لإف مثؿ هذا امةرار يدكرد لي  رؿ لةي  

  إال ل  جمهكر مة دي  هم زؿ عف غيره مف امكةهاة ع ى أف ال يورم ةرم
 .م320امف اممو ميف

عددما يش  ؽ امةرار هامشؤكف ام ام  م دكم أ كمرف هذه امدكم  شركف ذات  .ب 
مذهب كاةد اشي   أك ود مأ لإد  ال يصدر إال مف خبلؿ امشصكيت ع ي  
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ل  مج س شكرل امكةهاةأ كشركف صييش  اممةهكم  ش ؾ امصيي  امش  صكت 
أ لإذا مـ يكرز امشصكيت أرثري أ كراف هداؾ ع يها أرثري  أعضاة اممج س

شواكم ل  األصكاتأ لإف امشيرازم يةشرح أف شجرم ترع  هيف امكريةيف 
. كوشركف امةرع  ةبل م321اكاخشيار امصيي  امش  شركف امةرع  إمى جادهها

 مرؿ امةاالت اممماث   مف امشصكيت ع ى امةرارات ل  اممج س.

 دد اممذاهب اشي   +ود مأ ل،ف عددما يركف مج س شكرل امكةهاة مش .ج 
 اشخاذ امةرارات لي  ويشـ هامشرؿ اآلش :

إذا راف امةرار اممراد إصداره يش  ؽ همذهب ما ه يد  راممذهب امود  أك   -
اممذهب امشي  أ لك  هذه امةام  يجب مبلةظ  امجه  امموشكيدة مد أ لإذا 

هاصداره راف يخص أهداة اممذهب امشي   أدكرد لةهاة اممذهب امشي   
ع ى اواس امشصكيت ه،رثري  االعضاة امشي   ل  اممج سأ كمف يركف 
مكةهاة اممذهب امود  عبلت  اك شدخؿ ل  هذه ام م ي أ كام رس صةيح 

 .م322اعددما يخص امةرار أهداة اممذهب امود 
أما إذا راف امةرار مش  ةا هش،ف عاـ مجميع اممو ميف همخش ؼ مذاهههـأ   -

شصكيت ع ي  لةهاة اممذههيف اامود  كامشي  مأ ليجب أف يشارؾ ل  ام
صداره يركف هاألغ هي أ مرف هذه األغ هي  ال ش د  األغ هي  ام ددي  مرامؿ  كا 

رما هك امةاؿ ل  –أعضاة اممج سأ هصرؼ امدظر عف ادشماةاشهـ 
هؿ أف امشيرازم يررز رثيرا ع ى أف شراعى  -إجراةات امشصكيت امديمةراطي 

دب اممذهه أ كمشكضيح ذمؾ يوكؽ اممثاؿ اآلش : مك راف هذه األغ هي  امجا
مج س شكرل امكةهاة يشركف مف ثمادي  عشر عضكا دصكهـ مف امشي   
كدصكهـ مف امود أ لإف امشصكيت ع ى ترار عاـ ل  هذا اممج س هاألغ هي  
يشط ب ةصكم  ع ى عشرة أصكاتأ كهذه األصكات ام شرة ال ش د  شو   

دما يجب اف ششضمف هذه األغ هي  مف امشي  +كاةد مف ام ود  أك ام رسأ كا 
أغ هي  امكةهاة مف امشي   كامود  أأم خمو  مف امشي  +خمو  مف امود أ 
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ألف امشيرازم يجد ل  هذا االجراة شةةيةا م  دام أ مف جه أ كوهكم  ل  
 .م323اشطهيؽ امةرار ألد  ويةضى هةهكؿ أهداة اممذههيف مف جه  أخرل

ةكؿ اشخاذ امةرارات مف تهؿ امو ط  امكةهي  ااالةادي  أك إف هذه اآلميات   
امجماعي مأ ه  امكةيدة امش  ذررها امشيرازم ل  رشاهاش  امرثيرةأ كتد رررها ل  هذه 

 امرشاهات ل  مراةؿ زمدي  مخش ك أ مرف هذه اآلميات شرد ع يها اممبلةظات اآلشي :
 ط  ام  يا ذات صبلةيات ليما يش  ؽ هامكالي  امكةهي  امكردي أ دجد أف امو .0

كاو   ل  اشخاذ امةرارأ كع ى امرغـ مف ش،ريد امشيرازم ع ى امشزاـ هذه 
امو ط  همدهج امشكرلأ إال أف تراراشها عددما شصدر مف شركف هداؾ لرص  
ممراج شها أك األعشراض ع يهاأ ع ما أف هذه امو ط  ميوت هةيادة م صـك 

يمرف إصبلح خط،ها عددما شةع  ةشى دضمف عدـ كتكعها ل  امخط،أ لريؼ
لي ؟أ إذا يةشاج مكضكع اشخاذ امةرار مف مثؿ هذه امو ط  إمى مراج   دتية  
ذا راف امشيرازم يرل أف امكالي   مشركف ضمادات عدـ ادةرال  عامي  جدانأ كا 
امكةهي  امكردي  ه  لرض دادر أك موشةيؿأ لإف ذمؾ ال يمدع عدـ ةصكم  

هذه امو ط  ل  طريؽ االوشهداد هاوـ امكالي  ل  يكـ ماأ ةشى ال شوير 
 اامدياه  عف امم صكـم.

 أما اشخاذ امةرارات مف تهؿ امكالي  امكةهي  امجماعي أ ليرد ع ي  ما ي،ش : .9

   إذا راف اممج س يضـ لةهاة مذهب كاةد يجرم امشصكيت لي
هاالغ هي أ لإف جمع هؤالة امكةهاة ل  هذا اممج س هشرؿ يج  هـ 

ةكار كشةهؿ امخوارة عددما يركدكا ل  طرؼ األت ي  ال زاؿ مدكشةيف م 
مف األةبلـ امش  ش اددها ةةائؽ امكاتعأ كرهما يةشاج األمر إمى كتت 

 طكيؿ م كصكؿ إمى هذا امموشكل.

   إف ج ؿ األت ي  أك األرثري  ل  امشصكيت ذات ه د مذهه  مف ش،د
أ مذا راف شرريس امخبللات داخؿ اممج س كشششيت امةاعدة امش هي 

األلضؿ امش،ريد ع ى ج ؿ األغ هي  كاألرثري  ذات ه د عددم دكف 
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أف يركف ل  هذا اممكضكع خشي  مف ظ ـ طائك  مطائك  أخرأ طامما 
أف اممج س هك ممثؿ مرؿ اممو ميف كامةرار لي  يخص جميع 

 اممو ميف.

   ال أعرؼ ريؼ يوشطيع امشيرازم شصديؼ امشؤكف  ام ام  ل  امدكم
هه أ ميةاؿ إف امجزة امكبلد  مف امشؤكف ام ام  يخص هشرؿ مذ

امشي   كامجزة امكبلد  يخص امود  دكف أف يضع ل  ةواهاش  أف 
هذا األمر مف امص كه  همرافأ اذ ال يمرف شةديدهأ رما يجب 
امشةكظ لي  مما تد يشرر  ذمؾ مف عدـ اوشةرار مش دد األه اد ل  رياف 

 امدكم  االوبلمي .

  جرل امشصكيت ل  إطاره امخاص ارؿ مذهب ع ى  مك -لرضا–ثـ
ةدهمأ أك ل  اطاره ام اـ امربل اممذههيفمأ ريؼ يمرف شجاكز 
امخبللات امكةهي  داخؿ رؿ مذهبأ ش ؾ امخبللات امش  ش ط  رؤل 
مشداتض  ال شومح هامكصكؿ إمى رأم دهائ أ الويما أف مثؿ هذه 

 ميف ع ى رأم امخبللات راف مها دكر رهير ل  عدـ اجشماع اممو
 وكاة ل  امماض  كامةاضر.

مف خبلؿ هذه اممبلةظات يشهيف مدا أف شصكرات امشيرازم هش،ف امشصكيت      
عادة صةؿ مششداوب مع أكضاع  داخؿ امو ط  ام  يا رادت شةشاج إمى مراج   كا 
ام صرأ كال شركف وهها م دـ االوشةرار ل  ةام  ش،ويس امدكم  ةوب أطركةاش أ أك 

 ؿ هذه األطركةات هوهب عدـ إمرادي  شطهيةها ع ى أرض امكاتع.عدـ شةه
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني: السمطات الثالث التقميدية
كلةا أللرار –جرل ل  هداي  هذا امكصؿ امش،ريد ع ى أف شكزيع امو طات      

رهارا ل  امشكزيع امشة يدم م و طات ل  امدكم  مف خبلؿ خ ؽ  -امشيرازم كمد خ بل كا 
ع يا غير شة يدي  مث شها امكالي  امكةهي  اامكردي  أك امجماعي مأ كدةصد هامشكزيع و ط  

امشة يدم م و طات هك امهيئات امثبلث اممش ارؼ ع يها ل  امدكؿ امةديث : امو ط  
امششري ي أ كامو ط  امشدكيذي أ كامو ط  امةضائي أ كتد كضح اممهةث امواهؽ طهي   

هاأ أما هذا اممهةث لويذهب إمى شةديد مصير امو ط  ام  يا مف جميع جكاده
امو طات امشة يدي  كما شضط ع ه  مف دكر ل  امدكم ؟. مرف تهؿ امةديث عف هذه 
امو طاتأ رؿ ع ى ةدةأ الهد مف اإلشارة إمى أف امشيرازم ع ى امرغـ مف اوشةواد  

ريا مكجكد امو طات امثبلث امشة يدي أ لإد  ل  ه ض رشاهاش  ج ؿ كجكدها اخشيا
مرشهطا هشرط األم أ لإذا اششرطت األم  ع ى امو ط  امكةهي  ام  يا أف يركف امةرـ 
كلةا مصيي  امو طات امثبلثأ مـز هذا امشرط امو ط  امكةهي  شماما رما ي ـز شرط 
اممص يف ع ى إماـ جماعشهـ أمرا مةددا م صبلة خ ك أ أما إذا مـ شششرط األم  هذا 

  أف شةرـ كلةا مصيي  امو طات امثبلثأ أك كلةا ألم امشرطأ جاز م و ط  امكةهي
صيي  أخرل شخشارهاأ ع ما أف شرط األم  ي ـز امكالي  امكةهي  امجماعي  كال ي ـز 
امكالي  امكةهي  اممةشرد  هكجكد لةي  كاةدأ ألف ع ى األم  إشهاع رأم امكةي  امكاةد 

ذا ردا تد هيدا ل  م324اش ييدا ةشى مك مـ يرف يةرـ كلةا مصيي  امو طات امثبلث أ كا 
صكةات واهة  أف امكالي  امكةهي  األةادي  الةي  كاةدم هك لرض دادر كموشةيؿ 
ةدكث  ةوب رأم امشيرازمأ ألف امكضع امطهي   م كالي  امكةهي  هك كجكد لةهاة 
مش دديف يششرركف ل  امكالي  عف طريؽ مج س شكرل امكةهاةأ لذمؾ يج ؿ امةرـ 

ات امثبلث هك امصيي  اممرجة  ل  امدكم  اإلوبلمي  امش  يدعك اوشدادا إمى امو ط
إميها امشيرازمأمما ي د  اف دراو  كضع رؿ و ط  مف هذه امو طات هشرؿ موشةؿأ 

 ي د أمرا مهما ششط ه  مدهجي  امدراو ؟.
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 :السمطة التشريعية -المطمب األول
ف شدشخههـ األم  ل  عرؼ امشيرازم امو ط  امششري ي  ه،دها "عهارة عف امذي     

ادشخاهات ةرة ميركدكا دكاههـ ل  ج ؿ امةكاديف امصامة أ ألجؿ رلاههـ كشةدمهـأ 
–كهذمؾ شركف األم  مويطرة ع ى مةدرات دكوها هكاوط  دكاههاأ اةيثم إف األم  

أ كهذا امش ريؼ يج ؿ امةارئ يشصكر أف م325اال شةدر ع ى امششريع اممهاشر.." -غامها
 و ط  امششري ي  دكرها امم هكد مها ل  امدكؿ امديمةراطي  امةديث أ امشيرازم أعطى م

ذات امةرـ امدياه  امهرمماد أ مرف هذا االمر غير صةيحأ الف امرؤي  امشيرازي  مهذه 
امو ط  مخش ك  شماـ االخشبلؼأ كيهدأ هذا االخشبلؼ مف شومي  امو ط  امششري ي  

أ م327اأ كشارة ثادي  امو ط  امشطهيةي م326اي ذاشهاأ امش  يوميها شارة هامو ط  امش،طير 
أ كيرلض هشرؿ تاطع شوميشها امو ط  امششري ي أ م328اكشارة ثامث  امو ط  اموياوي 

ألد  يرل أف و ط  امششريع ه  مف اخشصاص امذات االمهي  كةدهاأ كال يشمشع ليها 
ل   اإلدواف ه،م ةؽ مدكصؿ عف شككيض امذات االمهي أ مذا شراه يةكؿ: إف األم 

دما هيدها امشدكيذ لةط.." أ ألف "..اهلل ش امى عددما م329ااإلوبلـ "ميس هيدها امششريعأ كا 
خ ؽ اإلدواف ج ؿ م   دظاما مرؿ ش ةأ كأدزؿ م  رشها كدواشير هكاوط  أدهياةه 
اع يهـ اموبلـمأ شدظـ م  ةياش  هما يداوب امموشكل امكررم مرؿ أم  مف األمـأ إمى 

دهيدا األعظـ اص ى اهلل ع ي  كآم  كو ـمأ ل،دزؿ ع ي   أف كصؿ امةاؿ إمى زمف
امةرآف ام ظيـأ كلي  اإلةاط  امشام  امرام   هرؿ اةشياجات اإلدواف إمى تياـ 
امواع .. لامةادكف اإلوبلم  كضع ع ى أواس ام دام  كامرةم  امرهادي  كمضاميف 

ؿ ليهاأ كهذا امربلـ هذا امةادكف ش رس امةكاعد األخبلتي  امش  رعاها امكاضع عز كج
هك ل  امةادكف اإلمه أ ألف امةادكف امكض   لي  رثيرا مف امهككات كاألخطاةأ إذا 
أصهح هيد جماع  مف امموشكيديفأ لرهما يض كف لةرات امةادكف ةوب أهكائهـ 
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. أما دكر اممجامس امهرممادي  امش  أشار إميها امشيرازم م330اكشماشيا مع مصامةهـ.."
ركر آدكا م و ط  امششري ي أ له  مجامس مدشخه  ".. م شدكيذ كشطهيؽ ل  ش ريك  اممذ

امةكاديف امر ي  ع ى اممكارد امجزئي أ ال م ششريع كامشةديفأ ألف امششريع كامشةديف هك مف 
ةؽ اهلل ش امى أكالنأ كثاديان إد  ال دةص ل  األةراـ اإلوبلمي  كال عكز ليها ةشى 

لك  امةديث أف اإلوبلـ هيف مدا ةرـ رؿ ش ة دةشاج إمى ششريع شئ أك شةديد أ 
ةشى أرش امخدشأ كل  ةديث آخر: ةبلؿ مةمد اص ى اهلل ع ي  كآم م ةبلؿ إمى 
يـك امةيام أ كةرام  ةراـ إمى يـك امةيام أ إذف لبل ةؽ ألةد ل  امشةريـ  كامشة يؿأ 

دما امةؽ ل  امشطهيؽ كامشدكيذ.." ه   أ كمشكضيح هذا امدكر امذم شضط عم331اكا 
اممجامس امهرممادي أ يضرب امشيرازم اممثؿ اآلش : "إف األوبلـ ةرـ ه،ف امشجارة ل  
امهبلد مف ةؽ امداس كامشجارأ ل يس م مج س شهدي   أك شيييره هج    أدةصاريا 
امةشررا مف تهؿ لئ  م يد م أك ةركميا ارأومامي  امدكم مأ هيدما مـ يةرـ اإلوبلـ ه،ف 

يميف أك ع ى اميوار ال  امشارعمأ ل  مج س امةؽ ل  اممركر يركف مف ع ى ام
ش ييد  ع ى اميميف أك اميوارأ كذمؾ ألف اإلوبلـ أمر هامدظـ اامدظاـم كعدـ امككضى 

أ م332اكش ييف اممركر ع ى اميميف مثبل عمؿ هامدظـ امذم ةرـ ه  اإلوبلـ كشرع .."
شةكؿ: ال اجشهاد مع  كههذا يدواؽ امشيرازم كراة امةاعدة امكةهي  اإلوبلمي  امش 

لةيثما كجد امدص ل   -كامدص مدي  شامؿ مرؿ شئ كاليكجد لي  دةص-امدص
امششريع اإلوبلم أ إد دمت ةري  األلراد ل  اإلطار امششري   كهام رسأ كدشيج  مهذا 
يةرـ ع ى اممجامس امهرممادي  كامةركمات اممكجكدة ل  ام امـ اإلوبلم  امةاضرأ 

كامش ار لةطأ ألدها شمارس ام م ي  امششري ي  ه يدا عف امششريع  ه،دها إوبلمي  هاإلوـ
. أما طرية  ششريؿ اممجامس امهرممادي  م333ااإلمه أ كيشكعدها هامشخ ؼ كاإلدهيار

لإدها يمرف  -ةوب رأم امشيرازم-امممث   م و ط  امشطهيةي  ل  امدكم  اإلوبلمي أ 
 : م334ااف ش،خذ أةد طريةيف
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  إمى امو ط  امكةهي  ام  يا صبلةي  ششريؿ اممج س هما أف شككض األم -األول  
 شراه مداوها ميركف مج وا هرمماديا ةةيةيا.

أف شةكـ االم  هدكوها هاخشيار أعضاة اممج س امهرمماد  عف طريؽ  -الثاني  
االدشخاب امةر امدزي  كع ى أواس امدوه  امورادي  اممةددة م مة د امكاةد ل  

 تادكف االدشخاب.
 -كمك هدكف ةد االجشهاد–يششرط ل  عضك اممج س أف يشصؼ هام  ـ امديد  ك     

أ كال يذرر امشيرازم شركطان أخرل رام مرأ كاممؤهؿ ام  م  غير م335اكام دام  كامركاةة
امديد أ ألف اممؤهؿ ام  م  امديد  هامدوه  إمي  راٍؼ ممدح األه ي  م كرد م شرشيح إمى 

جميع أعضاة اممج سأ ركف اممج س تد يضـ  اممج سأ مرف هذه امشركط ال ششمؿ
أعضاةان مف األت يات امديدي  غير اإلوبلمي  امذيف يمرف أف يدخ كا اممج س همكالة  
األعضاة اممو ميف مي هركا عف شؤكف مكاطديهـ غير اممو ميفأ كيطامهكا هما مهـ مف 

اف هذه ةةكؽ ل  إطار امدكم  اإلوبلمي أ ع ى أف ال يماروكا أم و كؾ يهدد ري
 .م336اامدكم 
 :م337اكاممج س امهرمماد  ه د ششري   يةكـ هاممهاـ اآلشي    
شةديـ اممشكرة إمى امو ط  امكةهي  ام  يا مر  ششكصؿ إمى اشخاذ امةرـ  -أوالً    

 امصةيح.
شطهيؽ األةراـ امر ي  امش  شكص ت إميها امو ط  امكةهي  ام  يا عف طريؽ  -ثانياً    

األره  : امةرآف امرريـأ كامود  امدهكي  امشريك أ كاإلجماع كام ةؿ  االوشدهاط مف األدم 
ع ى مكاردها امخارجي  امجزئي  اامشكصي ي مأ كعم ي  امشطهيؽ هذه يوميها امشيرازم 
عم ي  إصدار امةكاديف امشطهيةي اأم شطهيؽ األةراـ امر ي  امموشهط  ع ى اممكارد 

 امجزئي م.
  ههذه اممهاـ يج  ها ه يدة عف ركدها مجامس ششري ي  إف تياـ اممجامس امهرممادي   

رما هك مش ارؼ ع ي  ل  امدكؿ امةديث  امموشددة إمى تاعدة امويادة امش هي أ إذ 
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شصهح مجرد مجامس اوششاري  شدكيذي  مؤلةراـ امموشدهط  مف امو ط  ام  ياأ لشركف 
ةراـ امو ط  ام  يا أ كاوط  هيف هذه امو ط  كاألم أ كع ى هذه اممجامس أف ش مؿ ه،

ألدها اةراـ صادرة مف امكةهاة امذيف هـ دكاب األئم أ كتدوي  ام مؿ ههذه األةراـ  
شورم طامما هة  م كةهاة تدرة االوشدهاطأ لإذا لةدكا هذه امةدرة كمك هاممكتأ كجاة 
لةهاة آخركف كرأكا إف أةراـ امكةهاة امواهةيف غير مبلئم أ لك  هذه امةام  شوةط 

دوي  عف األةراـ امواهة أ كش هس األةراـ امجديدة رداة امةدوي  مما يكجب ام مؿ امة
. كمشكضيح هذه ام بلت  هيف امو ط  امكةهي  م338اكلةا مها مف تهؿ اممج س امهرمماد 

ام  يا كاممجامس امهرممادي  ل  مجاؿ وف امةكاديف امشطهيةي أ يضرب امشيرازم اممثاؿ 
اإلرراه لرديا أك أجكائيا اهش،ثير امهيئ  االجشماعي مأ  اآلش : "امكةي  يوشدهط ةرم 

كمج س األم  يطهؽ هذا امةرـ ع ى مكضكع إرراه أصةاب امم امؿ ام ماؿ م  مؿ 
عددهـ ه،جر ت يؿ إرراها أجكائياأ كذمؾ مثؿ أف يشةد أصةاب امم امؿ.. ألجؿ و ب 

هط  امكةهاة مف ام ماؿ ةةكتهـ امكات ي أ لمج س األم  يشدخؿ ل  شطهيؽ ما اوشد
أ م339اةرم  اإلرراه أألجكائ  ع ى أكمئؾ اممامريفأ ليمدع امةادكف مثؿ هذا امشةامؼ.."

 كهرذا ه  امةاؿ مع هةي  امةكاديف اممطهة  ل  امدكم .
كمر  ششمشع اممجامس امهرممادي  هامةكة كامكاع ي  ل  اداة مهامهاأ يششرط امشيرازم    

 :م340اما ي،ش 
 مي  ل  عم ها اممش  ؽ هإصدار امةكاديف امشطهيةي . أف ششمشع هاالوشةبل .0

أف يركف مها ةري  شةديد مكاعيد هدة كادشهاة ج واشها لضبل عف شةديدها  .9
 مكعد عطبلشها امدكري .

مدح امةصاد  مها ليما ال يخامؼ اإلوبلـأ لإف خامكت اإلوبلـ كجب  .4
أك مـ  اخضاعها م  ةكه  امشرعي أ كعددما يركف هداؾ شؾ ل  أدها خامكت

 شخامؼ اإلوبلـ عددها شةاؿ امةضي  إمى امةضاة م هت ليها.
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يمرف امجمع هيف عضكي  اممج س كامكظيك أ كال ةؽ م دكم  ل  إتام  امدائب  .3
إال هوهب مشركع يةه   اممج سأ كعددما يركف عم   غير امدياه  يدال  عم   

مشيرازم امدياه  كجب ع ي  اخشيار أةد ام م يفأ كههذا امشرط يشضح أف ا
يومح ه دـ امكصؿ هيف امو طات ل  رشاهاش أ إذ أد  يرل أف امكصؿ غير 
كاجب شرعاأ مرد  ي شةد أف األخذ هةاعدة امكصؿ هيف امو طات ل  امةرـ 
ي،ش  مف هاب اموير كراة األص حأ ركف امةرـ اوشدادا إمى هذه امصيي  يمثؿ 

ت هداؾ صيي  أةوف صيي  كصؿ إميها ام  ـ ل  امكتت امةاضرأ كمك راد
 .م341اأخرل ألضؿ مدها مراف األص ح األخذ هها هدالن مف امصيي  األكمى

 ع دي  وير أعماؿ اممج س كةوب اممكازيف امشرعي . .5

 مدح امدائب راشها م يدا مف هيت ماؿ اممو ميف اخزيد  امدكم م. .9

 
 :تأثير السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية

مو ط  امششري ي  اامشطهيةي م ل  امدكم  اإلوبلمي أ ه د أف هيف امشيرازم طهي   ا  
ذهب إمى امةديث عف مظاهر ش،ثير كشدخؿ امو ط  امشدكيذي  ل  امو ط  امششري ي  

 :م342ال  امدكؿ امم اصرة لةددها هاآلش 

أ ه  امو ط  امش  هيدها امماؿ كامةكة كاإلعبلـأ مذا ه  إف امو ط  امشدكيذي  .0
 ثير ع ى امو ط  امششري ي  مف خبلؿ:شوش مؿ هذه امكوائؿ ل  امش،

امدصب كام زؿأ إذ ششدخؿ امو ط  امشدكيذي  ل  امور مدصب  .أ 
اممكاميف مها ل  اممج س امهرمماد  مف خبلؿ شزييؼ إرادة األم  
مصامةهاأ رما ششدخؿ ل  مجاؿ عزؿ كاوةاط امدكاب غير 

 اممرغكب ليهـ.
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  امو ط  امشرغيب كامشرهيبأ الويما اممام  مد  امذم شمارو  .ب 
 -غامهان –امشدكيذي  ع ى امو ط  امششري ي أ هذا امشرغيب كامشرهيب 

ما يكجد ل  امدكؿ اممشخ ك  اممكجكدة ل  آويا كألريةيا كأمريرا 
امبلشيدي أ كام بلج االدجح م خبلص مد  هك رشد األم  ككعيها 

 اموياو  ممدع اوشهداد امو ط  امشدكيذي .  

  عمؿ امو ط  امششري ي  ألجؿ ششريع اك عدـ إف امو ط  امشدكيذي  ششدخؿ ل .9
ششريع تكاديف مةددة شصب ل  صامةهاأ كذمؾ مف خبلؿأ إةاط  اممج س 
هاممشظاهريف م ضيط ع ى اممشرعيف ألصدار ششريع م يف أك خ ؽ األعكاف 
مها داخؿ اممج س مشةةيؽ امهدؼ ذاش أ مذا يكص  امشيرازم مشكادم مثؿ هذا 

 ط  امشدكيذي  ل  اممجاؿ امششري   اامشطهية م  امشدخؿ امذم شمارو  امو
 هماي،ش :

 

أف شركف مجاف امو ط  امششري ي  امرئيو  كامكرعي  خاض   مكاليشها ل    .أ 
 امششريؿ كامةؿ هدكف شدخؿ امو ط  امشدكيذي  ل  هذا اممجاؿ.

يةرر عةد ج وات اممج س امهرمماد  مف تهؿ امدكاب ألف شرؾ شةديدها هيد  .ب 
 ذي  لي  خطر رهير عددما شوشي   هذه امو ط  هشرؿ و ة.امو ط  امشدكي

أف يةدد جدكؿ أعماؿ اممج س امهرمماد  مف تهؿ امدكاب أدكوهـ هدكف شدخؿ  .ج 
امو ط  امشدكيذي أ اذ أف األخيرة إذا شدخ ت ل  هذا اممجاؿ وشةرر ما شريده 

 ه  ال ما شريده األم .

شري   هك اممصادت  ع ى إف مظاهر ش،ثير امو ط  امشدكيذي  ل  اممجاؿ امش .4
ام كائح امششري ي أ اذ يؤرد امشيرازم ع ى أف هذا امشصديؽ يجب أف شمارو  
ر شا امو طشيف هوهب اةشرارهما اممهاشر هامداسأ أما ةرماف امو ط  امشدكيذي  
مف مشارر  امششري ي  ل  هذا األمرأ لكي  خطر رهيرأ ألدها تد ش ج، إمى 

صدار ششريع م يف هةج  أدها ال ةؽ مها ل  األم  م ضيط ع ى امهرمماف ال
شةديـ ام كائح امششري ي  كاممصادت  ع يهاأ رما اف ج ؿ شةديـ ام كائح امششري ي  
كاممصادت  ع يها مف اخشصاص امو ط  امشدكيذي  كةدها يكجب خضكع 



اممج س امششري   مهاأ إذ ويركف هيدها زماـ ام م ي  امششري ي أ كمر  شوير 
 شري ي  هشرؿ صةيح يدعك إمى:ام م ي  امش

أف يركف دشر امةكاديف اممصدؽ ع يها مف اخشصاص اممج س  . أ
امهرمماد  ل  امكتت امذم يراه مداوهاأ كال يخضع شةديد امكتت م و ط  

 امشدكيذي .
أف شم ؾ امو ط  امششري ي  صبلةي  إعطاة امو ط  امشدكيذي  ةؽ   . ب

ؾ مكتت مةدكدأ رما شةديـ ام كائح امششري ي  كصبلةي  مد ها مف ذم
ج ؿ مهم  شةديـ ام كائح  -امةركب مثبلن –مها ل  ةام  امطكارئ 

امششري ي  كامشصديؽ ع يها مف اخشصاص امو ط  امشدكيذي  كةدها 
 ع ى أف يركف ذمؾ ممدة مةدكدة مراعاة مورع  إصدار امةرارات.

  ةؽ امو ط  امشدكيذي  ل  ةؿ امو ط  امششري ي : يرل امشيرازم أف امو ط .3
امشدكيذي  تد شمارس ش،ثيرها ع ى امو ط  امششري ي  مف خبلؿ مدةها ةؽ ةؿ 
امو ط  امششري ي  اوكاة ششر ت هذه امو ط  مف مج س كاةد أك مج ويفمأ 
رما هك امةاؿ ل  دواشير عدد مف امه دافأ كي شةد أف ضرر ةؿ اممج س 

يشةةؽ هذا  امششري   يشمثؿ ل  شدة تهض  امو ط  امشدكيذي  ل  امهبلدأ كتد
األمر ةشى هدكف ام جكة إمى امةؿ اممهاشر م مج س مف خبلؿ امش كيح هوبلح 
امةؿ ليمشدع اممج س امهرمماد  مف اشخاذ اممكاتؼ امش  شخدـ األم أ أما 
امكائدة اممرجكة مف امةؿ له  إعطاة األم  امكرص  ل  ادشخاب مج س 

اش  أ هؿ يجب أف ششري   جديدأ ع ى أف اليركف امةؿ مكشكةا ل  عدد مر 
يةشصر ع ى مرة كاةدة لةط أ ةشى ال ششو ط امو ط  امشدكيذي  ع ى اممجاؿ 
امششري  أ كل  امكتت امذم يوشةوف لي  امشيرازم ةؽ امو ط  امشدكيذي  ل  
ةؿ اممج س امششري  أ لإد  يةيد هذا امةؽ هةدكد اممص ة  ام ام أ ككالي  

د هرأم أرثري  األم  ل  ةؿ اممج س امكةي أ كرضى أرثري  األم أ كهك ال ي ش
إذا مـ يةهؿ ه  امكم  امكةي  كشكالؽ مع اممص ة  ام ام . كيدشه  امشيرازم إمى 
امةكؿ: ه،ف كع  األم  كرثرة اممؤووات اموياوي  كامثةالي  ويركف ركيبلن هامةد 
 مف اوشهداد امو ط  امشدكيذي  كمد ها مف امشدخؿ امو ه  ل  اممجاؿ امششري  .



 كدوشدشج مما شةدـ األمكر اآلشي :   
  إف دكر األم  رهير ل  شةديد شرؿ امةرـ ل  امدكم  االوبلمي  مف خبلؿ

اششراطها امشرؿ امذم شراه مداوها ع ى امو ط  امكةهي  ام  ياأ كمرف يمرف أف 
ي،ش  زماف شكةد لي  األم  هذا امدكر عددما شخضع مكالي  لةي  كاةد ششكلر لي  

 جكد مف يزاةم  ع ى هذه امكالي .امشرائط كعدـ ك 

  إف امكصؿ هيف امو طات امثبلث غير كاجب األخذ ه  ل  امدكم  اإلوبلمي أ
ألف امكرد امذم ششكلر لي  امشركطأ يمرف أف يركف عضكان ل  امهرممافأ أك 
كزيرانأ أك تاضيان ل  دكس امكتتأ مرف امكصؿ ي،ش  األخذ ه  مف هاب إشهاع 

 ذ أف شكريؾ امو ط  يمدع اوشهدادها.امشرؿ األص ح م ةرـأ إ

  ال كجكد م و ط  امششري ي  ل  امدكم  اإلوبلمي أ رما هك امةاؿ ل  امه داف
امديمةراطي  امش  يةـك امهرمماف هششريع امةكاديف ليها كلةا مرأم أعضائ  اوشدادا 
إمى مهدأ امشصكيتأ ألف مهم  امششريع عدد امشيرازم شداط هامو ط  امكةهي  

يركف ششري ا ألةراـ موشدهط  مف األدم  األره  أ لامششريع ي كد  ع ى أف
اهشداةا إمى اممشرع االكؿ وهةاد  كش امىأ كأف ةديث  عف هذه امو ط  جاة 

 مف هاب امةديث عف شكزيع امو طات ل  امدكؿ امم اصرة.

  إف دكر اممجامس امهرممادي  ل  امدكم  اإلوبلمي  وكؼ يةشصر ع ى أف شركف
ششاري  أك شطهيةي  ألةراـ امو ط  ام  ياأ كيومى دكرها ل  هذا مجاموا او

 اممجاؿ وف امةكاديف امشطهيةي .

  يدرؾ امشيرازم امش،ثير امذم يمرف أف شمارو  امو ط  امشدكيذي  ع ى اممجامس
امهرممادي  ل  امدكؿ امةديث أ كهك يةهذ هذا امش،ثير ل  ه ض األمكرأ كيةذر 

شكصيات مضهط هذا امش،ثير ل  امدكم  االوبلمي  مد  ل  امكر أخرلأ كيةشرح 
 رما وهؽ امشطرؽ امي  آدكا.

 
 



  : السمطة التنفيذية -المطمب الثاني
أط ؽ امشيرازم ع ى امو ط  امشدكيذي  شومي  امةكة اإلجرائي أ أم أدها امةكة امش     

ششخذ عدة . كيمرف مهذه امو ط  أف م343اششركؿ اإلجراة كال شرشهط هامششريع إال دادرا
 :م344اصكر مدها

أف شركف امو ط  امشدكيذي  ااالجرائي م تائم  ع ى امكراث  مف خبلؿ امم ري   .0
امكراثي أ كال يهـ امشومي  امش  شط ؽ ع ى امةارـأ امذم تد يومى امو طاف أك 
األمير أك امخ يك  أك امشيخأ كيضرب امشيرازم مثبلن ع ى هذا امدكع مف 

يج ام رهي . إف امكراث  تد شركف ل  ام ائ   أك ل  امو ط  امكراثي  هدكؿ امخ 
كهذا امشرؿ مف امةرـ  -أم عددما يمكت امةارـ يرث  أةد أهداة عم –امةهي   

إمى ام دؿ ل  ةام   -أةيادان –مع إمرادي  مي    -غامهان –يميؿ إمى االوشهداد 
ةرص  ع ى شةةيؽ رضى األم أ كمر  ال يةصؿ شصادـ هيف رأم امشيرازم 

ركراث  األئم   -أةيادا–مةرـ امكراث أ كمرج يش  امديدي  امش  شهيح امكراث  ل  ا
اع يهـ اموبلـم ه ضهـ مه ضأ دجده يذهب إمى امش،ريد ع ى أف ةرـ األئم  
هك ةرـ تائـ ع ى االدشخاب االمه أ كمف يدشخه  اهلل وهةاد  إلدارة امهبلد 

خشيار اإلمه  أف يركف كام هادأ يركف ل  تم  ام دام أ كال شدك  عدام  اال
اممدشخب تد شـ اخشياره م ةياـ هاالدشةاـ مف امظامميفأ رةكم  ش امى اه ثدا ع يرـ 

أ رما م345اعهادا مدا أكم  ه،س شديد لجاوكا خبلؿ امديار كراف كعدان مك كالم 
أف امشيرازم يرل أف امم ري  تد شركف ال كراثي أ أم إذا مات امم ؾ ادشخب 

 را طكؿ عمرهأ كال ي  ؽ هش ة ع ى هذا  امدكع مف أخر مراد  ليركف م
 امةرـ.
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أف ششخذ امو ط  امشدكيذي  شرؿ امو ط  اممشركط أ أم ما يومى ل  امكتت  .9
امةاضر هامم ري  امدوشكري أ اذ أف ترارات امم ؾ ال شدكذ إال ه د مصادت  
مج س األم  اامهرممافم ع يهاأ كيط ؽ امشيرازم ع ى هذه امصكرة امش  

خذها امةرـ شومي  امصكرة امكات ي  م و ط  اممشركط أ كيضرب ع يها مثبلن يا
هاممم ر  اممشةدةأ كيةشرح إمياة اممظاهر امم ري  م ةرـ ليها مما م  مف ش،ثير 
ع ى ميزادي  امدكم  مف خبلؿ امدكةات امش  شةـك هها اممؤوو  امم ري أ أما 

 ها دظاـ امةرـ اإليراد  تهؿ امصكرة غير امكات ي  مهذا امشرؿ مف امةرـأ لمث
أ اذ راف امم ؾ درشاشكراأ أما مج س األم  لما هك 0222امثكرة اإلوبلمي  عاـ 

إال صكرة ديركري  ال كزف مهاأ هؿ أف كجكد هذا اممج س ي د زائدان إمى جادب 
 امديرشاشكري  امش  يماروها امةارـ.

ـ ادشخاب رئيس هذه أف شركف امو ط  امشدكيذي  تائم  ع ى االدشخابأ وكاة ش .4
امو ط  هشرؿ مهاشر مف تهؿ امش بأ ليركف امرئيس غير تادر ع ى اشخاذ 
ترار هم زؿ عف اممج س امششري  أ كهذا امةرـ يةضى هشةدير امشيرازمأ ألف 
االم  اامش بم شمارس دكعيف مف امرتاه  ع ى امو ط  امشدكيذي : األكؿ مف 

اد  مف خبلؿ اممج س امششري   خبلؿ امرئيس اممدشخب مف تهؿ امش بأ كامث
مف تهؿ امش بأ أك يركف االدشخاب غير مهاشر ع ى  -أيضان –اممدشخب 

وكاة –درجشيف: االكمى يدشخب ليها امش ب دكاه  مف امو ط  امششري ي  
أ كامثادي  ششـ مف خبلؿ -شركدت هذه امو ط  مف مج س كاةد أك مج ويف

ي . كيشرؾ امشيرازم مؤلم  امةؽ ل  ادشخاب هؤالة امدكاب مرئيس امو ط  امشدكيذ
 اخشيار طرية  االدشخاب األدوب  مشةةيؽ أشرالها ع ى مةدراشها.

أف يرأس امو ط  امشدكيذي  شخصاف أك أرثرأ اذ يركف أةدهما هيده و ط   .3
امشدكيذأ كيشةمؿ موؤكمي  أل ام أ هيدما يشارؾ امثاد  األكؿ ل  امشدكيذ مرد  

ى األخير رئيس جمهكري أ هيدما يومى يركف مصكدا غير موؤكؿأ كيوم
األكؿ رئيس كزراة. كتد يششرؾ ل  مدصب رئاو  امجمهكري  أرثر مف لرد 
مف خبلؿ مج س رئاو أ يمارس أعضاةه هشرؿ مششرؾ مهاـ امرئيس ارما 

م أ كهذا امشرؿ ل  امةرـ 9112 -هك امةاؿ ل  ام راؽ ل  امكتت امةاضر



اذ يركف هداؾ رئيس ام ؾ أك رئيس  هك ما يط ؽ ع ي  هامدظاـ امهرمماد 
–جمهكري م مصكف غير موؤكؿ كرئيس كزراة موؤكؿأ مرف امشيرازم يخ ط 

هيد  كهيف أشراؿ أخرل م ةرـ عددما يضع وكيورا شةت مظ ش أ لإذا  -أةيادا
رادت امو ط  امشدكيذي  ل  وكيورا ششركف مف وه   ألراد يمث هـ اممج س 

طار ام اـ م ةرـ اموكيورم يخش ؼ ر يا عف االشةادم اامكدرام مأ لإف اإل
 .م346اشرؿ امةرـ اممذركر ل  هذه امكةرة

أف يرأس امو ط  امشدكيذي  رئيس جاة إمى امةرـ هادةبلب عوررمأ كهذا امةرـ  .5
ال يركف إال ديرشاشكريانأ كامداس شةت ظ   يركدكف ل  ةاؿ أوكة مف ام هيدأ 

أ كعدـ شةدير اآلراة امةرةأ كمثؿ ألد  يمثؿ اوشئثاران هامو ط  عف طريؽ امةكة
 هذه امو ط  ال شرعي  مها ل  ميزاف ام ةؿ كامديف.

كه د أف هيف امشيرازم األشراؿ امخمو  امش  يمرف أف ش،خذها امو ط  امشدكيذي أ    
ذهب إمى امةكؿ: إف امشرؿ االدوب امذم يمرف األخذ ه  ل  امدكم  اإلوبلمي  هك 

 ى االدشخاب ع ى درجشيفأ "لشدشخب األم  دكاهها امذم يركف امةرـ لي  تائما ع
ممج س األم أ كشدشخب امكةي  امجامع م شرائطأ األفم يركف و ط  أع ى ل  امدكم أ 
كهذاف اممدشخهاف يش اكداف ل  ادشخاب امو ط  امشدكيذي أ ررئيس امجمهكري أ أما 

اممشرؼ مهاشرةأ كأما شرشيةان ل  عدد يدشخب امجمهكر أةدهـأ ليركف امكةي  
االوششارم األع ىأ كاممج س يةدفأ أم يؤطر امةكاديف اإلوبلمي أ كيرل امشطهيؽ 
األميؽ مهاأ كرئيس امدكم  يدكذأ امع أفم يركف ل  امدكم  أةزاب مش ددةأ كال لرؽ ه د 
ذمؾ أف شركف تيادة امكةي  ع ى دةك امجماعي  كامش دد كامشكرلأ أك شركف ع ى دةك 

امشيرازم أف يكرؽ هيف امو ط  امشدكيذي  امدرشاشكري أ كامو ط  . رما ةاكؿ م347اامكةدة"
 :م348اامشكركي  اامديمةراطي مأ لةدد مذمؾ م ياريف
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هؿ أف ل  امه د ةزب كاةد أك أرثر؟أ كهك يريد أف يةكؿ مف خبلؿ هذا  -األول
امم يار أف امه د امذم ال يكجد لي  أرثر مف ةزب كاةد هك ه د ةرم  

اغي أ أما امه د امذم شش دد لي  األةزاب لهك أترب إمى درشاشكرمأ كةارم  ط
 امشكركي  كأه د مف االوشهداد.

هؿ أف رئيس امو ط  امشدكيذي  امةةية أ كميس امشر  أ يهدؿ رؿ أرهع  -الثاني
ودكات أك أتؿ أك أرثر أـ ال؟أ لامو ط  امش  ال يشهدؿ رئيوها خبلؿ مدة 

ط  امش  يةصؿ ليها شداكؿ و م  مةددة شركف و ط  درشاشكري أ هيدما امو 
 خبلؿ لشرات مةددةأ شركف و ط  شكركي  اديمةراطي م.

كيشضح مما شةدـ أف امشيرازم يميؿ إمى جادب دظاـ امةرـ امجمهكرم ع ى      
ةواب األشراؿ األخرل م ةرـأ مرف رئيس امو ط  امشدكيذي  ل  هذا امدظاـ وكؼ 

اممجاؿ امششري  أ رما يخضع اخشياره  يركف مدكذا م ةكاديف كميس م  صبلةيات ل 
إمى شزري  امو ط  امكةهي  ام  يا أكالنأ كمج س األم  ثاديانأ مما يج ؿ اةشماؿ شرشيح 
أوماة ممدصب امرئاو  ه يدان عف هذه امشزري  أمرا غير شرع  ةشى مك شكلرت ليهـ 

 يا م كةي  شركط االدشخابأ كهذا يررس امهيمد  اممهاشرة كغير اممهاشرة م و ط  ام 
 امكرد أك اممجمكع ع ى مؤووات امدكم .

 
 
 
 
 
 

   :تأثير السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية
شؤثر ل   ل  امدكؿ امم اصرة ذهب امشيرازم إمى امةكؿ: إف امو ط  امششري ي  

 :م349اائ م مف خبلؿ عدة صكر كرماي،ش اممجاؿ امشدكيذم ااالجر 
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 شدكيذي  مف خبلؿ أةد وهي يف: أعضاة امو ط  امر ااخشي أف يشـ .0

أف يركف اخشيار رئيس امجمهكري  هشرؿ مهاشر مف األم  اامش بم عف  -األول
 طريؽ االدشخاب هدكف شدخؿ امهرمماف.

 أف يركف االخشيار مف تهؿ امهرمماف. -الثاني
كع ى امرغـ مف اعشةاد امشيرازمأ ه،ف مرؿ وهيؿ مف اموهي يف أعبله مواكئ   

يرل ه،ف مةاوف امثاد  أرثر مف االكؿأ كمرف مك جرل أخشيار  كمةاود أ لإد 
 -أيضان –أعضاة امو ط  امشدكيذي  مف تهؿ امو ط  امششري ي أ لإف هداؾ 

 :م350اطريةيف
أف يةدد امةادكف األلراد امذيف يةؽ م و ط  امششري ي  االخشيار مدهـ ل   -األول

ؽ مجاؿ االخشيار دطاؽ مج س األم أ كمةاذير هذا امطريؽ ششمثؿ ل  شضيي
أكالنأ كض ؼ ش،ثير امو ط  امششري ي  ع ى امشدكيذي أ ألف ألراد األخيرة هـ 
أعضاة ل  األكمى أصبل ثاديانأ كربل امو طشيف ششمش اف ه،دشخاب االم  مهـ 
ثامثانأ كض ؼ ش،ثير األت ي  امهرممادي  امش  شصكت إمى صامح اخشيار 

 أعضاة امشدكيذي  راه ان.
 يشـ شةديد اخشيار أعضاة امو ط  امشدكيذي  مف هيف أعضاة مج س أف ال -الثاني

–األم أ كمرف يخضع االخشيار مرأم اممج سأ كهذا اموهيؿ هك األلضؿ 
إلد داـ مةاذير امطريؽ األكؿأ كيركف أترب إمى االشةافأ  -كلةا م شيرازم

 كال يخ ؽ شصادـ هيف امو طشيف امششري ي  كامشدكيذي .

اإلشراؼ امذم شمارو  امو ط  امششري ي  ع ى امو ط  امشدكيذي أ اذ ش زمها ةؽ  .9
هعراةهاأ ركف امو ط  امششري ي  كري   عف األم أ كامو ط  امشدكيذي  خادم  
مهاأ كامكريؿ أع ى و ط  مف امخادـأ كتد ش،خذ و ط  اإلشراؼ طاهع 

يذي  ل  ةاؿ االوشجكاب امذم تد يةكد ل  امدهاي  إمى إوةاط امو ط  امشدك
 ثهكت اخكاتها.

ةؽ امو ط  امششري ي  ل  ششريؿ مجاف مش ة  امشراكل اممكجه  إمى امو ط   .4
امشدكيذي أ كهذا امةؽ وكؼ يج ؿ امو ط  امشدكيذي  دائم  امةذر ةشى ال شةع 
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ل  امخط،أ كشمشدع مف االدةراؼأ كيةث امشيرازم امو ط  امششري ي  ع ى 
مثؿ هذه ام جاف ال يكجد ع ي  مةذكر ل  ممارو  هذا امدكرأ الف ششريؿ 

 امةادكف اإلوبلم أ هؿ هك مط كب األخذ ه أ ع ى شرط شكلر امصبلح ليها.

ةؽ امو ط  امششري ي  ل  اصدار امةكاديف امش  مف خبلمها يشـ اخضاع  .3
اعضاة امو ط  امشدكيذي  إمى اممةارم  كلرض ام ةكهات ع يهـأ كهذ امةؽ 

شري ي  ل  امدكؿ امم اصرةأ يجده امشيرازم مكجكدان امذم ششمشع ه  امو ط  امش
ل  اإلوبلـأ مف خبلؿ ما يشمشع ه  امةضاة اإلوبلم  مف و ط  مةاوه  
أع ى موؤكؿ ل  امدكم  ةشى مك راف امرئيس األع ى مها اامكةي مأ كششمؿ 
هذه اممةاوه  ةشى ش ؾ امةاالت امش  شكشؿ ليها امو ط  امشدكيذي  ل  شةدـ 

األماـأ كأتؿ هذه اممةاوه  هك شدةي  أعضاة امو ط  امشدكيذي  عف  امهبلد إمى
 مداصههـ كاممج ة ههديؿ جديد ألضؿ مدهـ ل  اإلدارة. 

كرما هك امةاؿأ عدد امةديث عف امو ط  امششري ي أ لإف امشيرازم عدد ةديث     
 ط  ال يجد ل  اإلوبلـ ماد ا شرعيا يمدع أعضاة امو -أيضا–عف امو ط  امشدكيذي  

امشدكيذي  مف أف يركدكا أعضاة ل  مج س األم أ إال أد  مف هاب إشهاع األص ح 
يكضؿ امكصؿ هيف امو طشيفأ كي  ؿ ذمؾ هامةكؿ: إف "مهاـ رؿ و ط  رثيرةأ كال 
يشمرف إدواف كاةد أك لئ  اأف يجمعم هيدهماأ كمك لرض امجمع مـز امدةص كورل 

ؽ إلةدل امو طشيف أف ششدخؿ ل  شؤكف امخهاؿ إمى ر شا اممهمشيفأ ثـ أد  ال ية
امو ط  األخرلأ ألد  إذا شدخ ت مـز خطر أف يوشيؿ اممدكذ امو ط  امششري ي  
مكائدش .. اإف امكصؿ هيف امو طشيف امششري ي  كامشدكيذي  هك شرؿ امةرـ امذم يركف م 

 .م351اأترب إمى طاع  اهلل كأه د عف ويطرة امظامميف كأدكع م مو ميف"
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 فصل الرابعال
 

 محمد الحسيني فكرقوق اإلنسان وحرياتو العامة في ح
 الشيرازي

 
   مفيوميثثثثا  العامثثثثة:مبحثثثثث األول: حقثثثثوق اإلنسثثثثان وحرياتثثثثو ال

 ضوابطيا  ضماناتيا
 وحرياتو العامة  تصنيف حقوق اإلنسان المبحث الثاني:

 
 
 
 
 
 
 

االهشماـ ل  امكتت أخذت تضي  ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  مواة  رهيرة مف     
امةاضرأ اذ مـ ش د ش،دان داخ يان يخص دكم  ماأ هؿ اصهةت ذات ه د دكم  ي رو  

. مذا دجد أف هذه م352ااالهشماـ اممشزايد هها ل  اطار اممدظمات امدكمي  كاالت يمي 
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امةضي  اةش ت ةيزان كاو ان ل  امكرر اموياو  امشيرازمأ ةاكؿ امشيرازم مف خبلم  
ارجةي  مدظكم  امةةكؽ كامةريات ل  االوبلـ ع ى غيرها مف امش،ريد ع ى 

اممدظكمات امكض ي أ وكاة هما شضمدش  مف لهـ م ةةكؽ كامةريات اك هما اعطش  مف 
مواة  كاو   مهاأ كمشو يط امضكة ع ى ذمؾ ويةوـ هذا امكصؿ إمى مهةثيف: 

هطهاأ االكؿ: يشداكؿ ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  مف ةيث مكهكمهاأ ضكا
كضماداشها عدد امشيرازمأ هيدما ويدصرؼ اممهةث امثاد  إمى هياف ريكي  شصديؼ 

 امشيرازم مهذه امةةكؽ كامةريات؟.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

. هيركتأ مررز دراوات امكةدة 0ممجمكع  هاةثيف. ةةكؽ اإلدواف: امرؤل ام اممي  كاإلوبلمي  كام رهي . ط 
 .03. ص9115أ ام رهي 

كما  59. ص9112االردفأ دار امثةال  م دشر كامشكزيعأ  –. عماف 0وهيؿ ةويف امكشبلكم. ةةكؽ اإلدواف. ط
 ه دها.



حقوق اإلنسان وحرياتو العامة: مفيوميا   المبحث األول:
 ضماناتيا ضوابطيا  

امشيرازم يشط ب إف شةديد ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  ل  امكرر اموياو  عدد    
 شةديد مكهكمهاكضكاهطها كضماداشها  كهك ما ويدشيؿ ه  اممط هاف اآلشياف:

 وابط الحقوق والحريات :مفيوم وض -المطمب األول
ودشةدث ل  هذا اممط ب عف مكضكعيف: األكؿ يش  ؽ همكهـك ةةكؽ اإلدواف     

زم مهذه امةةكؽ كةرياش  ام ام أ كامثاد  م  عبلت  هامضكاهط امش  كض ها امشيرا
 كامةريات.

 
 :مفيوم حقوق اإلنسان وحرياتو العامة -أوالً 
شيؿ مكهـك ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  عددا رهيرا مف امهاةثيف ل  مجاؿ     

اموياو  كامةادكفأ ةشى شكصؿ امه ض إمى امةكؿ: ه،ف ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  
أ كذهب غيرهـ م353اش ريؼ مةدد مهاشه غ مف امو   كامخطكرة ةدا ال يمرف كضع 

إمى امةكؿ: ه،ف مكهكـ امةةكؽ كامةريات غير ثاهت ركد  يشيير هشيير امزماف 
كاممرافأ لمكهكمها ل  عهد اميكداف غير مكهكمها مدل مكررم امثكرة امكردوي  كمكررم 
ؿ امةرف امكاةد كام شريفأ رما أف مكهكمها ل  امدكم  ام ييرامي  غير مكهكمها ل  امدك 

. كل  ةيف ي د امه ض ةةكؽ اإلدواف م354ااإلششراري  أك امدكؿ امهكميوي  كامدرشاشكري 
كةرياش  ام ام  مكهكميف مشبلزميف كال يكجد اخشبلؼ هيدهماأ رامدرشكر اةواف مةمد 
شكيؽ ام اد م امذم لضؿ اوش ماؿ اممصط ح األخير ألد  يرل اف اوش ماؿ مصط ح 

االعشياد ع ى اوش ماؿ تديـ م مصط حأ أك ألوهاب ةةكؽ االدواف داشج عف اوشمرار 
ذات مةاصد وياوي  دكمي  مةشرد  هكجكد اممدظمات امدكمي  اممشخصص  ل  ةةؿ 
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. كهداؾ مف يكرؽ هيدهما هامةكؿ: "إف اممةصكد هامةؽ هك امةؽ م355اةةكؽ اإلدواف
  االوشئثارم امذم يثهت مشخص م يف دكف امرال أ أما امةري  له  ما شركف مهاة

أ أك أف "امةري  رخص  م شخص م  ةؽ االخشيار هيف أمكر مش ددةأ م356ام رال ..."
أما امةؽ لهك مص ة  مشركع  يةميها امةادكفأ ل،ما أف يوش م ها أك ال يوش م هاأ 
لةري  امرأم مثبلن شومح م شخص أف يشهدى هذا امرأم أك غيرهأ لامشخص يةررها 

ؿ االخشيارأ كامةؽ هاممواكاة ال يةررها هدكو أ هيدما ةؽ اممواكاة ميس لي  مجا
امشخص هدكو أ إدما يةررها امدظاـ أك اممجشمعأ كميوت مرهكد  هامشخص ذاش أ 
كاالعشداة ع ى امةريات امشخصي  يشه   اوشدرار م دكمأ هيدما يركف االعشداة ع ى 

ؽ أ كمذا تيؿ إف "ةةك م357اامةةكؽ عمبلن مخامكان م ةادكف يشرشب ع ي  جزاة مادم.."
اإلدواف ه  ش ؾ امةةكؽ امش  شش  ؽ هاإلدواف هكصك  إدوادانأ مف دكف اعشهار 
مجدويش  أك جدو  أك ديادش  أك أص   ام رت  أك كض   االجشماع  

 :م359اأ كششميزامةةكؽ ه،دهام358اكاالتشصادم"
  ال شششرل كال شرشوب كال شكرثأ له  ههواط  م ؾ م داس ألدهـ هشرأ لةةكؽ

 رؿ لرد.اإلدواف مش،ص   ل  

  كاةدة مجميع امهشرأ هيض امدظر عف ام دصر أك امديف أك امرأم اموياو  أك
 أم رأم آخر أك األصؿ امكطد  أك االجشماع .
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  ال يمرف ادشزاعهاأ ل يس مف ةؽ أةد اف يةـر شخصان آخر مف ةةكت  ةشى
مك مـ ش شرؼ هها تكاديف ه دهأ أك عددما شدشهرها ش ؾ امةكاديفأ لةةكؽ اإلدواف 

 ير تاه   م شجزة.غ
أما امةريات ام ام  له  "ةةكؽ م كرد تهؿ امدكم  رك ها امدوشكر أك امةادكف كششـ    

مماروشها ل  مكاجه  امو ط  ام ام  كلةان م ةادكفأ كمصدر هذه امةريات هك اإلرادة 
. مف خبلؿ ما شةدـ دجد أف م360اامش هي  امش  تامت هكضع امدوشكر أك امةادكف"

هكضع مكهكـ جامع مادع م ةةكؽ كامةرياتأ كأف امشكريؽ هيف اإلثديف  امجدؿ مف يةوـ
ل  اممكهكـ أمر ع ى ص كهش  م  لكائد عدد شدظيـ هذه امةةكؽ كامةرياتأ كامشيرازم 
ي ط  أهمي  رهيرة مةةكؽ االدواف كةرياش  ام ام  ل  رشاهاش أ ألف ةةكؽ اإلدواف 

دواف كشةكظ م  ررامش أ ألدها شج ؿ ل  اإلوبلـ مصكد  كه  ةةكؽ رلي   كالئة  هاإل
اإلدواف اممةكر كاممررز مهاأ كمف خبلمها اوشطاع امه د ام امم  مئلوبلـ أف يةةؽ 

. كيؤرد ع ى أف "ةةكؽ اإلدواف ه  موشةى امةادكف.. لاإلوبلـ م361اامو ادة كامويادة
زؿ ج ؿ اإلدواف مةكر ام امـ.. تاؿ وهةاد  ااهلل امذم خ ؽ امومكات كاألرض كأد

مف اموماة ماةان ل،خرج ه  مف امثمرات رزتان مرـ كوخر مرـ امك ؾ مشجرم ل  امهةر 
هامره كوخر مرـ األدهار كوخر مرـ امشمس كامةمر دائهيف كوخر مرـ ام يؿ كامدهار 
كآشارـ مف رؿ ما و،مشمكه كأف ش دكا د م  اهلل ال شةصكها إف اإلدواف مظ ـك ركارم 

ةديث امةدو  األشياة ألج ؾ خ ةت كخ ةشؾ الج  .. مأ كل  ام43اوكرة إهراهيـ:
كاةيثم إف امةادكف اإلوبلم  كضع ألجؿ اإلدوافأ لامةاوـ اممششرؾ ل  رؿ تكاديف 
اإلوبلـ: اموياوي أ كاالتشصادي أ كام هادي أ كامجزائي أ كامشخصي  هك لائدة اإلدوافأ 

،وداف اممشط.. كمذا راف اهةاةان كدماةانأ كمذا راف امداس ل  دظر اإلوبلـ وكاوي  ر
. كهذه امرؤي  اإلوبلمي  مةةكؽ اإلدواف م362ااإلوبلـ ديف امةري  كامركاةة كامشةدـ.."

عدد امشيرازم شهيف أد  ي د هذه امةةكؽ ةةكتان يجب أف يشمشع هها امهشر هصرؼ 
امدظر عف االخشبللات هيدهـأ ألدها ةةكؽ مصية  ههـ هصكشهـ اإلدوادي أ أما امةري  
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.. أصؿ ي ط  مئلدواف امةؽ ل  أف يخشار أم ش ة أك يةكؿ أم ربلـ أك له  "
يك ؿ أم ل ؿ.. ةوب إرادش  مع مراعاة امةدكد امشرعي أ كرما شةرر ذمؾ ل  ام ةؿ 

أ كامةري  ه  "أواس امهةاة ثـ امشةدـأ إف اإلدواف إذا مـ يرف ةران مـ يهؽ م363اكامشرع"
م ةياة ال يركف إال هامةري أ لإذا مـ شرف ةيانأ لريؼ يمرد  أف يشةدـ؟أ ل،ف ام مؿ 

ةري  مـ يرف عمؿ م ةياةأ إف ام امؿ ةشى ألجؿ أر   كشره  كمهو  كمورد  كمرره  
أ إف أصام  امةري  عدد م364اكمدرة  يةشاج إمى أف يركف ةران ل  هذه األمكر.."

 -مدهـةشى امركار –امشيرازم ج  ش  يطامب امدكم  اإلوبلمي  هإطبلتها مجميع امداس 
أ م365اكل  مخش ؼ مجاالت امةياة: اموياوي  كاالتشصادي  كاالجشماعي  كامثةالي 

أ هؿ إف إدهاض اممو ميف كهداة م366اجاعبلن امةري  مف مةكمات هداة امدكم  امداجة 
دكمشهـ اإلوبلمي  ال يركف إال هكجكد امةرياتأ لاألصؿ ل  اإلوبلـ امةري  ل  رؿ 

شدؿ ع ى هذا امرأم هامةرآف امرريـأ كامركايات امكاردة ش ةأ كغير امةري  موشثدىأ كاو
عف امروكؿ اص ى اهلل ع ي  كآم  كو ـم كأهؿ هيش  امطاهريف اع يهـ اموبلـمأ اذ كرد 

أ م367ا ل  امةرآف تكم  ش امى: اكيضع عدهـ اصرهـ كاألغبلؿ امش  رادت ع يهـم
مةريات م هشرأ كتد ككضع االصر كاألغبلؿ م داه ل  امشكوير امشيرازم هك إطبلؽ ا

تكالن مئلماـ ع   ع ي  اموبلـ يةكؿ لي : إف امداس ر هـ أةرارأ إال  -ش،ييدا مهذا–ذرر 
مف أتر ع ى دكو  هامرؽ كهك مدرؾ مف عهد اك أم أ كمف شهد ع ي  شاهداف هامرؽ 

. رما رهط امشيرازم هيف اوشةبلؿ امكرد كاألم  كمةدار شمشع م368اصييران راف أك رهيران 
هما هامةري أ لةاؿ: إف االوشةبلؿ كامةري  مشبلزمافأ إذ رؿ موشةؿ ةرأ كرؿ رؿ مد

ةر موشةؿأ إذ ال يمرف إف شجشمع إرادشاف مش ارضشاف ع ى شخص كاةدأ أك أم  
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كاةدةأ لإذا رادت اإلرادة امدالذة ل  إدواف أك أم  إرادة غيرهأ مـ شرف إرادة دكو  
أ ع ى ضكة ما شةدـأ دجد أف امةري  ه  م369ادالذةأ كهذمؾ لبل ةري  كال اوشةبلؿ.."

مف األمكر ام زيزة امش  ةرص امشيرازم ع ى ه كرشها كامدعكة إميها ركدها مف صميـ 
امديف اإلوبلم أ كال يمرف مةياة اممو ميف االوشةام  مع غياههاأ كمك راف امةارـ هك 

عزم  ألد   أ كامةارـ امذم يصادر ةريات امهشر كةةكتهـ يجبم370اامكم  امكةي  دكو 
هاوشهداده أصهح يشصرؼ خارج دطاؽ اإلوبلـأ كخارج دطاؽ رضى األم أ مما 

أ كراف اوشهداد م371ايكجب وةكط عدامش  امش  ه  أهـ شركط هةاةه ل  مدصه 
 .م372اأدظم  امةرـ مف أهـ أوهاب ادششار امكةر كامةرماف ل  عامـ اميـك

زم إمى اممطامه  هج  ها جزةا دل ت أهمي  ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  امشيرا   
مف امةادكف امدكم  الد  رأل إد  ".. مـ ش د االدشهارات اميكمي  امش  شةدث مةةكؽ 
اإلدواف ل  أم مراف ل  ام امـ مف امشؤكف امداخ ي  م دكم أ هؿ شصهح مف اهشمامات 
اممجشمع امدكم  ررؿ كششط ب شدخ   ليها.. إف دائرة ةةكؽ اإلدواف تد أشو ت 

ان رهيرانأاهةيثم أصهةت ششداكؿ تضايا ال يمرف م امجشها ل  دطاؽ إت يم  اشواع
دما يجب م امجشها ع ى موشكل ام امـأ مثؿ امةؽ ل  شةةيؽ اموبلـ امذم  مةدكدأ كا 
أصهح يةشاج إمى شصميمات أكوع دطاتان مف امدكؿ اممشدازع  كاالطراؼ 

  امةادكف امدكم  أ كامشيرازم ل  امكتت امذم يشجع ع ى شهدم373ااممشخاصم "
كاممجشمع امدكم  مدكر اممدالع عف ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام أ لهك يشموؾ 
هامش،ريد ع ى شككؽ مدظكم  امةةكؽ كامةريات اإلوبلمي  ع ى ما عداها مف 
مدظكمات جاةت اك يمرف أف ش،ش  هها ام كائح كاممكاثيؽ امدكمي  امكض ي أ ألد  يرل 
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أكوع دطاتانأ كأف اممكجكد مف ةةكؽ كةريات ل   أف اممدظكم  اإلوبلمي  ه 
اممدظكم  اميرهي  اممشويدة ع ى امةادكف امدكم  ال ي ادؿ إال عشرة هاممائ  مف ش ؾ 

أ رما أد  يذرر عددان مف ام يكب امش  يدطكم م374ااممكجكدة ل  اممدظكم  اإلوبلمي 
ش  ام ام  ع يها اميربأ لش رتؿ شطكر مدظكمش  ل  مجاؿ ةةكؽ اإلدواف كةريا

 :م375اه 
شةييد امةرياتأ لشرل امش كب اميرهي  مةيدة ل  أغ ب شؤكدهاأ لاموكر  .0

كاإلتام  كامهداة كامزراع أ كامصداع  كامشجمع كغيرها مةيدة هاإلذف 
كامرخص  مف امدكم أ كهذا األذف كامرخص  هك شةييد ل  ممارو  امةرياتأ 

ت مهم  ممدع شةكؿ كمرف تد يرد ع ى امشيرازم ه،ف مثؿ هذه اإلجراةا
امةياة إمى لكضى ةشى ل  امدكم  اإلوبلمي  أ مذا يجب عدـ كصكها ه،دها 

 تيكد هؿ ه  مف مشط هات شدظيـ و كؾ امهشر ل  دكم  ةديث .

اموماح مرأس امماؿ هامشرارـ امجائر ةشى أكجب ذمؾ ويطرش  ع ى مخش ؼ  .9
مرجؿ اميره  امشؤكف اموياوي  كاالجشماعي  كاالتشصادي  كغيرهاأ لةري  ا

كةةكؽ اإلدواف هامدوه  إمي  مث هما مثؿ ةري  امطائر كةة  كهك ل  
امةكصأ إد  ةر هداؾ أك م  ةؽ ل  داخ   هامةرر أ كمثؿ هذا اليومى 

 ةري  كةةان.

االوش مار م خارج. لةةكؽ اإلدواف ل  اميرب شدظر ه يف كاةدة ةامها  .4
دما م مادة لةطأ كال لرؽ  ةاؿ امةكمي  كما أشه أ له  ميوت مئلدوافأ كا 

هيدها كهيف تادكف ويادة اموادة ع ى اوش هاد ام هيدأ مذا شرل أهشع اوش مار 
عرل  ام امـ ل  ش،ريخ  ماروش  امدكؿ اميرهي  هامدوه  آلويا كألريةيا كغيرهاأ 
هيدما يرل اإلوبلـ أف امداس إما أخ مؾ ل  امديف أك دظير مؾ ل  امخ ؽأ 

رب ل  ةةهش  االوش ماري  أما اميكـ ل،ف رثير كهذا األمر يصدؽ ع ى امي
مف دكؿ اميرب مـ ش د مها هذه امدظرة مةةكؽ اإلدواف أهؿ أصهةت شدادم 
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هةكة هةماي  ةةكؽ اإلدواف كشرلض االعشداة ع يها ه،م صكرة كاف ادطكت 
 رؤيشها مهذه امةةكؽ ع ى ثيرات كعيكب ل  دظر اممو ميف.

ميرب كم مماروات كامشطهيةات مش ؾ رد امك ؿ م ةكاديف اممكضكع  ل  ا .3
امةكاديفأ لذمؾ خ ؽ امشيكعي أ مما أشت ه،هشع امثمارأ اذ أهيف اإلدواف 
ه،وكة صكرة ال دجد مها مثيبلن ع ى طكؿ امش،ريخأ هيدما مـ يرف م ةكاديف 

 اإلوبلمي  أم أثر و ة ع ى امهشرأ هؿ راف مها االطراد كامشةدـ.

أةأ لمف داةي  ج  كا اممرأة و         االضطراب امذم أكجدكه ةكؿ اممر  .5
رخيص  كأداة اطكاة امشهكاتأ لج  كها كوي   مج ب امماؿأ كلشةك مها 
اممكاخير كمرارز امكواد كهذمؾ أهادكا اممرأة أرهر إهاد أ اذ وهب ذمؾ 
شهذمها كرخصها مف جه أ كهةائها عادو  ششورع ل  دركب امةياة امص ه  

ل زعمكا أدها شواكم امرجؿ ل  رؿ ش ةأ مف جه  أخرلأ كمف داةي  أخر 
 لصار ذمؾ كهاالن ع يها كمـ ششمرف مف امشةدـ رما شةدـ امرجؿ.

 :وحرياتو العامة ضوابط حقوق اإلنسان -ثانياً 

إف أهمي  امةةكؽ كامةريػات عدػد امشػيرازم مػـ شمد ػ  مػف كضػع ضػكاهط شةػددهاأ      
امشػػػ  إمػػػى أداة هػػػدـ م كػػػرد كشةػػػكؿ دكف شةكمهػػػا مػػػف مهمػػػ  إصػػػبلح اإلدوػػػاف كةكػػػظ رر 

كاممجشمعأ مذا لةد أصر ع ى اتشػراف امشمشػع هػامةةكؽ كامةريػات هكجػكد ضػكاهط م يدػ أ 
مدط ةػان لػ  شةديػد هػذه امضػكاهط مػف امشػري   اإلوػبلمي  امشػ  يراهػا شؤرػد ع ػػى ".. إف 
امةري .. ميوت هم دى االدطبلؽ غيػر اممةػدكد هك ػؿ اممةرمػات كشػرؾ امكاجهػات ةشػى 

دمػػػا ش دػػ  االدطػػػبلؽ امهدػػػاة  ال يةػػؼ عدػػػد ةػػد كال ي هػػػ، هػػامةيـ كيشمػػػرد ع ػػػى اممجشمػػعأ كا 
امػػذم يشط ػػع إمػػى لضػػائؿ امخيػػر لػػ  إرجػػاة امػػدكس كامكرػػر كام ةػػؿ كاممجشمػػع ليهدػػى كال 
يهدـ كيةـك امم كج ليذهب إمى مزيد مف امشةدـ كيط ب امةؽ كام دؿ دائمانأ رمػا يط ػب 

واكاة مط ة أ رمػا أدػ  ال شصػح امةريػ  اممط ةػ  اممواكاة ل  مكض هاأ ل يوت هداؾ م
دمػا مرػؿ كاةػد مدهمػا مدطةػ  خاصػ  هػ أ لػإذا  ف رادت ع ى ةواب اآلخػريفأ كا  ةشى كا 
شةكمػػػت امةريػػػ  كامموػػػاكاة لػػػ  غيػػػر مدطةػػػ  ام ػػػدؿأ لػػػإف ذمػػػؾ يوػػػهب خهػػػاالن كلوػػػادانأ 

إف لامةري  ش دػ  أف رػؿ إدوػاف ةػر لػ  رػؿ شػ ة مػا عػدا اممةرمػات كامكاجهػاتأ اذ  
اممةرمات ي ـز شررهػاأ كامكاجهػات ي ػـز ل  هػاأ كذمػؾ رعايػ  ممصػ ة  اإلدوػاف دكوػ  أك 



هدػػػػػ  دكعػػػػػ أ كمػػػػػف امم  ػػػػػـك أف امكاجهػػػػػات كاممةرمػػػػػات هػػػػػإزاة وػػػػػائر امةريػػػػػات شػػػػػ ة 
. كيضػػيؼ إمػػى ذمػػؾ تكمػػ : "كامةريػػ  لػػ  اإلوػػبلـ مػػيس م داهػػا االديمػػار لػػ  م376ات يػػؿ"

هػػدؼ غرضػػان غيػػر دهيػػؿ شكجػػب وػػ ب ةةػػكؽ امشػػهكات امطائشػػ  أك امهػػكل اممشهػػع أك ش
اآلخػػريفأ لامكجػػداف مةػػرر مػػف ام هكديػػ  كامخضػػكع كاالدةيػػاد مييػػر اهلل وػػهةاد  كش ػػامى 

أ كأرػػػػد ع ػػػػى أف تاعػػػػدة األمػػػػر م377اوػػػػكاة رػػػػاف أصػػػػدامان هشػػػػري  أك أصػػػػدامان ةجريػػػػ .."
هػػػامم ركؼ كامدهػػػ  عػػػف اممدرػػػر امم ركلػػػ  لػػػ  اإلوػػػبلـأ إدمػػػا ششػػػير لػػػ  ةةيةشهػػػا إمػػػى 

رة كجػػكد امضػػػكاهط م ةةػػكؽ كامةريػػػاتأ ألف ".. امم ػػركؼ عهػػػارة عػػف امضػػػكاهطأ ضػػرك 
كاممدرػر عهػػارة عػف عػػدـ امضػكاهطأ لػػإف مػػـ يرػف م ػػركؼ كرػاف مدرػػر رػاف م دػػى ذمػػؾ 
ذا ادهػػدمت امضػػكاهط ادجػػر األمػػر إمػػى امككضػػىأ كامككضػػى شدشهػػ   ادهػػداـ امضػػكاهطأ كا 

رػػػػػػ أ اهاإلضػػػػػػال  إمػػػػػػىم أف إمػػػػػػى شوػػػػػػ ط األتػػػػػػكلأ كاةيػػػػػػثم ال ش ػػػػػػاكفأ ةيدػػػػػػذاؾ ال هر 
 .م378اامديرشاشكر يدهب امخيراتأ لبل يدع امهرر .."

 :م379اكع ى هذا األواس ذهب امشيرازم إمى شةديد ضكاهط امةريات هػ
امضػػػكاهط امدكوػػػي  أك امداخ يػػػ  كامشػػػ  مػػػف أهػػػرز مظاهرهػػػاأ اإليمػػػاف هامشػػػكرلأ  .0

مػػؿأ ألدػػ  يػػرل أف كامكلػػاة هامكعػػدأ كامشػػزاـ االوػػشةام أ كاإلشةػػاف كامش ػػاكف لػػ  ام 
امةريػػػ  لػػػ  اإلوػػػبلـ يجػػػب أف شرػػػكف مدوػػػجم  مػػػع م ػػػايير األخػػػبلؽ كامكضػػػي   
كامشةػػػكل كام ػػػدؿأ كشهش ػػػد عػػػف م ػػػايير امرذي ػػػ  اممةشردػػػ  هامريػػػاة كامشكػػػاخر كةػػػب 
امػػػػذات كاألداديػػػػ  كامجػػػػاه كاموػػػػ طاف كاممػػػػاؿأ ل هكديػػػػ  اهلل شةػػػػرر اإلدوػػػػاف مػػػػف 

جػػػب أف يشمشػػػع ههػػػا جميػػػع امهشػػػر عهكديػػػ  رػػػؿ مػػػا وػػػكاهأ كمثػػػؿ هػػػذه امةريػػػ  ي
 مو ميف كغير مو ميفأ كلةان مما تررش  م شةداشهـ كش ائرهـ.
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 امضكاهط امخارجي  كامش  ششةدد هػ: .9

كجػػكد امةػػادكف امركيػػؿ ههيػػاف ةػػدكد امةريػػ أ لػػبل شش ػػدل امةريػػ  ةػػدكدها  -
امم ةكمػػ  كال شػػشة ص عػػف هػػذه امةػػدكد. ع مػػان أف امةػػادكف امصػػةيح لػػ  

 د امشيرازم هك امةادكف اإلوبلم .امكرر اموياو  عد

شطهيؽ امةػادكف ع ػى امخػارجأ ميرػكف امخػارج كعػاةان م ةريػ  ألف امةريػ أ  -
رمػا يراهػػا امشػيرازم مهػػا أكعيػػ  مدطهةػ  ع يهػػا ال ضػية  كال مه ه ػػ أ ل ػػك 
مػػدح اإلدوػػاف ةريػػ  إهػػداة امػػرأمأ لػػإف ع ػػى امةػػادكف شةديػػد رميػػ  كريكيػػ  

يػػػػػ  ام ةيػػػػػدة؟أ أك اموياوػػػػػ أ أك مماروػػػػػ  هػػػػػذه امةريػػػػػ ؟أ كهػػػػػؿ هػػػػػ  ةر 
 االتشصاد أك االجشماع...

كجػػػػكد أكعيػػػػ  امةريػػػػ  امخارجيػػػػ  امشػػػػ  شرعػػػػى امةػػػػادكف كشةكظػػػػ أ كهػػػػذه  -
 -اممةػػػركة كامموػػػمكع كاممرئػػػ –األكعيػػػ  ششمثػػػؿ هػػػاإلعبلـ هرالػػػ  أشػػػرام  

كامهيئات كاألةػزاب كامجم يػات كامرشػؿ كاممدظمػاتأ كامم اهػد كاممػدارس 
كمرارػػػػػز اإلشػػػػػ اع امثةػػػػػال  راممرشهػػػػػات كامرشػػػػػب  كامر يػػػػػات كامجام ػػػػػاتأ

 كاأللبلـ كامدكادم كغير ذمؾ.

كجكد امهرممادات امش  يجب أف شدهثػؽ مػف داخ هػا رش ػ  هرمماديػ  مهمشهػا  -
وػػف امةػػكاديف اممةػػررة مؤللػػراد كامجماعػػػات هشػػرؿ شػػدريج أ كعمػػؿ هػػػذه 
امرش ػػػ أ لضػػػبل عػػػف أدػػػ  عمػػػؿ إدوػػػاد  لهػػػك كاجػػػب شػػػرع  ممدػػػع وػػػ ب 

 داسأ كامش،رد مف ج ؿ ةرياشهـ مشداوه  مع امشري  .ةريات ام

 :م380اأما هامدوه  إمى ضكاهط امةةكؽ عدد امشيرازم لشش خص هاألش   

. أف ال يرػػكف امةػػؽ ضػػار هػػدكس صػػاةب امةػػؽ ضػػررا ه ييػػانأ لػػبل يةػػؽ مئلدوػػاف 0   
وػػةاط تػكة مػػف تػكاهأ رػػ،ف ي مػ  عيدػػ أ أك يش ػؼ عضػػكان مػف أعضػػائ   تشػؿ دكوػ أ كا 

 ع أصه   أك غير ذمؾ.ر،ف يةط
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. أف ال يرػػكف ةػػؽ اإلدوػػاف مكوػػدة ع ػػى مػػف رهطػػ  امشػػارع اممةػػدس هػػ  ر ائ شػػ  9   
كمػػػف أشػػػهههـأ راأليشػػػاـ امػػػذيف هػػػك كمػػػ  ع ػػػيهـأ كرػػػذمؾ امةػػػاؿ هامدوػػػه  إمػػػى امةػػػيـ 

 كامكص  كامداظر كامزكج كما أشه .
 كةةكتهـ.. أف ال يركف ل  ةة  ضرر هاآلخريفأ كال شصرؼ ل  ةدكد شؤكدهـ 4   
 . أف ال يركف خبلؼ اممص ة  ام ام .3   
ألف  -أيضػػػػػا –. أف ال يرػػػػػكف مةػػػػػـر شػػػػػرعانأ كهػػػػػذا امضػػػػػاهطأ يشػػػػػمؿ امةريػػػػػات 5   

امشيرازم رثيران ما يؤرد ع ى إف امةؽ أك امةريػ  يجػب أف يرػكف مةػران لػ  امشػري   
 أك مدوجمان مع غاياشها ل  إصبلح امهشر كشطكيره.

يشضػػح أف امشػػيرازم لػػ  شةديػػده مضػػكاهط امةةػػكؽ كامةريػػات ع ػػى ضػػكة مػػا شةػػدـأ     
رػػػاف ةريصػػػان ع ػػػى هدػػػاة اممجشمػػػع اموػػػ يد امػػػذم يركػػػؿ امةيػػػاة امةػػػرة امرريمػػػ  اممةركدػػػ  
هامكضػػي   كشطهيػػؽ تكاعػػد كأةرػػاـ اموػػماةأ وػػكاة ضػػـ هػػذا اممجشمػػع امموػػ ميف لةػػط أك 

شمػػع ال شدشهػػ  عدػػد امموػػ ميف كغيػػر امموػػ ميفأ كةةػػكؽ األلػػراد كةريػػاشهـ لػػ  هػػذا اممج
دمػػا شدشهػػ  عدػػد ادشهػػاؾ أةرػػاـ اموػػماةأ كاالهش ػػاد  ادشهػػاؾ ةةػػكؽ اآلخػػريف كةريػػاشهـأ كا 

 عف دهج ام دؿ كامكضي   كاإلصبلح م ذات أك اممجشمع.
 

 :السمطة القضائية -المطمب الثالث
أكمى امشيرازم امو ط  امةضائي  عداي  رهيرة ل  رشاهاش أ لةد ةرص ع ى شةديد    

ات هذه امو ط أ كصكات ام ام يف ليهاأ كعبلتشها هامو طات األخرلأ كم رل  صبلةي
 شصكره ل  هذا اممجاؿ يشط ب شةويـ اممكضكع إمى لةرات عدة كرماي،ش :

 :شروط القضاة -أوالً 
إف م رل  امشركط امكاجب شكلرها ل  امةاض أ يواعد ع ى م رل  امشكج  ام اـ     

كامشيرازم ل  شةديده مهذه امشركط مرة  -يوشدد إمي  أم طهي   امةادكف امذم–م ةضاة 
لاتها م ةضاةأ  -4مؤمدانأ  -9رجبلنأ  -0: م381ايةشصر ليها ع ى أف يركف امةاض 

                                                 

381ا
 .91. هذا هك امدظاـ اإلوبلم . مصدر واهؽ. صمةمد امةويد  امشيرازم م  



أ م382اكمرة ثادي  يشكوع أرثر ليضيؼ إمى امشركط امثبلث  شرط  ام دؿأ كاالجشهاد
 :م383اا هػكل  مكضع ثامث دجده يذرر هذه امشركط هشرؿ أرثر شكصيبلنأ اذ يةدده

 امه كغ. .0

 ام ةؿ.  .9

اإلوبلـأ إذ ال يةض  هيف اممو ميف غير اممو ـأ مع صة  كجكد تاض   .4
ميير اممو ميف يةض  هيدهـ هةضائهـ ادطبلتان مف تاعدة أمزمكهـ هما أمزمكا ه  

 أدكوهـ.

 طهارة اممكمدأ إذ ال يشكمى مدصب امةضاة  كمد مف امةراـ. .3

رط هامةصكؿ ع ى االجشهاد اممط ؽأ كال ام  ـأ مع امش،ريد ع ى شةةؽ هذا امش .5
 يرك  لي  ام  ـ اممشجزئ اأم ام  ـ ل  مجاؿ دكف آخرم.

 امرجكم أ إذ ال يصح تضاة اممرأة. .9

 ام دام أ كه  ضركري  ةشى م ةاض  اممدصكب ألجؿ امركار كاممخامكيف. .2

صكات أخرل م،خكذة مف أتكاؿ أمير اممؤمديف ع   اع ي  اموبلـم ششمثؿ ل :  .1
امة ـأ ام  ـ هما راف ته  أ االوششارة أم ال يركف امةاض  موشهدان  ام ك أ

 هرأي أ كأف ال يخاؼ ل  اهلل مكم  ألئـ.

 كيشضح مف خبلؿ هذه امشركط أمراف هما:   
إف امةادكف امذم يوشدد إمي  امةضاة ل  امدكم  اإلوبلمي  امش  يدعك إميها  .0

ت أعبله ه  صكات رجؿ امشيرازم هك امةادكف اإلوبلم أ هدالم  أف امصكا
امديف ل  اإلوبلـأ كهش،ريد امشيرازم دكو  عددما يةكؿ ل  اةد رشاهاش :" يجب 
أف يركف امةضاة إوبلميانأ رما ترر ل  امرشاب امرريـأ كل  امركايات امشريك أ 

 .م384اكذرره امكةهاة ل  رشههـ.."
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ها ل  إف امشركط امكاجب شكلرها ل  امةاض  ه  ذاشها امشركط امكاجب شكلر  .9
مرجع امشة يد اممؤهؿ مشكم  مدصب امو ط  ام  يا ل  امدكم  اامو ط  امكةهي مأ 
مما ي د  أف امةارـ اإلوبلم  اامذم يشكمى امششريع مجازان مف خبلؿ اوشدهاط 
األةراـ مف أدمشها امشرعي م يمرف أف يركف تاضيا ل  امكتت ذاش أ كهذا 

امش  ي دها امشيرازم تاعدة  ويشرؾ ش،ثيره ع ى تاعدة امكصؿ هيف امو طات
غير م زم  م ةرـأ مرف يؤخذ هها مف هاب إشهاع األص حأ كهذا األمر ششضح 
صةش  ل  تكؿ امشيرازم: ".. إف امةارـ كامةاض  ل  االصطبلح امشرع  
كاةد إال أف اميرهييف مما دخ كا امهبلد اإلوبلمي  لرتكا هيدهماأ لاألمكر امشرعي  

إدواف كومكه امةاض أ كامةكاديف اميرهي  أداطكها إمى  اإلوبلمي  أداطكها إمى
 .م385اآخر كومكه امةارـ.."

إف ش،ريد امشيرازم ع ى جمع امكةي  هيف مدصب امةارـ كمدصب امةاض  مـ يمدع     
إجازش  تياـ امكةي  هش ييف امةضاة ممف يشكلر ليهـ ام  ـ كام دام  كامخهرةأ إال أد  

وششارة مج س األم أ أك أف يةـك امكةي  هش ييف دصؼ يكضؿ أف يركف هذا امش ييف ها
امةضاةأ كامدصؼ اآلخر يخشاره اممج س اوشدادا إمى تاعدة األرثري  ل  

 .م386اامشصكيت
 :عمل القاضي -ثانياً 
عرؼ امكريس دكلرجي م ل  رشاه  ااممؤووات اموياوي  كامةادكف امدوشكرم     

هامةكؿ: ".. ه  أكالن.. تكؿ امةؽأ جميع  كاألدظم  اموياوي  امرهرلم امو ط  امةضائي 
اممكاطديف يمردهـ رلع تضاياهـ أماـ اممةارـ ههدؼ شكضيح م دى امةكاعد امةادكدي  

و ط  شكوير امدصكص امةادكدي   -امةضاة-امم مكؿ ههاأ كألعضاة امةضاةأ 
هشةديدهـ م داها امروم أ كيشرؿ مجمكع أةرامها االجشهاد امذم يكضح كيرمؿ 

                                                 

385ا
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كيبلةظ ع ى هذا امش ريؼ أف صاةه  روـ م و ط  امةضائي   م387ا.."امدصكص
 اامةاض م مهمشيف:

 امكصؿ ل  اممدازعات ع ى أخشبلؼ أدكاعها. -األولى
شكوير امدصكص امةادكدي  ع ى ضكة اجشهاد امةاض  هشرؿ يج ؿ هذا  -الثانية

 االجشهاد مكضةا كمرمبل م دصكص.
ك ما يجرم ام مؿ ه  ل  ظؿ امدكؿ امةديث  كم ؿ هذا امدكر اممروـك م ةاض  ه    

امةائم  ل  امكتت امةاضرأ اذ يشرؿ أم شةييد ل  جادب مد  شةييدا م مؿ امةضاةأ 
مرف امشيرازم عددما شةدث عف عمؿ امةاض  ل  امدكم  االوبلمي  ةاكؿ امشكريؽ 

 :م388اهيف صكرشيف
ئط: ل  هذه امصكرة عددما يركف امةاض  هك امكةي  اممجشهد امجامع م شرا -االولى 

ي ط  امةؽ م ةاض  ل  أف يشكمى امكصؿ ل  اممدازعات ع ى اخشبلؼ 
أدكاعهاأ لضبل عف امشكوير امموشدد إمى اوشدهاط  مؤلةراـ مف أدمشها 

 امشرعي .
عددما ال يركف امةاض  هك امكةي  اممجشهد امجامع م شرائط: لك  هذه  -الثانية 

ل  اممدازعات لةطأ كال ةؽ م  ل   امصكرة يةشصر دكر امةاض  ع ى امكصؿ
امذم –امشكويرأ اذ يةكؿ امشيرازم ل  هذا امهاب "ال يصح م ةاض  غير امكةي  

شكوير تادكف امةضاةأ وكاة راف  -يجب ع ي  أف يةض  كلؽ لشاكل امكةي 
تادكف جزاة أـ تادكف شجارةأ اـ غيرهاأ ال شكو  أ كال شضييةانأ كال ع ى دةك 

 .م389اكاة يدكع اممشهـ أـ يدكع اممدع  أـ يضرهما.."ام مـك مف كج أ كو
كعمؿ امةاض  ل  امصكرشيف يجب أف يشوـ هامهواط  مف جه أ كو     

 امصبلةيات 
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 :م390اش كد إمى -ل  رأم امشيرازم–مف جه  أخرلأ لهواط  امةضاة اإلوبلم  
إف اإلوبلـ يره  األم  ع ى خكؼ اهلل كامكضي   مما ية ؿ االةشياج إمى  .0

مشزاـ امكضي   ية بلف امجرائـ كاممدازعات..امةض  اةأ إذ اإليماف كا 

إف اإلوبلـ ال ي رؼ االمشكاة ل  تكاديد أ إذ تكاديف اإلوبلـ كض ت ألجؿ  .9
اإلدواف ال ألجؿ اممادة.. كهذمؾ شركف امةكاديف اإلوبلمي  إدوادي أ كامةادكف 

 اإلدواد  اممشةرم م ةةية  ال يركف لي  امشكاة.

هر امهواط  ل  امةضاة اإلوبلم  عدد امشيرازم هك رلض  أو كب كمف مظا    
شةديـ ام ريض  م شركلأ كدلع روـك امدعكلأ أك امطكاهع أك لشح وجؿ    

أ كما أشه أ لهذه اإلجراةات ل  اعشةاده ش مؿ ع ى ش ةيد عمؿ امةضاةأ م391ام شركل
اشرأ كعرض إذ اممط كب أف يةضر طرلان أك أطراؼ امدعكل أماـ امةاض  هشرؿ مه

تضيشهما ع ي  م هت ليها ل  أتصر مدةأ أما و   صبلةيات امةاض أ لششمثؿ ل  
ش،ريد امشيرازم ع ى تياـ امةاض  امكاةد هامدظر هامدعاكل هجميع أشرامها مف امهداي  
كامص ح كامجزاة كغيرهاأ اذ يرل أف ش دد اممةارـ ال ةاج  إمي  ل  اإلوبلـأ كيمرف 

. كاألةراـ م392اؿ امخهرة ل  اممجاالت اممش ددة إذا مـز األمرم ةاض  أف يوش يف ه،ه
امش  شصدر مف امةضاة ش،خذ عدة صكر شةرمها ام بلت  مع امو ط  امكةهي  ام  يا مف 

 جه أ كاالدشماة اممذهه  كامديد  مف جه  أخرلأ كهامشرؿ اآلش :
اة ل  أف يركدكا أعض اعددما يركف امةضاة مراجع شة يد رلضك  -الصورة األولى

أ لك  بمج س شكرل امكةهاة أك مـ يص كا إمى اممج س عف طريؽ االدشخا
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هذه امةام  يةؽ مهؤالة اممراجع أف يةضكا هيف امداس اوشدادان إمى لشاكاهـ 
هصرؼ امدظر عف امكشاكل امصادرة عف مج س شكرل امكةهاةأ ع ى أف ال 
  يدةض اممرجع امخارج عف مج س شكرل امكةهاة ةرما صدر عف تاض

مدصكب مف تهؿ اممج سأ رما ال يصح ام رسأ كيةؽ م داس امرجكع إمى 
. كهذه م393اهؤالة اممراجع أك إمى مراجع مج س شكرل امكةهاة م شةاض 

امصكرة ش د  هركز أةراـ تضائي  إطارها ام اـ إوبلم أ مردها شوشدد إمى 
اجشهادات مش ددة شومح هكجكد تضاة مكازم مةضاة امدكم  امروم  امذم 

 مث   مج س امكةهاة أك مف يدكب عدهـ.ي
دما هك ية د أةد اممجشهديف  -الصورة الثانية عددما يركف امةاض  غير مجشهدأ كا 

اممكجكديف ل  مج س شكرل امكةهاةأ لك  هذه امةام  ما ع ى امةاض  إال  
 .م394ااشهاع رأم اممج س كال ةؽ م  هامةضاة كلةان مرأي  امشخص 

امةاض  مجشهدان م يدا مف تهؿ مج س شكرل امكةهاةأ لهك إذا راف  -الصورة الثالثة
ل  هذه امةام  يةض  كلةا مرأم مج س شكرل امكةهاةأ كل  ةام  اخشبلل  مع 

 :م395ااممج س ل  امةرـأ لإد  يركف أماـ خياريف
إذا راف يرل خبلؼ ما يرل مج س شكرل امكةهاة مف جه  ما اوشدهط  هك  -األول

امةام  امةرـ هما يراه مج س شكرل امكةهاةأ ألف مف األدم أ ل  ي  ل  هذه 
رأي  ةج  هامدوه  إمى دكو أ ال هامدوه  إمى اممشدازعيف امذيف ية داف مج س 
شكرل امكةهاةأ ربلن ةوب أرثري  اآلراةأ أك ية داف أةدهـأ إذ يجكز ل  امشة يد 

 ر شا امصكرشيف.
ال يةؽ م  امةرـ ع ى  أف يرل خبللهـ مف جه  تط   هاششهاههـأ كةيدئذ -الثاني

خبلؼ تط  أ لإف امةطع هامةرـ رامةطع هاممكضكعأ لرما ال يةؽ م  أف ي،خذ 
امماؿ امذم يةطع ه،د  مزيد كي طي  م مركأ رذمؾ ل  هاب امةرـ أكمىأ 
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كم ةاض  ل  هذه امةام  شكادم األمر كم امجش  هشةكيؿ امدزاع إمى تاض آخر 
 ةشى ال يةع ل  اممةذكر.

شي    -رما هك امةاؿ–إذا راف اممجشمع اممو ـ يشركف مف طائكشيف  -بعةالصورة الرا
كود  أ لك  هذه امةام  يركف هداؾ تاض م شي   يةض  هيدهـ كلةان 

 . م396األةرامهـأ كآخر م ود  يةض  هيدهـ كلةا ألةرامهـ أيضا
 إذا كجد غير اممو ميف هيف اممو ميف ل  امدكم  اإلوبلمي أ اشخذ -الصورة الخامسة

امةرـ مظهراف: األكؿ: إذا راف امدزاع هيف  غير اممو ميف لك  هذه امةام  
يركف رجكعهـ إمى تاضيهـ امخاص غير اممو ـ م ةرـ هيدهـ أك اخشيار 
امةاض  اممو ـ ميةض  هيدهـ كلةا ألةرامهـأ امثاد : إذا راف امدزاع هيف مو ـ 

مف هاب أف غير  كغير مو ـ كجب امرجكع إمى امةاض  اممو ـ م ةرـ هيدهما
 .م397ااممو ـ  ال يةرـ ع ى اممو ـ

يركف دالدان ل  أم صكرة مف امصكر اممذركرة  -كلةان م شيرازم–كةرـ امةضاة    
آدكاأ كال يوشثدى مد  أةد مف رئيس امدكم  امى أهوط إدوافأ هؿ ةشى ل  ةام  

دالدان  امشدازع هيف لةيهيف يركف امكيصؿ هيدهما ةرـ امةضاةأ لما ةرـ لي  يركف
 .م398اع يهما وكاة جاة امةرـ كلؽ رأم أةدهما أك خبلؼ رأيهما

 
 :استقاللية القضاء -ثالثاً 
رهيران هيف عمؿ  ف هداؾ شداخبلن إف ما شةدـ ل  هذا اممط ب يهيف هبل أددى شؾ أ    

كعمؿ امو ط  امكةهي  ام  ياأ كامشداخؿ هيف هذيف امجهازيف ل   امو ط  امةضائي 
داشج عف إيماد  ه،ف مف يشكمى زماـ امو ط  ام  يا  ي  عدد امشيرازم امدكم  اإلوبلم

ما يش  ؽ امكتت دكو  تاضيا يةرـ هيف امداس. أما لي ل  اامكةي مأ يمرف أف يركف
أ كامشدكيذي  اامةركم مأ لهك يصر مي  امو طات: امشطهيةي  أك امش،طيري  اامهرممافههة

إذ يةكؿ ل  هذا امصدد: امةضاة أمر  ع ى اوشةبلمي  امو ط  امةضائي  إزائهماأ
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موشةؿ ال يمرف م دكم  أف ششبلعب ه . كع ي  يطامب هضماف اوشةبلمي  امةضاة إزاة 
 :م399اامو ط  امشدكيذي   مف خبلؿ عدة إجراةات ششمثؿ ل 

عدـ إعطاة امةؽ م و ط  امشدكيذي  هدةؿ امةضاة مف مراف إمى آخر إال ةوب  .0
شيؿ هذا األمر ل  امضيط ع ى امةضاة امذيف تكاديف دتية  جدانأ ةشى ال يو

ال يطي كف أكامرهاأ لبل يشمرف امةاض  مف شةةيؽ ام دام  ل  امةضايا امش  
 شركف امو ط  امشدكيذي  طرلان ليها.

شكلير امماؿ كاممراف كامشركط اممبلئم  م ةاض  ميشمرف مف اوشكراغ امكوع ل   .9
 ي .شةرم امةؽ ل  امةضايا اممخش ك  امش  ش رض ع 

خضكع امو ط  امشدكيذي  ألةراـ امةضاة اممش  ة  هكصؿ اممدازعاتأ كم اته   .4
أم مكظؼ شدكيذم ال يةهؿ هذه األةراـ أك يشهاطئ ل  شدكيذها إهشداةان مف 

 امرئيس األع ى م دكم   دزكالن إمى اددى امو ـ امكظيك .

يخامؼ  ال ةؽ م و ط  امشدكيذي  هإصدار األكامر م و ط  امةضائي أ ألف هذا .3
 ام دام أ كيجمد لاع ي  امةضاة.

عدـ امش رض ألم لرد إال هةرـ تضائ أ ألف تياـ امو ط  امشدكيذي  همثؿ هذه  .5
 اإلجراةات ي د خرتان م  دام .

يةهؿ امشيرازم هكضع شرط ع ى امةاض  عدد ممارو  عم   ه دـ االدشماة  .9
ةأ ألف مثؿ إمى األةزاب أك اممدظمات اموياوي  مف تهؿ مج س شكرل امكةها
 هذا امشرط ي د مف األمكر امش  شزيد مف لاع ي  كاوشةبلمي  امةضاة.

لضبل عف هذه االجراةات امش  رأل ليها امشيرازم أمران مهمان ل  ضماف اوشةبلمي     
امو ط  امةضائي أ لإد  يضع ضمادات أخرل شج ؿ هذه امو ط  شؤدم عم ها هك امي  

 :م400اكركاةة عامي  ششمثؿ ل 
د دظاـ امةرـ اإلوبلم  ع ى امش ددي  امةزهي أ ةشى يركف رؿ ةزب اعشما .0

مف األةزاب اممشدالو  مراتهان م ةزب امةارـأ لبل يشمرف امةزب امةارـ مف 
 شكجي  امةضاة رما يشاة أك ج  هـ آم  هيده.
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 كجكد اممةاميف كامكربلة امذيف يدتةكف ل  األمكر. .9

 تضايا األم  هرؿ دت . كجكد شكرل امكةهاة اممراجع امذيف يراتهكف .4

كجكد امصةال  امةرة امش  يخالها امةراـ كامةضاة مما شةـك ه  مف دكر ل   .3
 مراتهشهـ كلضةهـ.

 كجكد اإلعبلـ امةر اممشمثؿ همةطات امراديك كامش كزيكف. .5

إشراؼ تاض  امةضاة ع ى األمكر مع كجكد تاض  امةضاة اآلخر اممدالس  .9
 امةاض  امثاد  ل  امظؿ.  مةاض  امةضاة امذم ل  امةرـأ ليركف

كل  ضكة ما شةدـ ل  هذا امكصؿأ يشضح أف امشيرازم هك صاةب مشركع   
مشرامؿ مهداة امدكم  اإلوبلمي أ مذا ةاكؿ اف ي،خذ ل  امةوهاف رال  االةشماالت عدد 
شكزي   مو طات هذه امدكم أ إال أف ه ض آميات ام مؿ ل  هذه امو طات رادت 

ل  مدل لاع يشها كشداوهها مع مشط هات امدجاح كاةشياجات شةشاج إمى إعادة دظر 
ام صرأ كهك ما ةاكمت هذه امدراو  أف شةـك ه  اال أف األمر يةشاج إمى مزيد مف 
امجهد مف تهؿ اممهشميف هكرر امشيرازمأ كمشركف صكرة هذا اممشركع كاضة  الهد مف 

  م شيرازمأ األمر امذم م رل  مكتع ةةكؽ االدواف كةرياش  ام ام  ل  امكرر اموياو
 ويركف مةؿ اهشماـ امكصؿ امةادـ. 

 
 
 
 

 :ضمانات حقوق اإلنسان وحرياتو العامة -المطمب الثاني
يدصرؼ امةديث عػف ضػمادات شطهيػؽ كاةشػراـ ةةػكؽ اإلدوػاف كةرياشػ  ام امػ  لػ     

امدكؿ امم اصرة إمى امضػمادات امةادكديػ  امشػ  شكلرهػا امدصػكص امدوػشكري  مػف خػبلؿ 
. كمرػف هػذه امضػمادات م401اآميات امرتاه أ وكاة رادت رتاه  تضائي  أك رتاهػ  وياوػي 
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لػػػػ  امكرػػػػر اموياوػػػػ  عدػػػػد امشػػػػيرازمأ شخش ػػػػؼ شمامػػػػانأ ألف هػػػػذا امكرػػػػر ال يػػػػرل جػػػػدكل 
امشطػػػػػرؽ إمػػػػػى امةػػػػػديث عػػػػػف هرػػػػػذا ضػػػػػمادات تهػػػػػؿ تيػػػػػاـ امدكمػػػػػ  اإلوػػػػػبلمي  ههيار هػػػػػا 

ة ألامةري  امةةيةيػػ أ كاةشػػراـ امةةػػكؽ اممؤووػػاشي  امشػػ  جػػرل ذررهػػا لػػ  امكصػػكؿ اموػػاه
اإلدوادي  امش  شركؿ اموػ ادة م هشػر مػف يرػكف مهػا كجػكد مشرامػؿ هػدكف تيػاـ دظػاـ ةرػـ 
 إوػػبلم  يةػػؼ ع ػػى رأس هػػـر اموػػ ط  ليػػ  مج ػػس شػػكرل امكةهػػاة أك امكةيػػ  امكػػرد عدػػد

 .م402اامضركرة

كثيػؽ هةيػاـ امدكمػ   مةد رهط امشيرازم ضمادات ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  هشرؿ   
 اإلوبلمي أ كتد ذرر مجمكع  مف هذه امضمادات ل  رشاهاش  شمث ت هما ي،ش :

 :اعتماد منيج السمم والالعنف -أوالً 
أرد امشيرازم ع ى أف اإلوبلـ هك ديف امو ـ كاموبلـ كهك ".. ي مؿ ع ى دشر    

خماد األمف كاألمافأ كامو ـ كاموبلـ ل  ام امـأ كيو ى ل  إطكاة دائر  ة امةرب كا 
أ إذ أف ةام  امةرب كامصراع ه  ةام  م403امهيهها كادشزاع لشي ها مف هيف امداس.."

ل  ةياة امهشرأ ةامها ةاؿ إجراة ام م ي  امجراةي أ لامبلـز عدد اخشبلؼ  اوشثدائي 
أ رما أف م404اكجهات امدظر شةريـ امةكار كرضكخ مف ميس م  امةؽ إمى امةؽ

دؼ خبلؼ األصؿأ كع ى امذيف يريدكف شطهيؽ اإلوبلـ أف "اموبلـ هك األصؿأ كام 
يشة كا هم ر  اموبلـ كامبلعدؼ.. ه،ف يركف ت ههـأ كشه ان م  رؿ جكارةهـ يريد اموبلـ 
شارة كعمبلنأ.. اهاإلضال  إمىم أف امو ـ هك طريؽ  كيشجدب ام دؼأ مكظان كرأياأ كا 
                                                                                                                                            

شػػكر ع ػػى االدشرديػػت ع ػػى عػػادؿ شػػمراف. ضػػمادات ةةػػكؽ اإلدوػػاف كةرياشػػ  ام امػػ  لػػ  امػػدظـ امداخ يػػ . مةػػاؿ مد
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لبل يدشج إال عرس اممةصكد  شةديـ اموبلـأ أما ام دؼ كاشخاذ وياوات شدال  امو ـأ
. كمصدر ام دؼ كامبلعدؼ هك إرادة اإلدواف ل  دلع امضر كج ب م405اعادةن.."

امخيرأ لاإلدواف تد يكرغ إرادش  ل  ام دؼ أك امبلعدؼ إال إف طريؽ امبلعدؼ هك 
أ كمف يمارس ام دؼ وكؼ يدكر امداس مد أ ألف مف م406ااألو ـ كاألرثر دماةان كدكامان 

ام دؼ مف يةشصر عدك  ع ى أعداةه كخصكم  لةطأ هؿ وكؼ يمشد  ي شمد أو كب
عرض ن  -أيضان –إمى أصدتاةه كة كائ  كاممةرهيف مد  مما يج ؿ ةرياشهـ كةةكتهـ 

ةمؿ  . مةد كصؿ امشيرازم هادشةاده ألو كب ام دؼ أد م407ام مصادرة كاالدشهاؾ
خكلهـ مف دعاش أ ألف كامةكل اإلوبلمي  موؤكمي  شدكير امداس عف اإلوبلـ ك  األةزاب

دعكشهـ إمى اإلوبلـ مـ يصاةهها رلؽ كش ةؿأ كامداس ال ي شدةكف أمران ال يطمئدكف 
إمى امةائميف ه أ لهـ يريدكف مدهجان كداهجانأ هيدما الشةر رثير مف اإلوبلمييف إمى 
هذه امصك  مما اشصككا ه  مف عدؼ خبللان مما أمر ه  اإلوبلـ كود  روكم  اص ى 

  كآم  كو ـم لمف يريد شطهيؽ تادكد  هام دؼ مف ي شؼ امداس ةكم  ةشى مك اهلل ع ي
. كع ى ضكة ذمؾ ذهب امشيرازم م408اكجدكا تادكد  امذم يدادم ه  صةيةان كجميبلن 

إمى امش،ريد ع ى إف مف أهـ ضمادات ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  هك روكخ تاعدة 
كمطامهش  هش ةيف ألراد اممجشمع  امو ـ كاعشماد مدهج امبلعدؼ ل  اممجشمعأ هؿ

كمؤوواش  امرومي  كغير امرومي  مهادئ امو ـ كامبلعدؼأ الف اموبلـ يصؿ هصاةه  
إمى امدشيج  األةوف "كاممواممكف يهةكف وامميف مهما راف مهـ مف األعداةأ كةشى إذا 

ف ور عظم  األدهياة م409اعثر ههـ امزماف كوةطكا لإف اموةكط يركف كتشيان.." أ كا 
كامشكاؼ امداس ةكؿ رواالت اموماة ع ى طكؿ امش،ريخ هك اعشماد مدهج 
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. مةد اوشةى امشيرازم رؤيش  ل  امبلعدؼ مف مصادر مش ددة أهمها: م410اامبلعدؼ
دصكص امةرآف امرريـأ كامود  امدهكي  اممطهرةأ كويرة أهؿ امهيت اع يهـ اموبلـمأ 

كتدرش  اإلهداعي  ل   كمدطؽ ام ةؿ امذم يوشةوف امبلعدؼ كيوشةهح ام دؼأ
االجشهاد مةضايا ام صرأ لضبل عف ششخيص  اممكضكع  م كاتع اإلوبلم  

. كممدهج امو ـ كامبلعدؼ مظاهر رثيرةأ ذررها امشيرازم ل  رشاهاش  م411اكمشربلش 
 :م412امدها
شطهيؽ امةركم  ممدهج امو ـ كامبلعدؼ مع امش بأ لبل يجكز اوش ماؿ ام دؼ  .0

 ل  ما أتره امشارع اممةدس كهاممةدار اممةرر لةط.مع امش ب أك غيره إال 

شطهيؽ امةركم  ممدهج امو ـ كامبلعدؼ مع امم ارض أ لبل يجكز مصادرة  .9
 ةريشها ل  مخش ؼ اممجاالت.

أف شج ؿ امةركم  وياواشها امخارجي  مهدي  ع ى مدهج امو ـ كامبلعدؼ مع  .4
 دكؿ امجكار كامدكؿ اإلوبلمي  كامدكؿ األخرل.

ةركم  مدهج امو ـ كامبلعدؼ مع األت يات امديدي  اممكجكدة ل  هبلد مراعاة ام .3
 اممو ميف.

 عدـ ششجيع امدكؿ اإلوبلمي  جماعات ام دؼ كاإلرهاب كدعمها. .5

 أف شج ؿ امةركم  ش ارها أمةكم  كامك    هك امو ـ كامبلعدؼ. .9

دشر كهياف األو كب امو م  مةركم  امروكؿ اص ى اهلل ع ي  كآم  كو ـم  .2
 امشههات امش  شرد ع ى اإلوبلـ كششهم  ه،د  ديف ام دؼ.كدلع 

عدـ ممارو  امش ذيب مئلترار هامذدب ةشى مع اممجرميف ألد  مف مصاديؽ  .1
 ام دؼ.
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 ال يجكز إخراج مو ـ مف ه د إوبلم  هةج  عدـ ادشمائ  مذمؾ امه د. .2

لضح امظامميف امذيف يماروكف ام دؼ شجاه امداس ه،و كب و م أ أم يجب  .01
 ؿ امبلعدؼ ةشى مع األعداة.اوش ما

 االوششارة ل  إدارة شؤكف امهبلد مف مصاديؽ امو ـ كامبلعدؼ.  .00

 مراعاة امو ـ كامبلعدؼ ل  كضع امةكاديف كشطهيةها. .09

 مراعاة امو ـ كامبلعدؼ ل  كوائؿ اإلعبلـ هرال  أشرامها. .04

 مراعاة أو كب امو ـ كامبلعدؼ ل  تضايا ام ةيدة كمع أهؿ األدياف األخرل. .03

راعاة امو ـ كامبلعدؼ ل  أخبلؽ اممو ـأ ليهش د عف األخبلؽ امويئ  رامةود م .05
كامييه  كامدميم  كامشهم  كاميصب كامةشؿ كامرذب كامرياة كغيرها له  مف مصاديؽ 

 ام دؼ.

ي ـز ع ى اممدظمات ام اممي  مةةكؽ اإلدواف كاألمـ اممشةدة أف ش مؿ ع ى  .09
 ج  إدها مف امشؤكف امداخ ي  م دكؿ.رلع أعماؿ ام دؼ كعدـ امشياض  عدها هة

 مراعاة امو ـ كامبلعدؼ ل  كضع امهردامج االتشصادم م دكم . .02

 مراعاة امو ـ كامبلعدؼ ل  تضايا امدراح كامطبلؽ. .01

يجب ششريؿ مجاف م ةضاة ع ى اإلرهاب ام امم  هامطرؽ امو مي  ال هاإلرهاب  .02
 اممماثؿ.

ذمؾ إف امةب اممشهادؿ هيف مراعاة امو ـ كامبلعدؼ ل  إدارة اممؤوواتأ  .91
اممدير كاممدارأ كامموؤكؿ كامموؤكؿ ع ي أ كهيف امةارـ كش ه  هك أوس امو ـ 

 كاموبلـ اإلدارم.

إف امشيرازم مف خبلؿ هذه اممظاهر أعطى ممدهج امو ـ كامبلعدؼ مواة      
ا كاو  أ كدكران رائدان ل  ضماف ةةكؽ اإلدواف كةرياش  األواوي أ إذ هدكف كجكد هذ

اممدهج ال يمرف ضماف ةماي  امةةكؽ كامةريات كعدـ ادشهارها ةشى مك راف دظاـ 
 امةرـ دظامان إوبلميان ل  شر  .

 :الوعي الثقافي اإلسالمي -ثانياً 
كةرياش  ام ام  عدد امشيرازم ه  دشر  إف امرريزة امثادي  مضماف ةةكؽ اإلدواف  

م  ةةكت  كةرياش  هيف ألراد اممجشمع امكع  امثةال  هاإلوبلـ كأةرام  كتكاعده كمدظك 



اممو ـأ إذ يةكؿ: "..ع ى اممو ميف إذا أرادكا امدهكض كامشخ ص مف هذه األدظم  
امةم ي  كاالوشهدادي  إيجاد امكع  ام اـ كامكهـ امشاـ هرؿ امجكادب اموياوي  كاإلداري  

 رس لكائد كشدأم413اكاالتشصادي  كامديدي  شةت ظؿ تكاديف امرشاب كامود  اممطهرة"
 -ع ى وهيؿ اممثاؿ–ادششار هذا امكع  مف خبلؿ مظاهر مش ددةأ لامكع  اموياو  

"يكجب عدـ اوشوبلـ امش ب م ديرشاشكرييف وكاة رادت درشاشكريشهـ درشاشكري  صرية  
رامةركمات امكراثي  كاالدةبلهي  أك مي ك  رامةركمات امش  شدادم هامديمةراطي أ مردها 

ؿ أك مخامب امةزب امكاةد.. كامكع  االتشصادم يمدع ركف ل  مخامب رأس امما
امماؿ هيد جماع  م يد .. كامكع  االجشماع  يكجب أف ي رؼ اإلدواف شواكم 

 .م414ااممجشمع ل  ام  ـ كامةرـ كامماؿ.."
كيرل امشيرازم أف امةةكؽ كامةريات ال يمرف ضمادها إذا مـ شمش ئ هها امدككسأ    

مدرج  شج ؿ امدرشاشكر ال يجد وهيبلن إمى ممارو  امديرشاشكري  كيجد األلراد ل  ط هها 
أك اإلهةاة ع يهاأ ليدوةب مف امميداف أك يهش د عف امظ ـ كام دكافأ كم ئ امدككس 
ههذه امةةكؽ كامةريات ال يركف إال مف خبلؿ كع  امداس هها كم رلشها م رل  

امكررم مؤلم أ كمف خبلؿ  . ل م ي  دشر امكع  امثةال  يدشج عدها امرشدم415اةةيةي 
هذا امرشد امكررم شوشطيع األم  مدع االدةراؼ كاموير ل  امطريؽ امصةيح امذم 

أ كغياب امرشد امكررم مؤلم  كشخ كها امثةال  ي د مف أهـ أوهاب م416ايةكظ ررامشها
خضكع هذه األم  ال م موشرهريف كامطياة ل  امداخؿأ هؿ كمبلوش مار امخارج  امذم 

أ مذا ال يةشصر امشيرازم ل  دعكش  م417اها كو ب ةرياشها كلشت مةمشهاادشهؾ ةةكت
إمى شكعي   -أيضان –إمى دشر امكع  امثةال  اإلوبلم  ع ى اممو ميف لةطأ هؿ يدعك 
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ام امـ غير اإلوبلم  مي رؼ اإلوبلـ ع ى ةةيةش  كما يدطكم ع ي  مف مدظكم  
 . م418اوب اعشةادهمشرام   م ةةكؽ كامةريات يكشةر إميها هذا ام امـ ة

كتد اتشرح امشيرازم مجمكع  مف امكوائؿ امش  يمرف مف خبلمها دشر امكع  امثةال  
 :م419اهاإلوبلـ مدها

 طهع امرشب كدشرها ع ى أكوع دطاؽ. .0

امشكعي  عف طريؽ اإلذاع  كامش كزيكف كامصةؼ كاالدشرديت كاألشرط   .9
 اممومكع  كاممرئي .

 لشح اممدارس امديدي . .4

 امش  يمي .  ش ديؿ اممداهج .3

 شطكير دكر اممدهر اإلوبلم . .5

 ادششار اممؤووات امثةالي  اممشدكع . .9

 شصدم رجاؿ امديف مم ئ امكراغات امثةالي  اممكجكدة ل  امواة  اإلوبلمي . .2

عداد أرتاـ هاشكي  خاص  مئلجاه  اممهاشرة عف  .1 إتام  امددكات اممكشكة  كا 
 األوئ   امديدي .

ام امـ غير اإلوبلم  مدشر اإلوبلـ كشكضية  إرواؿ امدعاة كاممه ييف إمى  .2
 مش كب هذا ام امـ.

  :وجود مؤسسات المجتمع المدني -ثالثاً 
كشكهم  مةاجات ام صر مف خبلؿ ش،ريده ل  مكاضع  يظهر امشيرازم عمؽ لرره   

ل   -كاف مـ يط ؽ ع يها هذه امشومي  -رثيرة ع ى دكر مؤووات اممجشمع اممدد 
كةرياش  ام ام  كمدع شةكؿ دظاـ امةرـ إمى ةرـ ديرشاشكرمأ إذ  ةماي  ةةكؽ اإلدواف
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دجد عدده دعكة كاضة  إمى إدشاة هذه اممؤووات كشرثيرهاأ ألةيان كعمكديانأ ةشى 
كصؿ األمر إمى عد هذا اممط ب كاجهان شرعيان كود  ركدي  كضركرة ةيكي  م ة  

ف أهـ ودف امةياةأ كتد تاـ أ الف "امدظـ كامشدظيـ ود  مم420اهامدوه  مؤلم  اإلوبلمي 
امركف ع ى هذه امود أ لإف امدظـ مف امموائؿ امضركري  كامةياشي  مر  يةـك اإلدواف 

أ كال وهيؿ إمى م421اهاإلصبلح كيد ـ امداس هامهدكة كامو ادة ل  امدديا كاآلخرة.."
ج ؿ امدكم  اإلوبلمي  دكم  عصري أ آمد  مف امشزعزع كاالدهيارأ كمف امشةهةر 

دهزاـأ كمورع  ل  امشطكر كامشةدـأ إال هادةبلب اممجشمع إمى مئات اآلالؼأ هؿ كاال
كاممبلييف مف اممؤووات امش  ششدالس ليما هيدها ل  عمؿ امخير كشةةيؽ أهداؼ 

. رما أف إدشاة هذه اممؤووات م  لكائد رثيرة مدها "امشكاؼ امداس ةكؿ م422ااإلوبلـ
 اميـ اإلوبلـ اامش  مف ضمدها مدظكم  امديف كتضاة ةكائج امداس.. كاةركم م ش

امةةكؽ كامةرياتم ع ى اممجشمع اهاإلضال  إمىم أد  ر ما شكو ت اممؤووات 
أ كهذا يةكد ل  مةص ش  م423ااإلوبلمي  شة صت اممؤووات غير اإلوبلمي .."
أ ل،ظهرت هذه امرؤي  دزع  م424اامدهائي  إمى ج ؿ األمكر هيد امداس ال هيد امةركم 

امرالض  هةكة مشكويع و طات امدكم أ كتهكؿ صريةا هشةكيؿ مررز امةكة إمى امشيرازي  
األم  هدالن مف دظاـ امةرـأ ألف ج ؿ مررز امةكة هيد األم  يمدع شكرعف دظاـ امةرـ 
كاعشداةه ع ى ةةكؽ األلراد كةرياشهـ ام ام أ كم ؿ مف أهرز مؤووات اممجشمع 

شيرازم ه  األةزاب اموياوي أ ألف اممدد  امش  جرل امش،ريد ع يها مف تهؿ ام
األةزاب اموياوي  "ذات ش،ثير رهير كل اؿ ل  امةياة اموياوي  كاالجشماعي  مرؿ 
يجاهيان ليما مك شكلرت ل  امةزب  ش ب كةركم أ ش،ثيران و هيان ل  األةزاب اممدةرل أ كا 
  مكاصكات كشركط خاص .. ارما أدهام امضماد  ام م ي  م ةكاظ ع ى امديمةراطي

 :م426اأ كمش دد األةزاب لكائد جم  ششمثؿ ل  اآلش م425اكامةي كم  دكف االوشهداد.."
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امةي كم  دكف إتام  أةزاب وري أ لإف األةزاب اموري  رثيران ما ششرؿ خطران  .0
ع ى األم أ ألف إتام  األةزاب شةت األرض كهشرؿ ورم شركف عادة ل  

د امش  شرره امداس ع ى امدكؿ امديرشاشكري  أك ل  امدكؿ ذات امةزب امكاة
االدشماة إمى امةزب امةارـ لةطأ كال شومح ألةد هاالدشماة إمى ةزب آخر أك 
ش،ويس ةزب غيرهأ كهذا وكؼ يدلع إمى إدشاة أةزاب وري  ممكاجه  امةزب 
امةارـأ لشهدأ اممكاجه  هيف امطرليف كامش  شدشه  إمى ادشهاؾ امةةكؽ كمصادرة 

 امةريات كوةؽ ررام  امهشر.

إف اموياو  مثؿ ام  ـك األخرل شةشاج إمى ثةال  كشرهي أ لمف أراد امكصكؿ  .9
م  مف ممارو  ه ض األدكار اموياوي  مف  دإمى رئاو  امدكم  اإلوبلمي  اله

خبلؿ ادشماةه إمى امةزب اموياو أ امذم يدمي  لرريان كوياويان ميركف تادران 
اد دمت األةزاب اموياوي   ع ى شو ـ اممرارز امةيادي  ل  امموشةهؿأ أما إذا

كرادت امةياة امةزهي  مشمةكرة ةكؿ ةزب كاةد لإف ذمؾ يةكد إمى امجمكد 
كاد داـ امكع  اموياو  مدل األلراد كهامشام  عجزهـ عف شكم  اممرارز امةيادي  

 موشةهبلن.

اموياوي  دكر مؤثر ع ى مجرل االدشخاهاتأ إذ شوشطيع هما شم ر   بمؤلةزا .4
شيد امطاتات كشدظيـ صككؼ امداخهيف شةديد اممرشةيف مف تدرة ع ى شة

 اممداوهيف وكاة ل  اممةاعد امدياهي  أك اممداصب امكزاري .

إف مؤووات اممجشمع اممدد  ع ى اخشبلؼ أشرامها: جم ياتأ دةاهاتأ مؤووات    
ديدي أ مدظمات أةزاب وياوي أ.. ششرؿ ضماد  مهم  مةةكؽ اإلدواف كةرياش  

رر اموياو  عدد امشيرازمأ هةيث يج ؿ اد دامها ادةراؼ دظاـ امةرـ ام ام  ل  امك
 كمصادرش  م ةةكؽ كامةريات أمرا مشكتع ةدكث .
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 :قمة الموظفين والدوائر الحكومية -رابعاً 
دلع ش،ريد امشيرازم ع ى دةؿ مررز امةكة مف دظاـ امةرـ إمى األم  إمى مطامهش     

كعدد ام ام يف ليهاأ ألد  يرل أف رؿ مكظؼ هشة يص ةجـ كعدد امدكائر امةركمي أ 
أ م427ازائد عف امةاج  امضركري  امم ة  يشرؿ عامؿ رهت كخدؽ م ةةكؽ كامةريات

ال يةـك ع ى هذا ام دد امهائؿ مف اممكظكيف كامدكائر  -ل  اعشةاده–كاإلوبلـ 
امةركمي أ كما دراه مف شكوع ليها ل  امكتت امةاضر مرده أف أدظم  امةرـ عددما 
شررت أةراـ اهلل  وهةاد  كاوشددت إمى اإلةراـ امهشري  ل  إدارشها لةد خدةت ةريات 

أ كهذه امرثرة ل  اممكظكيف كامدكائر م428اامداس هشرثيرها اممكظكيف كامدكائر امرومي 
 :م429اامةركمي  مةرم  ل  اإلوبلـ ألوهاب عديدة مدها

د مدشجيف أصهةكا ش طيؿ األلرادأ هيدما راف امبلـز أف يركف هؤالة األلرا .0
 موشه ريف لةطأ هوهب كجكدهـ امزائد ل  مؤووات امةركم .

خدؽ ةريات امداسأ ل  ةيف يةرر اإلوبلـ أف امداس مو طكف ع ى أدكوهـ  .9
 كأمكامهـ.

 ششريؿ عه، ع ى ميزادي  امدكم  مف خبلؿ امم اشات كامركاشب امش  يشةاضكدها. .4

 ي  كألرادها.امشخريب امذم هك مبلـز مرثرة اممؤووات امةركم .3

كدشيج  مهذه األوهاب كغيرهاأ دجد امشيرازم يج ؿ أكمى اممهمات امش  شةكـ هها    
 :م430اامدكم  اإلوبلمي  عدد تيامها م امج  هذا األمر مف خبلؿ

شة يؿ امدكائر امرومي  مشركف هةدر امةاج أ هدكف زيادة ع يها كال دةصافأ  .0
 ةدر ةاج  امدكائر إميهـ.لضبل عف شة يص عدد ام ام يف ليها ميركدكا ه

ج ؿ امدكائر هةدر اإلمراف هيد األم أ ةشى يخؼ امضيط عف امدكم  مف  .9
جه أ كيركف مؤلم  دكرا ل  أدارة األعماؿ امةيكي  مف جه  أخرلأ ألف امدكم  
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مـ شكضع إال إلشاع  ام دؿ كشةدـ األم  إمى األماـأ لبل ةاج  مشدخؿ امدكم  
ؿ اممثاؿ شككض امدكم  إمى األم  إدشاة ل  رؿ شؤكف امةياةأ كع ى وهي

اممطارات كامةطارات كرال  اممكاصبلتأ لضبل عف إتام  امشررات اممخش ك  
ذا  كامم امؿأ لإذا اةشاجت امدكم  إمى م مؿ أدكي أ ةرضت امداس إلتامش أ كا 
رادت األم  ال شوشطيع إدجاز ام مؿ همكردها واعدشها امدكم  عف طريؽ 

أك شهد  امهداة اممط كب ثـ شةـك ه رض  م هيع ر   أك  االششراؾ ل  األوهـ
جزة مد  ةوب شةهؿ امداس م شراة أك اممشارر أ لإذا ل  ت امدكم  هذا امش ة 

 مـ يهؽ ليها أم مص ة  م ط  .

شو يـ األمكر إمى امركاةاتأ لشهدؿ امدكم  رؿ غير ذم ركاةة مف رؤواة  .4
يف يشكلر ليهـ ام  ـأ امدكائر كمف أشهههـ إمى أصةاب امركاةاتأ امذ

كامكضي  أ كلهـ امددياأ لإف امرؼة امكاةد يك ؿ ما ال يك    أمؼ غير امرؼةأ 
مع مبلةظ  إعطاة رؿ ذم ةؽ ةة أ لاممةوكهي  ك اممدوكهي  ال مجاؿ مهما 

 ل  امدكم  اإلوبلمي .

دكم  إف امشيرازم ل  مطامهش  هشة يؿ امدكائر امةركمي  كعدد ام ام يف ليها ل  ام     
اإلوبلمي  مـ يرف مدواتان كراة رؤي  مثامي  هدميؿ امخطكات امش  يةشرةها مذمؾأ لهك 
ل  امكتت امذم ية ص امدكائر امةركمي  كام ام يف ليها يدعك إمى شكويع امدكائر غير 
امرومي  أم شمريف امةطاع امخاص مف موؾ زماـ اممهادرة ل  إدارة امدكم  لبل يشةرـ 

ة ل  ةياة األم أ لضبل عف أد  يدعك إمى شرشيؽ امدكائر دظاـ امةرـ هرؿ ش 
امرومي  كج ؿ إدارشها ه،يد رككةة كأميد  هبل مةوكهي  أك مدوكهي  شكود هذه امدكائر 
كش طؿ أدائها ممهامهاأ كتد يةكؿ امه ض: إف امدكم  امةديث  مف طهي شها هك شدام  

شرؿ تاطع غير ممرفأ عدد مكظكيها كمؤوواشهاأ مرف امةرـ ل  هذا اممكضكع ه
طامما إف امدكم  اإلوبلمي  امش  يدعك امشيرازم إميها ال زامت ل  إطارها امدظرم كمـ 
ش،خذ طريةها إمى امشطهيؽأ إال إددا ال يو دا إال ش،ييد دعكش  إمى دةؿ مررز امةكة 
كاممهادرة مف امةركم  إمى األم  اامش بمأ كتد يركف شة يؿ امدكائر امةركمي  

 يف ليها هك كاةد مف آميات أخرل يمردها شةةيؽ هذا األمر.كام ام 
 :ضمانات أخرى -خامساً 



ذهب امشيرازم إمى ذرر ضمادات أخرل م ةةكؽ كامةريات ام ام  مصدرها    
 اممرج ي  امديدي  اإلوبلمي  امش  يدط ؽ مدهاأ كيمرف شةديدها هما ي،ش :

ةراما –اممجشمع ذرر اهلل كامخكؼ مد  كخشيش  وهةاد  مف تهؿ ألراد  .0
ل  رؿ مراف كزمافأ ل  امدائرة كامويارةأ كل  كوط امداسأ  -كمةركميف

كل  امجامع كامةويدي أ كامدرافأ كمةرات امةرس كامشرط أ كعدد امشصدم 
كأداة امكاجبأ ألف اهلل وهةاد  م هـ كيدظر إميهـ كيةاوههـ ل  يـك امةيام  

ف االوشمرار هذرر اهلل وكؼ ي شرؿ تيدان داخ يان ع ى امجميع أشد امةوابأ كا 
 .م431ايردعهـ مف ادشهاؾ ةةكؽ اآلخريف كمصادرة ةرياشهـ

ذرر اممكتأ إذ يةكؿ امشيرازم: "إذا أرددا أف د رؼ مف هك أذرى امداسأ لهؿ  .9
هك مف يم ؾ ماالن رثيران؟ أـ صاةب ام  ـ امرثير؟ أـ امخطيب امذم يج س 

داسأ هؿ األذرى ما ععرل  مدا شةت مدهره آالؼ امداس؟ ميس هؤالة ه،ذرى ام
روكؿ اهلل ص ى اهلل ع ي  كآم  كو ـ اةيثم تاؿ: إف أريس امداس مف راف 
أشد ذررا م مكت.. ع يدا أف ال ديكؿ عف اممكت أهدانأ لك  يـك ما رؿ كاةد 
مدا يمكتأ كر دا دصهح شةت األرضأ لبل شهةى أدتأ كال أهةى أداأ كال يهةى 

دراؾ هذا األمر مف تهؿ امداس عمكمانأ م432ا"اةد ممف ي رلدا أك يةرهدا أ كا 
كامموؤكميف هشرؿ خاص هك ضماد  أواوي  ممد هـ مف امشةكؿ إمى طياة 

 كموشرهريف.

امةرص ع ى خدم  امداسأ كتضاة ةكائجهـأ كمواعدة امكةراة  .4
كامموشض كيفأ هةيث ال يةكؿ اإلدواف: "ميوت هذه موؤكميش أ هؿ ع ى 

،مر هؤالة اممواريفأ د ـ ع ى ام جاف ذمؾأ رما ام جاف اممخشص  أف شهشـ ه
ي ـز ع ى رؿ شخص أف يواهـ ل  تضاة ةكائج امداسأ عدد ذمؾ ي ـ امخير 
كامهرر .. أما إذا تاؿ اإلدواف: هذه مف موؤكمي  امدكم  أك امشجار أك اممراجع 
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ك امةكزات ام  مي أ أك مف أشه أ لإد  يخامؼ ما كرد عف روكؿ اهلل ص ى اهلل 
. إف امشيرازم مف م433ا  كآم  كو ـ:ر رـ راع كر رـ موؤكؿ عف رعيش .."ع ي

خبلؿ هذه امضمادات امثبلث ةاكؿ أف يةي  ضمير اإلدوافأ هةيث يركف 
 ضميره رادعان داخ يان ماد ان م  مف ادشهاؾ ةؽ ما أك مصادرة ةري  ما.

كجكد امدظاـ االتشصادم امصةيح. يشرؿ هذا األمر عدد امشيرازم ضماد   .3
مهم  م ةةكؽ كامةرياتأ ألد  ي شةد إف امةري  ششط ب "عدـ كجكد جه  مزيك  
إلرادة األم أ راالتشصاد اممدةرؼ هوهب رأس امماؿأ كذمؾ مكضكح.. إف 
مدهاج امماؿ مك راف مدةرلان إمى امرأومامي .. يشجمع مدل امرأومامييف امماؿ 

عادالن ليوش مؿ لائض امزائد عف ةةهـأ كال يركف امشكزيع ع ى األم  شكزي ان 
هذا امماؿ.. ل  شةكير االدشخاهات ةوب صامح امرأومام أ كال يركف ةيدئذ 

أ رما أف مف مةشضيات االتشصاد امو يـ هك إد  م434اةوب صامح األم .."
ية ؿ ةاجات امداس االتشصادي أ لإذا مـ يةةؽ ذمؾ راف هدر امةةكؽ 

ـ يوشطع أشهاعها ال يمرف كامةريات أمرا رثير امكتكعأ لمف رثرت ةاجاش  كم
 .م435امد   مف االدةراؼ عف امصكاب كادشهاؾ ةؽ اآلخريف

هواط  اممةارـأ ذرر امشيرازم هذه امضماد  ل  رشاه  الة  امةةكؽم كأراد أف  .5
يهيف أف هواط  اممةارـ ل  امدكم  اإلوبلمي  همخش ؼ مظاهرها مف وهكم  

عدـ كجكد اممةاميف امذيف امكصكؿ إمى اممةرم أ إمى اد داـ روكـ امدعاكم ك 
يشبلعهكف هامةؽأ كاعشماد آميات امةضاة اإلوبلم  امم ركل أ ر ها أمكر 

. لههذه األمكر مجشم  أ م436امهم  ل  ضماف ةةكؽ اإلدواف كعدـ ادشهارها
يشكصؿ امشيرازم إمى االعشةاد هضماف ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  لشو ـ 

 مي  ةةيةي .مف االدشهاؾ كاممصادرة ل  دكم  إوبل

 ة المبحث الثاني: تصنيف حقوق اإلنسان وحرياتو العام
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إف امةديث عف شصديؼ جامع م ةةكؽ كامةريات ل  امكرر اموياو  امم اصرأ      

هك أمر ه يد االةشماؿ كهامغ امص كه أ ألف هذه امةضي  يشةرـ هها هشرؿ رهير امرأم 
هذا اممجاؿ كامشدام  امموشمر مهذه امةةكؽ مع شةدـ امشخص  م هاةثيف كاممهشميف ل  

مبلوشدالؿ  -غامها -اإلدواف ل  اممددي  كامةضارةأ كأف كضع هرذا شصديؼ يركف
. كم خركج مف شرؾ م437اكميس م رركف إمي  هشرؿ دهائ  رما يةكؿ أةد امرشاب

يؼ امشصديكات اممش ددة كر  يركف مديدا ل  هذا اممهةث أواس دوشدد إمي  ل  شصد
امةةكؽ كامةريات ام ام  عدد امشيرازمأ لةد شـ االعشماد ع ى امشرع  امدكمي  مةةكؽ 
اإلدواف ممث   هاإلعبلف ام امم  مةةكؽ اإلدواف امصادر عف األمـ اممشةدة ل  عاـ 

أ كام هديف امخاصيف هامةةكؽ اممددي  كاموياوي أ كامةةكؽ االتشصادي  0231
0299كاالجشماعي  كامثةالي  م اـ 

أ لضبل عف عدد مف اممكاثيؽ امدكمي  امصادرة م438ا
مف األمـ اممشةدة كاممش  ة  هةماي  ةةكؽ كةريات لئات اجشماعي  خاص أ كاوشدادان 
مهذه امشرع  شـ شةويـ هذا اممهةث إمى ثبلث  مطامب: األكؿ يش  ؽ هامةةكؽ 

االجشماعي أ أما كامةريات اممددي  كاموياوي أ كامثاد  هامةةكؽ كامةريات االتشصادي  ك 
اممط ب امثامث لويشةدث عف ةةكؽ كةريات لئات اجشماعي  خاص  شش  ؽ هةةكؽ 

 ةةكؽ اممرأة كامطكؿ كاموجيف كاألت يات.
 
 

 :الحقوق والحريات المدنية والسياسية -المطمب األول
 ششمثؿ امةةكؽ كامةريات اممددي  كاموياوي  همجمكع  مف امةةكؽ كامةريات ه .     
 :الحق في الحياة -أوالً 
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ال يةشصر امشيرازم ل  ةديث  عف ةؽ امةياة ع ى أه اده امةادكدي أ هؿ إد  ي طي     
أه ادان تدوي  شدط ؽ مف صميـ امشري   اإلوبلمي  كرؤيشها اإلدوادي  ل  اإلصبلحأ 
مذا يةكؿ: ".. مئلدواف ةؽ امةياة امرريم  مكلران لي  شركط امةياةأ كال يجكز ألةد أف 

ع يها.. اكم ال يو ب هذا امةؽ مف أةد رهيران أك صييرانأ أك مو ـ أك رالرأ  ي شدم
أك عامـ أك جاهؿأ أك شريؼ أك كضيعأ إال هوهب ةرـ شرع : كمذا لرياف اإلدواف 
اممادم كامم دكم يجب ةكظ أ كشةمي   امشري   اإلوبلمي أ كامدكم  اإلوبلمي  امةائم  

إمى ه د مماش  ةشى ي ـز ع ى اممو ميف اةشراـ هامشري   اإلوبلمي  مف تهؿ كالدش  
ةوب -أ كتد شجود هذا امةؽ ل  امشري   اإلوبلمي  م439اجوده ه د مكش .."

مف خبلؿ مكارد رثيرة مدها تكم  ش امى: امف تشؿ دكوان هيير دكس أك لواد  -امشيرازم
  أ كل  أةاديث امروكؿ اص ى اهلل ع يم440ا ل  األرض لر،دما تشؿ امداس جمي انم

كآم  كو ـم جاة: مف أعاف ع ى تشؿ مو ـ كمك هشطر ر م  جاة يـك امةيام  مرشكب 
. كتكم : ما عجت األرض إمى رهها ر جشها مف دـ م441اهيف عيدي  آيس مف رةم  اهلل

. إف شةديس ةؽ امةياة ل  امشري   اإلوبلمي  دلع امشيرازم م442اةراـ يوكؾ ع يها
إال ما – ظ  دـ اممو ـأ هؿ دـ اإلدواف مط ةان إمى امةكؿ: "يةـر ل  اإلوبلـ ةرم  مي

كعرض  كمام أ لاموياو  اإلوبلمي  غير م كث  هوكؾ امدماة.. هؿ  -خرج هامدميؿ
أ ك"مف يةشؿ م443اشمدع عف ذمؾ مد ان هاشان إال ل  أتصى مكارد امضركرة رمان كريكان.."

ذه امجريم أ إدوادان ألجؿ غاي  يريد امكصكؿ إميها يؤرد ع ى أف دكو  م كث  هه
اهةيثم مك شكتؼ شةةيؽ ش ؾ امياي  ع ى تشؿ امداس جمي انأ كشمرف مف ذمؾ ألتدـ 

أ لمف ".. ال يشكرع عف إطبلؽ رصاص  ل  مةظ  غضب جامحأ أك م444اع ى ذمؾ"
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ألجؿ رغه  شيطادي أ ال يشكرع عف ضيط زر شدط ؽ أثره عشرات امصكاريخ ةام   
 ى ذمؾ امزر يشـ هدكس هواط  كوهكم  امرؤكس امدككي أ ليما مك راف امضيط ع

 .م445اامضيط ع ى زداد امهددتي "
إف امشيرازم ل  ش،ريده ع ى ةؽ اإلدواف ل  امةياة ادط ؽ مف دظرة اإلوبلـ إمى    

اإلدوافأ إذ أف اإلدواف خ يك  اهلل ل  األرضأ ك "هؤالة امذيف يماروكف امةشؿ 
رضأ هؿ هـ يداتضكف إرادة اهلل كام دكاف ال يةؽ مهـ أف يركدكا موشخ كيف ل  األ

. كوي ط  م446اةيف ي م كف ع ى شةكيؿ اإلدواف إمى آم  م دة م ةشؿ كاإلرهاب.."
هذا امرأم مةؽ اإلدواف ل  امةياة زخمان مضالان ال مما شهية  كشةرم  امدصكص 
امةادكدي أ هؿ مما شةشضي  امكطرة اإلدوادي  امو يم  مشرام ها مع امكجكد اممةيط هها. 

إذ  -اوشدادان م شرع–ذا راف امشيرازم تد أهاح االتشصاص مف اإلدواف امم شدم كا  
ومح هةرماد  مف ةياش أ لةد ج ؿ ذمؾ مةشردان هشركط مشددة يةشمها و كؾ اإلدواف 
اممدال  إلدواديش  كاممدشهؾ مةةكؽ اآلخريفأ ليركف ةرماد  مف ةة  ل  امةياة شطهيةان 

 م  دؿ ال شجاكزان ع ي . 
 :الحق في المساواة -ثانياً 
أعطى امشيرازم مةؽ اممواكاة مواة  رهيرة مف االهشماـ كامشرريزأ ألد  يؤمف     

ه،ف "..األصؿ ل  اإلوبلـ هك اممواكاة هيف ألراد امهشر ل  اإلدوادي  كامهشري أ.. اكم 
إف امداس جمي ان خ ةكا مف دكس كاةدة كهك آدـ ع ي  اموبلـ كزكجش  كه  ةكاة ع يها 

دما امرؿ ع ى امكطرة.. كيرل إف امداس امو بلـأ كيرل عدـ امشكاضؿ ل  امكطرةأ كا 
مشواككف ل  امكاجهات كامةةكؽ ل  غير ما اوشثد  مةرم  عة ي أ كمةشضى رؿ ذمؾ 
هك امو ـ كاموبلـ ام اـأ لامجميع أماـ شري   اهلل ش امى وكاةأ لشري ش  وهةاد  شورم 

رأ كامةارـ كاممةركـأ كامكاضؿ كاممكضكؿأ أما ع ى اميد  كامكةيرأ كامرهير كامصيي
اممكاض   امطهةي  كما أشه  له  شكجب امدزاعات كامةركب كشركف وههان مرثير مف 

أ كاإلدواف "هةاج  إمى اممواكاة ل  امةادكف ةشى ال يركف م447امصاديؽ ام دؼ.."
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ام هادات  إدواف أدزؿ مف إدواف آخرأ هيدما ربلهما ل  اإلدوادي  مشواكيافأ وكاة ل 
أك امم امبلت أك األةراـأ راإلرث كامدراح كامطبلؽ كامديات كاألمكر اموياوي  
كاالجشماعي  كاالتشصادي  كامشرهكي  كغيرهاأ كخبلؼ ذمؾ ما يشاهد ل  رثير مف 
امهبلد مف شرجيح مي  ع ى مي أ أك عدصر ع ى عدصرأ أك مكف ع ى مكفأ أك ركف 

. م448اإدواف هك مف أهؿ جيراليا غير ذمؾ.." اإلدواف مف أهؿ جيراليا خاص  ع ى
لضبل عف اممواكاة أماـ امةادكفأ يؤرد امشيرازم ع ى اممواكاة أماـ امةضاة إذ ".. 
مرؿ إدواف امةؽ ل  امةضاة اممشواكم مع اآلخريفأ لبل ةؽ م ةاض  أف يةكؿ: إف 

ؿأ أك هذا عامـ لهك مةدـ ع ى امجاهؿ ل  امةضاةأ لي ط  م  امـ امةؽ دكف امجاه
يةكؿ هذا شريؼأ أك ثرمأ أك و طافأ أك ذك عشيرةأ كذاؾ غيرهأ أك هذا مف كطد  

أ كتد أصهح امةؽ ل  اممواكاة  تاعدة شرعي  م449اكذاؾ أجده أ أك غير ذمؾ.."
يجب أف ش مؿ امدكم  اإلوبلمي  همةشضاهاأ لبل شكرؽ هيف اممو ميف ألم وهب رافأ 

هذه امكركؽ هضاع  موشكردة جاة هها االوش مار رام ي أ أك ام كفأ أك امجدوي .. ألف 
أ أما امكركؽ امطهي ي  رامكركؽ هيف م 450اإمى ام امـ اإلوبلم  مشمزية  مف خبلمها

اممرأة كامرجؿ ل  ه ض األمكرأ أك االخشبلؼ هيف اممو ميف كغير اممو ميف ل  
ةاعدة أمكر أخرل لةد أترها امشيرازم دكف أف ي شةد همواوها مف تريب أك ه يد ه

أ كويشـ االطبلع هشرؿ أرثر شكصيبلن ع ى هذا م451ااممواكاة ل  امشري   اإلوبلمي 
 اممكضكع مف خبلؿ اممط ب امثامث مف هذا اممهةث.

 :الحق في المحاكمة العادلة-ثالثاً 

أشار امشيرازم إمى ةؽ اإلدواف ل  مةارم  عادم  ل  رشاهاش أ هةكم : ".. لإف    
م  أف يهيئ ام دام  االجشماعي  مرؿ األلرادأ وكاة عدام  امبلـز ع ى امةارـ اإلوبل

اجشماعي  ل  خارج مهةث امةضاة.. أك هامدوه  إمى امةضاة اةيثم يشةارـ امداس 
إمى امةضاة ةشى إذا راف اممششر  مف أتؿ األلراد ل  امو ـ االجشماع  كاممششرى 
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مي  كشدصك  كشدلع ع ي  رئيس دكم .. لمف ةؽ امكرد أف ي ج، إمى و ط  شرعي  شة
عد  ما مةة  مف ضرر أك ظ ـأ وكاة راف امةؽ م  أك ع ي . كع ى امةارـ أف يةيـ 
هذه امو ط  كيكلر مها امضمادات امركي   هاوشةبلمها.. كال يجكز مصادرة ةؽ امكرد 
ل  امدلاع عف دكو أ كعف عرض أ كعف شرل أ شةت أم مهررأ رما إد  ميس ألةد 

أ كأرد        م452اير اممو ميف ه،ف يطي كا أمران هخبلؼ امشري  .."أف ي ـز اممو ميف أك غ
ع ى إف ".. رؿ إدواف هرمة ليما يشهـ إال إذا ثهت ثهكشان شرعيانأ كهذا امةؽ  -رذمؾ-

موشمر ةشى يثهت خبلل  أماـ مةرم  شرعي  عادم  .. رما ال يجكز ه،م ةاؿ مف 
وبلمي  م جريم أ ل  ى امةارـ أف األةكاؿ شجاكز ام ةكه  امش  تدرشها امشري   اإل

ذا ش دل امةارـ عف  .. كا  أ لإف هداؾ لرتان هيف امجريم  كاممجـر يطارد امجـر ال اممجـر
امةد اممشركع عاممان عامدان عزؿ عف امةرـأ ألف مف شرط امةارـ أف يركف عادالنأ 

يم أ رما إد  ي ـز ع ى امةاض  مراعاة امظركؼ كاممبلهوات امش  ارشرهت ليها امجر 
درئان م ةدكد.. رما إد  ال يجكز أف يؤخذ إدواف هجريم  غيره.. لبل يصح م ةارـ أف 
يمد اميد إمى ذكم اممجـر مف أهؿ أك تريب أك جار أك أصدتاة أك أشهاع أك ما أشه  

. كال يةشصر امشيرازم ع ى ذمؾأ م453اذمؾأ لرؿ إدواف موؤكؿ عف جريم  دكو .."
أف يةمؿ امداس أعمام  ع ى امصة أ لبل يشمرف  هؿ يضيؼ: ".. مرؿ لرد امةؽ ل 

امو طات مف دي   هوكة كال يجكز مطامهش  هشةديـ امشهرير م مؿ مف أعمام  أك كضع 
أ كههذا لةد خشـ امشيرازم ةديث  عف ةؽ م454امف أكضاع أ أك تكؿ مف أتكام .."

هجـر ما  اإلدواف ل  اممةارم  ام ادم أ هشةريـ اوش ماؿ امةكة ضده الدشزاع اعشراؼ
 مد  هامةكةأ ألف األصؿ هك ةمؿ ظاهر أتكام  كأل ام  ع ى امصة .

إف ةديث امشيرازم عف ةؽ اإلدواف ل  اممةارم  ام ادم أ يكضح إد  كضع م      
 شركطان شج    أرثر روكخا كادوجامان مع مرج يش  امكرري  ه : 

مةؽأ ألد  إذا مـ إد  رهط هةاة دظاـ امةرـ ل  امدكم  اإلوبلمي  هاةشراـ هذا ا .0
وةاط أ مما يج ؿ مف كجكد هذا  يك ؿ ذمؾ لةد شرط ام دام  اممهرر مزكام  كا 
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امةؽ أمران ال يةشصر ع ى امدص امةادكد  ع ي  لةطأ هؿ كمشجودان ل  هدي  
 دظاـ امةرـ امةائـ.

إف شجريـ اإلدواف كعدـ شجريم  ال يوشدد إمى تكاديف كض ي أ شض ها مجامس  .9
دةص امجرائـ ةوب أهكاة اممشرعيف كاخشبلؼ زماف كمراف هشري  شزيد أك ش

كجكدهـأ هؿ شةشصر ةام  امشجريـ ع ى ش ؾ األمكر امش  جرمها امشارع 
اممةدس وهةاد  كش امىأ كهذا وكؼ ي ط  م جريم  كضكةان كثهاشان مهما 
اخش ؼ امزماف كاممراف. كرأم امشيرازم هذا اليمدع مف امةكؿ ه،ف شطكر امةياة 

اممشوارع  يةكد أةيادا إمى   ي  أ الويما ل  ظؿ امشطكر امشردكمكجاإلدواد
ظهكر ةاالت جرمي  مـ يدص ع يها ل  امشرع  اإلوبلم  مردها شةشاج إمى 
اوشدهاط أك كضع امةكاديف اممداوه  امش  شجرمها كشردع مرشرهها مذا يجب 

 االدشهاه إمى ذمؾ . 

ادشكاة ةام  امضركرة امش  أشار أف ششكلر ل  امشجريـ رال  أرراف امجريم  مع  .4
ال لإف امةدكد شدرأ هامشههاتأ ألف األصؿ هك  إميها امششريع اإلوبلم أ كا 

.  مةاره  امجريم  ال م اته  اممجـر

 
 :الحق في الحرية -رابعاً 

ةظيت امةري  هاهشماـ رهير مف امشيرازمأ لهك لضبل عف ما تام  عدها ل      
د ع ى إف "ةؽ امةري .. ةؽ مةدس هامدوه  إمى اممهةث األكؿ مف هذا امكصؿأ يؤر

رؿ إدواف كيوشصةه  طكؿ ةياش أ ميس ألةد أف ي شدم ع ى هذا امةؽأ كي ـز ع ى 
امدكم  شكلير امضمادات امرالي  مةماي  ةري  األلرادأ ةري  م ةكم .. كال يجكز شةييدها 

ما إد  ال يجكز أك امةد مدها إال ةوب اممكازييف اممذركرة ل  امكة  اإلوبلم .. ر
ألم  أف ش شدم ع ى أم  أخرل أك ش ب أف ي شدم ع ى ش ب آخرأ أك جماع  أف 

أ مما أعطى م ةري  لضاة كاو ان ال يةشصر ع ى م455اش شدم ع ى جماع  أخرل"
األلرادأ هؿ يشمؿ األمـ كامش كب كامجماعاتأ إذ مرؿ كاةدة مف هذه امكةدات 
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كعدـ مصادرة ةريشها  -لةان م مكازيف امشرعي ك –االجشماعي  امةؽ ل  امشمشع هامةري  
دما  شةت أي  ذري  أ إال إف امةؽ ل  امشمشع هامةري  ال يةشصر ع ى صكرة كاةدةأ كا 

 يد رس مف خبلؿ صكر عديدة مدها:
 :الحرية الشخصية .1

يةر امشيرازم هذه امةري  هةكم : يجب "أف يركف اإلدواف آمدان ع ى ةريش أ   
أ ليرلض شةييد امةري  م456اةدد إتامش  أك ما أشه  ذمؾ"لبل يجب أف ي شةؿ أك ش

امشخصي  مئلدواف مف خبلؿ امرتاه  امةركمي  ع ى ةياة امداس هاوش ماؿ 
امكوائؿ اممخش ك  مف اإلعبلـ كتكل األمفأ كمراته  امروائؿ كامهكاشؼ.. ألدها 

أ كمف مشط هات امةري  امشخصي  م457امف تهيؿ االعشداة ع ى ةري  اإلدواف
دواف هك ةمؿ تكم  كعم   ع ى امصة أ لبل ششمرف امو طات مف اإلواةة مئل

أ كاةشراـ م459اأ كةماي  عرض  كوم ش م458اإمي   هوهب تكؿ أك عمؿ صدر مد 
 .م460اةرم  مدزم أ لبل شدشهؾ هذه امةرم  هصكرة شخامؼ مةشضيات امشري  

 :حرية االعتقاد .2

امديدي  ه  مف امةريات يهيف امشيرازم إف ةري  ام ةيدة كممارو  امش ائر   
امش  وهؽ اإلوبلـ امدكؿ امديمةراطي  اممكجكدة ل  امكتت امةاضر هامدعكة 
إميهاأ عددما مدع إرراه أةد ع ى اعشداؽ ديف ما هدكف رضاهأ لجاة تكم  

أ كتكم  ش امى: امرـ م461ااال إرراه ل  امديف تد شهيف امرشد مف امي م ش امى:
مى :الذرر إدما أدت مذررأ موت ع يهـ أ كتكم  ش ام462اديدرـ كم  ديفم 

                                                 

م مةمد امةويد  امشيرازم. امصياغ  امجديدة م امـ اإليماف كامةري  كامرلاه كاموبلـ. مصدر واهؽ. ص  456ا
 .404-409ص 

-952. ص ص0223مكرر اإلوبلم أ . هيركتأ مؤوو  ا0م مةمد امةويد  امشيرازم. امةريات. ط 457ا
951. 

 .922. مصدر واهؽ. ص0م م مزيد راجع: مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امدكم  اإلوبلمي . ج 458ا
 .911. مصدر واهؽ . ص 0م مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امدكم  االوبلمي  . ج 459ا
كامرلاه كاموبلـ. مصدر واهؽ. ص  م مةمد امةويد  امشيرازم. امصياغ  امجديدة م امـ اإليماف كامةري  460ا

 .405-403ص
461
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أ كتكم  ش امى: اكأمرت ألعدؿ هيدرـ اهلل رهدا كرهرـ مدا أعمامدا م463اهمويطرم
مي  اممصيرم  ف م464اكمرـ أعمامرـ ال ةج  هيددا كهيدرـ اهلل يجمع هيددا كا  . كا 

ل  اإلوبلـ شوشدد إمى تاعدة مهم  ه   -رما يراها امشيرازم–ةري  االعشةاد 
اممشيئ مأ أم إد  شرؾ اعشداؽ امديف إمى مشيئ  اإلدواف كمـ يجهره اتاعدة 

 :م465اع ى ذمؾأ كهذا ما يكضة  تكم  ش امى

  .م466ا اتؿ امةؽ مف رهرـ لمف شاة ل يؤمف كمف شاة ل يركرم
 .م467ا اأف هذه شذررة لمف شاة أشخذ إمى ره  وهيبلنم

 .م468ا اربل إد  شذررة. لمف شاة ذرره م
 . م469ا مف شاة ذررهماربل إدها شذررة. ل

 .م470ا اذمؾ اميـك امةؽ لمف شاة اشخذ إمى ره  معهانم
كهذا يج ؿ اعشداؽ امديف ل  اإلوبلـ أمران اخشياريان هيد اإلدوافأ كةري  االعشةاد     

ششمؿ لضبل عف اعشداؽ امديفأ ةري  ممارو  ش ائره مف تهؿ اممو ميف كغير 
م ع ى إعطائهـ ةري  ممارو  امش ائر اممو ميفأ لهامدوه  م مو ميف يةث امشيراز 

رال  مف صبلة كصـك ككضكة كشيمـ كغوؿ كذرر اهللأ كتراةة امةرآف كامةج 
أ أما غير اممو ميف ل هـ    م471اكاالعشراؼ كامدعاة هصرؼ امدظر عف امزماف كاممراف

ةري  ممارو  ش ائرهـ هرؿ ةري  "كهـ آمدكف ع ى عةائدهـأ دكف أف  -أيضان –
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 ى شهديؿ عةيدشهـ إمى عةيدة أخرل أك شهديؿ أعمامهـ إمى أعماؿ أخرل يجهرهـ أةد ع
أ رذمؾ: "مف ةؽ أهؿ امرشاب أف يماروكا ش ائر م472ارؿ ل  إطاره كمكازيد .."

ديدهـ. لبل شهدـ مهـ رديو أ كال يرور مهـ ص يبأ هؿ إف مرارز عهاداشهـ شةميها 
هـ كطةكوهـ امديدي  ريكما شاةكاأ امدكم  اإلوبلمي أ كشمرف أصةاهها مف امةياـ ه هاداش

ما مـ يرف اعشداة كأضرارأ كهذا ميس شرطان ع يهـ لةطأ هؿ ع ى رؿ لرد ي يش ل  
رعاي  امدكم  اإلوبلمي أ لإد  ي ـز أف ال يركف امكرد امم شدؽ مديف أخر م شديان ع ى 

ب إمى اآلخريف أك ضاران ههـأ هؿ مف ةؽ زكج  اممو ـ اميهكدي  أك امدصرادي  أف شذه
. كادطبلتان مف م473اامرديو  أك إمى امم هد رما شذهب امزكج  اممو م  إمى امموجد"

هذا اممكتؼ كجد امشيرازم إف "اإلوبلـ ال يش رض م مجكو  كدةكه إف درح أم  
ف  -هشرط االوششار كعدـ اممجاهرة هك     -كأخش  أاةيثم إف ذمؾ جائز ل  ديد أ كا 

اإلوبلـ ال يريد اإلرراهأ م ةاعدة امم ركل : امةور ال  راف ديد  ل  امكاتع مزيكانأ ألف
دما يداتش   دما يريد إعطاة امةري  مرؿ إدواف ليما ي مؿ ةوب م شةدهأ كا  أ كا  يدـك

ادع إمى وهيؿ رهؾ هامةرم  كاممكعظ  امةود  كجادمهـ [هاممدطؽأ كمذا تاؿ وهةاد :
أف يمارس "..  .كمف ةؽ اإلدوافم474ام"095اوكرة امدةؿ:  ]هامش  ه  أةوف..

ةري  االعشةاد.. همخش ؼ امكوائؿأ لإف مرؿ شخص ل  ةدكد امشري   اإلوبلمي  أف 
يكرر كي شةدأ كي هر عف لرره كم شةده دكف شدخؿ أك مصادرة مف أةد.. كهرذا مف 
ةؽ رؿ لردأ هؿ كاجه  كاجهان ركائيان أةيادانأ كعيديان أةيادانأ أف ي  ف رلض  م ظ ـ 

دراره م أ كأف ي ةاكم  مف دكف شهيب مف مكاجه  و ط أ أك ةارـ أك دظاـ.. كال كا 
ف رادكا مخامكيف مئلدواف ل  امم شةد" . م475ايجكز إهاد  اآلخريف كال وخريشهـ كا 

ل،عطى امشيرازم ههذه امدزع  مةري  االعشةاد لضاةا رةهانأ ج ؿ لرره لرران ثكريان يدعك 
 إمى امثكرة ع ى رؿ 
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اأ كهك ل  رؿ ذمؾ يجد م يد  امكررم ل  امشري   مف يصادرها كيمدع امداس مده
 اإلوبلمي  امش  يهشدم  هإش اعاشها.

 
 

 :حرية الرأي والتعبير .3

شةدث امشيرازم عف هذه امةري أ لطامب هإعطاة اإلدواف امةري  ل  إهداة    
امرأم امكةه  أك األصكم  أك االجشماع  أك األده  أك امطه  أك امهددو  ... 

أ كأف يركف ةران ل  اخشيار كوي   امش هير م476امخطاه  أك امرشاه وكاة عف طريؽ ا
عف هذا امرأم وكاة راف هإصدار امصةؼ اميكمي  ل  مخش ؼ اممجاالت 
امةياشي أ أك اممجبلت امدكري أ أك اممةطات اإلذاعي  كامش كزيكدي  أك ه،ي  كوي   

 أخرل.

 :حرية التجمع واالجتماع .4

كيؽ ام اد م هيف امشجمع كاالجشماع هامةكؿ: يكرؽ امدرشكر اةواف مةمد ش    
إف امشجمع يشميز هثبلث صكات مششرر  كهك أف يركف مدظـ كغير موشمر 
كيجمع اممشارريف مشةةيؽ لررة ماأ مذا لهك يوشه د لررة امش ةائي  مف امشجمع ل  

. كتد كرد امةديث عف ةري  م477اةيف ي ةد االجشماع كيدكرط خبلؿ مدة م يد 
أ كل  ام هد امدكم  م478اجشماع ل  اإلعبلف ام امم  مةةكؽ اإلدوافامشجمع كاال

أ إذ اتشردت ممارو  هذه امةري  ل  م479اامخاص هامةةكؽ اممددي  كاموياوي 
امشرع  امدكمي  ل  أف يركف امشجمع و ميانأ كأف ال يكضع ع ي  مف امةيكد إال 

موبلم  ام ام  ش ؾ امش  شكرض ل  مجشمع ديمةراط أ مةماي  األمف امةكم  أك ا
أك امدظاـ ام اـ أك ةماي  امصة  ام ام  أك اآلداب ام ام  أك ةماي  ةةكؽ 
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اآلخريف كةرياشهـأ كهذا يدؿ ع ى أف امشمشع ههذه امةري  ميس مط ةان هؿ مةيدان 
 هشركط م يد  يةددها امةادكف.

 أما امشيرازمأ لةد شطرؽ إمى هذه امةري  مف خبلؿ امش،ريد ع ى ةؽ اإلدواف   
هةري  االجشماع ل  مخش ؼ االجشماعات وكاة رادت مراويـ ديدي  أك اةشكاالت 
أك عزاةات أك أم دكع آخر مف االجشماعاتأ لضبل عف ةؽ اإلدواف هةري  
امشجمع مف خبلؿ امدةاهات ام مامي  أك امجم يات امكبلةي  أك دةاهات األطهاة أك 

يري  أك امثةالي  أك امشرهكي  اممهددويف أك امشجار... أك مف خبلؿ امجم يات امخ
أك امشكعكي  أك االشةادات امطبلهي ... أك مف خبلؿ إدشاة اممدظمات امكطدي  

أ مما يج ؿ مواة  هذه م480اأك اإلت يمي  أك مف خبلؿ األةزاب اموياوي 
امةري  كاو   جدان شام   مرؿ مجاالت امةياة اموياوي  كاالتشصادي  

يكد امش  شةد مف هذه امةري أ أال إدها ل  كاالجشماعي أ كمـ يشةدث عف امة
ةةيةشها تيكدان شرعي  مدط ة  مف ضكاهط امشري   اإلوبلمي  امش  ششيح مئلدواف 

 . م481ال ؿ اممهاح كشمد   مف ل ؿ اممةرمات 
 :حرية المشاركة في الحياة العامة .5

يةصد هةري  اممشارر  هك أك يركف مئلدواف دكر ل  إدارة شؤكف مجشم      
هصكش  مرشةان أك داخهان أك مف خبلؿ شة ده م كظائؼ ام ام أ كامشيرازم  وكاة

شةدث عف هذه امةري  ل  مكاضع عديدةأ إذ تاؿ: ".. مرؿ لرد امةؽ ل  أف 
ي  ـ هما يجرم ل  ةياة األم  مف شؤكف ششصؿ هاممص ة  ام ام  كامخاص  

هار عدصرم كامكظائؼ اممخش ك  كال شوةط هذه األه ي  أك شدشةص شةت أم اعش
أ كأرد ع ى أف اإلوبلـ وهؽ م482اأك طهة  أك ميكم أك جيرال  أك ما أشه .."

رؿ األدظم  ل  امدعكة إمى هذه امةري  مف خبلؿ ج ؿ امصبلةي  مشكم  
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امكظائؼ ام ام  مهاة  مرؿ مف م  امركاةة كاممؤهبلت امشرعي  مع اخشيار األم  
 .م484ااالدشخاب كامشرشيح أ لضبل عف  ش،ريده ع ى ةري  اإلدواف ل م483ام 
  

 :ياب وحق المجوءحرية الذىاب واإل .6

شطرؽ امشيرازم إمى ةري  امذهاب كاإلياب مرات عديدة أرد مف خبلمها ع ى    
ضركرة إعطاة اإلدواف ةري  امذهاب كاإليابأ مطامهان ل  امكتت دكو  هإمياة 

ؿ هها هيف جكازات اموكر كش،شيرات اممركر كتكاديف امهجرة كما أشه  امم مك 
دما م485اامه داف اإلوبلمي  أ كج ؿ هذه امةري  مكشكة  ال ششةدد هكتت م يفأ كا 

أ لمف ةؽ م486ايةؽ مئلدواف امشمشع هها ل  أم كتت يشاةأ ميبلن راف أك دهاران 
اإلدواف أف يشمشع هػ "امةري  ل  اموكر م صيد أك م دزه  أك م  بلج وكران تصيران 

ف تصد اإلتام  همخش ؼ امكوائؿأ أك راجبلن هدكف أك طكيبلن هةصد اإلتام  أك هدك 
كوي   أك م دراو  أك م  مؿ.كامةري  ل  اإلتام  ل  ه ده أك غير ه ده أك ل  هري  
أك ل  وكيد أ ل  كتؼ أك م ؾ أك ل  مؤوو  ديدي  أك مؤوو  اجشماعي  

. كمكتؼ امشيرازم هذا دل   إمى مةاره  أواميب م487اه،جرة أك هيير أجرة"
د كامدك  امش  شماروها ه ض ه داف ام امـ ل  امكتت امةاضرأ وكاة األه ا

مه ض مكاطديها أك مؤلجادب امذيف يكدكف إميهاأ ألدها هرأي  أواميب ميس مها ل  
اإلوبلـ عيف كال أثر إال ل  مكارد ت ي   ذررها امشارع اممةدسأ مهرران هذا 

. كمف م488اامهـ كأدكوهـهامةاعدة اإلوبلمي  امش  شةكؿ: امداس مو طكف ع ى أمك 
يش،مؿ هذا اممكتؼ امشيرازم كلةان مم ايير امةكاديف امكطدي  كامدكمي  امم مكؿ هها 
ل  امكتت امةاضرأ يرل اوشةام  شةةية أ مرف تد ي،ش  يـك ل  ظؿ امشةارب 
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امهائؿ أف شرلع   اممشزايد مش كب ام امـ امذم واعد ع ي  امشطكر امشردكمكج
لشصهح ةةية  كات  . أما هامدوه  إمى ةؽ  تاألطركةا االوشةام  عف مثؿ هذه

ام جكة لهك مف امةةكؽ امش  أصر ع يها امشيرازم ل  رشاهاش أ ألد  عده مف 
ف أةد مف (امةةكؽ األواوي  امش  جاة هها اإلوبلـ كلةان مةكم  ش امى: كا 

ال اممشرريف اوشجارؾ ل،جره ةشى يومع ربلـ اهلل ثـ أه ي  م،مد  ذمؾ ه،دهـ تـك 
أل  ؽ امشيرازم ع ى هذه اآلي  هةكم :"ل  اإلوبلـ يجب امدلاع م489ا ي  مكفم

عف امموشجير ضد أم دكع مف أدكاع امظ ـ كاالضطهاد يكجهاف إمي  ةشى إذا 
راف رالران مةشرمانأ لإف دلع امظ ـ كرلع امظ ـ كاجهاف ع ى اممو ـأ هؿ ل  

أ كاوشدؿ مف م490او ميف.."امةديث: مف دادل  ياممو ميف ل ـ يجيهكه ل يوكا هم
خبلؿ هذه امركايات كأمثامها ع ى إف مئلدواف امةؽ ل  ام جكة إمى أي  دكم  
يشاة ل  دطاؽ دار اإلوبلـأ كهذا امةؽ هك ةؽ ير ك  اإلوبلـ مرؿ مضطهد 

 .م491اأيان رادت جدويش  أك عةيدش  أك مكد  أك ميش ...

 :الحق في الزواج وتكوين أسرة -خامساً 
شيرازم إمى هذا امةؽأ هةكم : إف ".. رؿ إدواف رجبلن راف أك امرأة م  أشار ام    

امةؽ ل  امزكاج ل  إطاره اإلوبلم  مثدى كثبلث كرهاعأ كتد ج    امشارع طريةان 
دجاب امذري  كاعكاؼ امدكس.. رما إف مرؿ مف امزكجيف تهؿ اآلخر  مهداة األورة كا 

. كمرؿ مف امزكجيف أف يةشـر امطرؼ كع ي  ةةكؽ ككاجهات مشرالئ  تررشها امشري  .
أ كاف امةؽ ل  م492ااآلخر كيةدر مشاعره كاظركل م ل  إطار مف امشكدد كامشراةـ.."

 :م493اامزكاج ي ط  مئلدواف
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امةري  ل  امزكاج رجبلن راف أـ امرأة رهيران أك صييران هوهب امكم  مع  .0
ما مشركطان أك دكا م494ااممهر أك هدكد  همهر ت يؿ أك رثير أك عمؿ ادةطاعان 

 مف امرجؿ ع ى اممرأة أك مف اممرأة ع ى امرجؿ.
 

امةري  ل  امطبلؽ ه،ف راف رج يان أك هائدان م صييرة أك م رهيرة غير اميائو   .9
ف مـ يصط ح  م496اأ أك إيبلةم495اأك اميائو  أك مهارأة أك مكوخ ه يب كا 

 ع يها هامطبلؽأ مرة أك مررران.

هاألرثر مد  أك هاألتؿأ وكاة رادت  امةري  ل  امخ ع هاممهر أك همث   أك .4
أك مف    اممرأة تريه  أك غريه أ كوكاة راف امخ ع مف امطبلؽ مثبلث مرات

 جه  وكة أخبلؽ امرجؿ امديدي  أك االجشماعي .

ع ى ضكة ما شةدـ يشهيف إف هداؾ اخشبللا ل  امشكج  مبلعشراؼ هةؽ اإلدواف       
أ كهيف ما كرد ل  م497امدكمي  مةةكؽ اإلدوافل  امزكاج كشركيف األورة هيف امشرع  ا

 امكرر اموياو  امشيرازم يشمثؿ ل  امدةاط اآلشي :

                                                 

مةددة تد   ي  هزكاج اممش   امذم يركف ممدةم كيةصد امشيرازم هامزكاج اممدةطع هك ما يجرم امش ارؼ ع 494ا
رازم. رشاب ل  امكة  امشي   . كم مزيد راجع: مةمد امةويد  امشي شصؿ إمى واع  كاةدة كهك زكاج شرع 

أ 9امطبلؽ. ط  .19. ص0211. هيركت. دار ام  ـك
م اممهارأة: ه  رامخ ع اال إف امطبلؽ ليها يةصؿ دشيج  امرراهي  امةاص   هيف امزكجيف أةدهما مآلخرأ  495ا

ليها مكظ امزكج مصيي  امطبلؽ مةاهؿ هذؿ امزكج  ش ة مف امماؿ م  راممهر أك غيرهأ لشركف هائد  عف  كيششرط
إال أف شرجع عما هذمش  خبلؿ مدة عدشها ليركف طبلتها طبلتان رج يان. كم مزيد راجع:أهك امةاوـ دجـ امديف زكجها 

.امدجؼ األشرؼأ مؤوو  01. ط9ج كر هف امةوف اممةةؽ امة  . شرائع اإلوبلـ ل  موائؿ امةبلؿ كامةراـ. ج
امةويد  امشيرازم .امموائؿ  .كرذمؾ راجع:مةمد32-39. ص ص 0221هةي  اهلل مدشر ام  ـك امديدي أ 

 . 922-929االوبلمي  مع امموائؿ امةديث  .مصدر واهؽ .ص ص 
م اإليبلة:هك ة ؼ امرجؿ ه،ف ه،وماة اهلل ش امى امش  الشط ؽ اال ع ى ذاش  ه،ف اليجامع زكجش  امدائمي   496ا

ع ي  زكجش  هةوب يميد  هشرؿ دائـ اك مدة الشةؿ عف اره   اشهر هةصد االضرار هها أ ل،ذا ل ؿ ذمؾ ةرمت 
 ل،ذا صهرت امزكج  مـ يشرشب ع ى امزكج شئ أما اذا راج ت امةارـ امشرع  ليةرـ ع ي  اما اف يدلع امركارة =

=كيرجع امى زكجش  اك اف يط ةها لاذا مـ يخشر ام مف ذمؾ ةهس امى اف يخشار اةد االمريف اك يةـك امةارـ 
ة اف يركف امزكج هاميا كعاتبل كتاصدا كمخشارا . كم مزيد ةكؿ ذمؾ امشرع  هشط يؽ امزكج  كيششرط ل  اآليبل

.كرذمؾ : مةمد 12-24راجع:اهك امةاوـ دجـ امديف ج كر هف امةوف اممةةؽ امة   . مصدر واهؽ . ص ص
 . 919-910امةويد  امشيرازم .امموائؿ االوبلمي  مع امموائؿ امةديث  . مصدر واهؽ . ص ص 

 .مف االعبلف ام امم  مةةكؽ االدواف ع ى وهيؿ اممثاؿ .م 09م راجع اممادة ا 497ا



إف امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدواف مـ ش ر امديف أم اعشهار عدد اعشرالها  .0
ههذا امةؽ لمدةش  هصرؼ امدظر عف ديف امرجؿ أك اممرأةأ ل  ةيف 

ضكعأ اشضةت م امم  مف ج ؿ امشيرازم امديف م ياران أواويان ل  اممك 
خبلؿ امشكاصيؿ امش  تررها مهذا امةؽ أك امةري  كه  ل  ةةيةشها 

 شكاصيؿ ديدي  هامدرج  األكمى.
ج  ت امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدواف االعشراؼ هةؽ امرجؿ أك اممرأة  .9

مةشردان هوف مةددة أال كه  وف امزكاجأ ل  ةيف مـ دجد مثؿ هذا 
م مدح امةؽ مكم  امطكؿ هشزكيج  همكجب امشةديد عدد امشيرازم امذ

 كاليش  ع ي .

أعطت امشرع  امدكمي  م مجشمع كامدكم  كاجب ةماي  هذا امةؽ أك امةري   .4
 ل  ةيف مـ يرد مثؿ ذمؾ ل  امكرر اموياو  امشيرازم.

كهذه االخشبللات هيف امشرع  امدكمي أ كهيف امكرر اموياو  امشيرازم إدما شدؿ     
امكرري    ادر امكرري  امش  يدهؿ مدها رؿ طرؼ مكضع أطركةاشع ى اخشبلؼ اممص

 ل  مجاؿ ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام .
 :الحق في الحماية من التعذيب -سادساً 

شطرؽ امشيرازم ل  رشاهاش  إمى هذا امةؽ هةكم : "ةؽ امةماي  مف امش ذيبأ لإد     
أ لضبلن عف اممشهـأ لإف امش ذيب مةـر ل  امشري    ال يجكز ش ذيب اممجـر

اإلوبلمي .. كمهما رادت جريم  امكردأ كريؼ ما رادت عةكه  امجريم  اممةدرة شرعانأ 
لإف إدواديش  كررامش  اآلدمي  شظؿ مصكد  كال يجكز ششم  كال وه  كال إذالم  كال 

أ ل،عطى مهذا امةؽ تدوي  أرهر عددما ج ؿ ادشهار  ادشهارا م شري  أ م498اشةةيره.."
  د امركة  ةاجزا مةرما م ش ذيب يضاؼ إمى األه اد امةادكدي  امزاجرة.ميشرؿ امه
 :حق اإلنسان بالجنسية -سابعاً 
يةصػػد ههػػذا امةػػؽ هػػك ةػػؽ رػػؿ إدوػػاف هػػامشمشع هجدوػػي  دكمػػ  مػػاأ كتػػد كرد ذرػػر هػػذا    

أ كام هػػػد امػػػدكم  امخػػػاص هػػػامةةكؽ م499اامةػػػؽ لػػػ  اإلعػػػبلف ام ػػػامم  مةةػػػكؽ اإلدوػػػاف
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أ مرػػف مكتػػؼ امشػػيرازم مػػف هػػذا امةػػؽ هػػك مكتػػؼ وػػ ه  شمامػػان م500ااممدديػ  كاموياوػػي  
امكرريػػ أ ألدػػ  يػػرل إف االعشػػراؼ ههػػذا امةػػؽ وػػكؼ يضػػع   مردػػ  مدوػػجـ مػػع مدط ةػػا شػػ

تيدان صارمان ع ى ةري  اإلدواف امذم هإمراد  أف يركف هبل جدوي  كال هكيػ  كلػ  دكػس 
 .  م501اع ى ةررش  امكتت يركف ةران ل  االدشةاؿ مف ه د إمى آخر دكف تيكد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعية -المطمب الثاني

وششةدد امةةكؽ كامةريات االتشصادي  كاالجشماعي  ةوب األهمي  امش  ةظيت      
 هها ل  رشاهات امشيرازمأ كع ي  يمرف شرشيهها هامشرؿ اآلش :

 :حرية العمل -أوالً 

د ع ى ةري  ام مؿ هةكم :يدهي  أف يركف ".. مرؿ ةرص امشيرازم ع ى امش،ري    
أةد رجبلن راف أك امرأة عمبلن مداوهان م أ كذمؾ إدما يشكلر هامششجيع ع ى امشبلؾ 
اممهاةات األص ي  كةيازشها رما تاؿ روكؿ اهلل اصم: امف وهؽ إمى ما ال يوهة  

وماؾ كما إمي  مو ـ لهك أةؽ ه مأ مف غير لرؽ هيف أف يوشكاد مف امهةار راأل
أشه أ أك مف امم ادف رامدكط كامم ح كامرهريت..كرذمؾ هامدوه  إمى امرع  كامزراع .. 
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مف غير لرؽ هيف امموشكيد مف اممهاةات امشرعي أ رجبلن راف أـ امرأةأ مع ةكظ 
امةجاب امشرع  كعدـ االخشبلط اممشيفأ لضبل عف عدـ مدع امدكم  مف ةيازة 

اكم  األعماؿأ كعدـ اششراطها ه،خذ اإلجازة كدلع اممهاةاتأ كمدح امةري  ل  مز 
. كج ؿ ام مؿ أمران كاجهان شرعيا ع ى اإلدواف أف يةـك ه  ةشى ال م502اامضريه .."

يصهح ربل ع ى أةد مئلدكاؽ ع ى دكو  كع ى مف يجب امدكة  ع يهـ مف ته   
 :م504اأ كةدد شركطا مهم   م  مؿ مدهام503اشرعيان 

ام مؿ إدهما عضكاف ل  مجشمع كاةد كميوا أف يدرؾ رؿ مف ام امؿ كرب  .0
 عضكيف مف طهةشيف مخش كشيفأ ألف األم  كاةدة كاممؤمدكف أخكة.

 أف شركف أكضاع ام مؿ غير اوشيبلمي . .9

دما هامشراض  ألف رؿ ما شـ هاإلرراه  .4 أف ال يركف عةد ام مؿ تد شـ هاإلرراهأ كا 
 ي د هاطبلن.

امةةكؽ اموياوي  كاالجشماعي  أف يضمف عةد ام مؿ م  امؿ امةؽ هامشمشع ه .3
 اممةررة ل  امشري   اإلوبلمي .

أف يةكظ ام مؿ م  امؿ ررامش  االتشصادي أ مف ةيث موشكل م يشش  كم يش   .5
ذا مـ يشةةؽ هذا األمر كجب ع ى امدكم  ضماف ذمؾ مف هيف امماؿأ  أورش أ كا 

تشصادي أ كال يرشك  امشيرازم هامدعكة إمى شةةيؽ امةد األددى مف امررام  اال
ميصؿ ام امؿ إمى موشكل  اممداوه   هؿ يدعك رذمؾ إمى شكلير األكضاع

 اميدى.

أجاز أف يركف مف شركط ام مؿ اوشةطاع جزة مف األجر ميركف ضمادان  .9
 اجشماعيان مشيخكخ  ام امؿ كمرض  كما أشه .

 يةؽ م  ماؿ إدشاة دةاه  شةميهـ كشدالع عف ةةكتهـ.  .2

 ان كمرادان.أف يشةدد مةدار ام مؿ زماد .1
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ال يجكز اوش ماؿ األطكاؿ ل  ام مؿ إال هإذف أكميائهـ كأف شركف أكضاع  .2
ام مؿ مداوه  مهـأ رما ال يجكز اوش ماؿ امدواة ل  أعماؿ ال ششداوب مع 

 طهي شهف.

يةـر ام مؿ ل  اممةرمات امشرعي  رصدع امخمكر كهي ها أك امةمار أك هيع  .01
 أشه . امخدزير كما

م ضرر ل  أثداة عم  أ لإذا راف عةد ام مؿ يكجب إذا ش رض ام امؿ أل .00
ذ مـ يششرط ام ةد مثؿ هذاأ كجب  ع ى رب ام مؿ مواعدش  كجب ع ي  ذمؾ كا 
ع ى امدكم  أف شةـك هذمؾ ل  ةام  عدـ مةدرة ام امؿ ع ى اإلدكاؽ ع ى م امج  

 دكو .

أجاز م  ماؿ مشارر  رب ام مؿ ل  األرهاحأ لضبل عف ما يشةاضكد  مف  .09
 .أجر

أف يراع  ام مؿ تضي  امشضخـ مف ةيث ارشكاع أك ادخكاض أجكر ام مؿأ  .04
 مر  ال يركف هداؾ غهف ألم مف طرل  ام ةد اام امؿ كرب ام مؿم.

 م  ماؿ امةؽ ل  ممارو  اإلضراب كاممظاهرات م مطامه  هةةكتهـ. .03

أف ال يركف هداؾ شكريؽ هيف ام ماؿ اممو ميف ل  امدكم  اإلوبلمي أ لرؿ  .05
يف وكاة.كيؤخذ ع ى امشيرازم هدا اتشصاره ع ى ام ماؿ اممو ميف ل  ةيف اممو م

كجب امش،ريد ع ى عدـ امشكريؽ هيف ام ماؿ وكاة رادكا مو ميف أـ غير مو ميف 
 داخؿ امدكم  اإلوبلمي  . 

 م  ماؿ امةؽ ل  االدشةاؿ مف مراف إمى آخر جريان كراة ام مؿ اممداوب مهـ. .09
أ م505اركط هما كرد ل  امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدواف كعدد مةارد  هذه امش     

 يشضح  ما ي،ش :

هداؾ ادوجاـ هيف ما دعت إمي  امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدواف ليما  .أ 
 يخص ةري  ام مؿ كهيف ما جاة ه  امشيرازم.

                                                 

م مف ام هد امدكم  امخاص 1أ 9،2م مف اإلعبلف ام امم  مةةكؽ االدواف كاممكاد ا94م راجع:اممادة ا 505ا
 .تشصادي  كاالجشماعي  كامثةالي هامةةكؽ اال



ج ؿ امشيرازم امشري   اإلوبلمي  م ياران مكضع ضكاهط كةدكد ةري   .ب 
  هك م يار ذمؾ ل  امشرع  امدكمي  ام مؿ هيدما راف امةادكف امكض 

 مةةكؽ اإلدواف.

شةدث امشيرازم عف جكاز عمؿ األطكاؿ هإذف أكميائهـأ هيدما مـ يرد  .ج 
مثؿ هذا األمر ل  امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدوافأ كهذا األمر ع ى 
امرغـ مف صةش  امشرعي أ إال إددا ال دميؿ إمى شرجية  مما تد يثيره 

ةةكؽ األطكاؿ امذيف يجب امةرص ع ى ذمؾ مف مشارؿ شش  ؽ ه
 شرهيشهـ كش  يمهـ أرثر مف امششجيع ع ى تذلهـ إمى مياديف ام مؿ.

أعطى امشيرازم مةري  ام مؿ لضاةن أكوع مما أعطش  امشرع  امدكمي   .د 
مةةكؽ اإلدواف عددما أرد ع ى عدـ اششراط ةصكؿ ام مؿ ع ى 

امه ض إف ذمؾ اإلجازة كلرض امضريه  مف تهؿ امدكم . كتد ي شةد 
وكؼ يخ ؽ لكضى ل  وكؽ ام مؿأ مرف امشيرازم ل  مكتك  هذا إدما 
يريد أف يركف شدظيـ ام مؿ هيد األم  مشمش ؾ امةكة كاممهادرة ال هيد 

 امدكم .

ما يةوب م شيرازم عدد ةديث  عف ةري  ام مؿ هك مةاكمش  إشراؾ  .ق 
مرشه  اميدى ام ماؿ ل  أرهاح اممؤووات امش  ي م كف ليها ميص كا إمى 

ل  ةياشهـ امم يشي أ كهذا مف ش،د  خ ؽ ةالز مهـ مششجيع ام ماؿ 
 كزيادة اإلدشاجي .

دما هك كاجب شرع   .ك  إف ام مؿ ميس أمران اخشياريا عدد امشيرازم كا 
يجب ع ى اإلدواف امةياـ ه  أ ةشى ال يركف عضكا خامبلن م طبلن ل  

اف يدل   إمى اممجشمع كهذا مف ش،د  خ ؽ ةالز داخ   ل  اإلدو
 ام مؿ هشرؿ مشكاصؿ كال يرضى مدكو  امهطام .

 :حرية التعميم -ثانياً 

ع ى إد  ميس ةري  لةوبأ هؿ كاجها كةةا ل  امكتت  -أةيادان –يدظر إمى امش  يـ    
دكو أ لهك كاجب عددما شدص امدواشير امكطدي  ع ى إمزامي  امش  يـ ةشى اممرة   

ةان هامدوه  مؤلطكاؿ امخاض يف م ش  يـ اممدرو أ هؿ االهشدائي أ كهك ةؽ ألد  ميس ة



. كأرد اإلعبلف ام امم  مةةكؽ اإلدواف م506اهك ةؽ يصاةب اإلدواف طكؿ ةياش 
أ لضبل عف ام هد امدكم  امخاص هامةةكؽ االتشصادي  م507اع ى هذه امةري 

مها أ كأعطى امشيرازم مئلدواف ةري  امثةال  امش  مف خبلم508اكاالجشماعي  كامثةالي 
يط ب ام  ـ امدالع م  كم هشر أك م ةيكاف أك م دهات أك غير ذمؾأ ميدشه  مف ذمؾ إمى 

أ مذا دعا إمى م509اأف يركف طهيهان أك اتشصاديا أك م  مان أك خهيران اجشماعيان أك لةيهان..
شكلير امهيئ  امبلزم  م ةصكؿ ع ى ام  ـ مف اممدارس كامجام ات كامر يات 

أ كتاؿ: إف ام  ـ يجب أف يركف مهاةان م جميع ال أف م510ا.كاممؤووات امثةالي ..
أ ألف م511ايركف مؤلغدياة دكف امكةراة كال لرؽ ل  ذمؾ هيف ع ـ امديف أك ع ـ امدديا

ط ب ام  ـ لريض  ع ى رؿ مو ـ أك مو م  ل  امشري   اإلوبلمي أ كهك وهيؿ شةدـ 
امشيرازم إف ةري  ام  ـ . كهيف م512ااممو ميف كشطكرهـأ هةيث ال يشةدـ ع يهـ غيرهـ

ه  مف امةريات األواوي  امش  يجب أف يشمشع هها اإلدوافأمرد  مـ يشكوع ل  
اممكضكع رما هك امةاؿ ل  امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدوافأ إال إد  هج    ةري  
ام  ـ عدصر أواس ل  شةدـ اممو ميفأ لهذا يومح هامةكؿ: أد  طامب هرؿ ما مكجكد 

  ههذا امش،فأ لضبل عف رؿ امكوائؿ األخرل امش  يراها ام ةؿ ل  امشرع  امدكمي
 كامشرع ضركري  مضماف ةري  ام  ـ كامش  ـ.

 :حق التممك -ثالثاً 
كرد ةؽ امشم ؾ ركاةد مف ةةكؽ اإلدواف األواوي  ل  اإلعبلف ام امم  مةةكؽ     

ةؽ ل  أ كذرره امشيرازم ل  مرات عديدةأ إذ رأل إف اإلوبلـ أتر امم513ااإلدواف
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امشم ؾ وكاة راف لرديان اخاصام أك جماعيان اعامانمأ كاوشدؿ ع ى ذمؾ هامةرآف امرريـأ 
إذ عد اآليات امش  ششةدث عف امهيع كامديف كامشجارة كاإلرث دام  ع ى امم ري  

 أ كتكم  ش امى:م514اامكردي أأما اآليات مثؿ تكم  ش امى : اخذ مف أمكامهـ صدت ..م
 مف ش ة لإف هلل خمو .. كاع مكا إف ما غدمشـا

(
أ كتكم  ش امى: ا ..تؿ م 515ا

كما أشه أ  م517ا أ كتكم  ش امى: اإدما امصدتات م كةراةمم516ام..األدكاؿ هلل كامروكؿ
. كامشم ؾ وكاة راف لرديان أك عامان ل  م518الإدما شدؿ ع ى امم ري  امجماعي  أك ام ام 

يركف امدخؿ لي  ةبلالنأ اإلوبلـ يششرط لي  أف يركف ةبلالنأ إذ يجب ".. أف 
كاممصرؼ لي  ةبلالنأ كاممدخر لي  ةبلالنأ لك  امم ري  االجشماعي  ال يصح أف 
يةصؿ امكام  امماؿ مف اميصب مثبلنأ رما ال يصح أف ي طي  ممف ال يوشةؽأ أك 
يصرل  ليما ال يصحأ أك يدخره ةيث اةشياج اممصامح ام ام  كامخاص أ كل  امم ري  

أف يركف مف هيع امخمر كامخدزير ل  اممو ـ إمى غير ذمؾ مف  امكردي  ال يصح
اممراوب اممةرم أ رما ال يصح أف يركف إوراؼ أك شهذير أك صرؼ ل  اممصارؼ 

كاممةصكد هاالدخار هدا ارشداز امماؿ  –امةراـ.. كرذمؾ ال يصح أف يدخر امماؿ 
. كمثؿ هذه م519اةيث دهى اهلل عف االدخار.."  -كميس االدخار هم دى االتشصاد 

امةيكد امشرعي  ع ى ةؽ امشم ؾ ال كجكد مها ل  امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدواف امش  
شررت أمر هذا امةؽ مكشكةان هةيث يمرف مئلدواف أف يم ؾ هصرؼ امدظر عف 
امطريؽ إمى ذمؾأ لضبل عف عدـ كجكد شدظيـ مطرية  شصرل  ل  م ريش أ كهاوشثداة 

امشيرازم ل  امكتت امذم يهيح امةؽ ل  امشم ؾ ام اـأ  هذه امةيكد امشرعي أ دجد إف
لإد  يشجع ع ى شم ؾ األلراد أشياة رثيرة تد ي دها امه ض مف امم ؾ ام اـ 
راممطاراتأ كامجام ات أكامموششكياتأ كامم امؿ كاممصادع هما ليها م امؿ كمصادع 
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ششرط ليها امش  ي-األو ة  كامطائرات كامويارات كامةطاراتأ لضبل عف اموجكف 
ككوائؿ اإلعبلـأ كمةطات امرهرهاة.. امخأ ألد   -شةديمها ألضؿ امخدمات م وجداة

رأل إف شم ؾ األلراد ل  هذه اممجاالت وكؼ يخكؼ ام بة عف امدكم أ امش  
ويةشصر دكرها ل  اممجاؿ االتشصادم ع ى اإلشراؼ كششجيع األلراد ع ى شةديـ 

أ ه د شهيئ  اممةدمات م شكصؿ إمى امشطكر ألضؿ امخدمات مشةدـ اممجشمع كازدهاره
. مةد كصؿ األمر هامشيرازم عدد مطامهش  هةؽ امشم ؾ م520اام  م  ل  رال  اممياديف

إد  كتؼ مكتكان ص هان اشجاه رؿ مف يةاكؿ ادشهاؾ هذا امةؽ ه،ي  صكرة رادت 
هـ راممصادرة أك اممدع أك امشةييد غير امشرع أ ألف أمكاؿ امداس كأعراضهـ كدماة

هامشصرؼ ليها إال عف شراض مف  -أم راف–مةشرم  ل  اإلوبلـ كال يومح ألةد 
. هؿ م521اامطرليف كطيب دكس مف اممامؾ أك مضركرة م ة  شةشضيها اممص ة  ام ام 

كج ؿ اةشراـ هذا امةؽ عامبلن مهمان ل  شةدـ اممجشمع كرتي أ ل  امكتت امذم يمثؿ 
 . م522ا اةشرام  اةشرامان مئلدواف كما يرشهط ه

 :حرية التجارة والزراعة والصناعة والعمارة -رابعاً 
أشار امشيرازم إمى هذا امدكع مف امةريات ل  رشاه  اهذا هك امدظاـ      

 :م523ااإلوبلم مأ إذ تاؿ: إف امةريات اإلوبلمي  رثيرة مدها
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ةري  امشجارة: لمف شاة أف يوشكرد هضاع  أك يصدرها أك يششرم أك يهيعأ  .0
أ كال شركطأ د ـ  لبل مادع م  إطبلتانأ لبل جمارؾ ل  اإلوبلـأ كال روـك

كأف ال يركف امش امؿ رهكيان  -رامخمر–يششرط أف ال شركف امهضاع  مةرم  
أك ةرامانأ كأف ال يةشرر امشاجرأ كأف ال يركف ل  ذمؾ ضرر ع ى امدكم  

 اإلوبلمي .
ي  شاة راف ةري  امزراع أ لمف شاة أف يزرع أم مةدار مف األرض ه،ي  ريك .9

م  ذمؾأ كال إصبلح زراع  هامم دى امموشكرد ل  اإلوبلـأ د ـ إف رادت 
كجب ع ى امزارع دلع أجرة  -أم عف طريؽ امةرب–األرض مكشكة  عدكة 

ف راف امزارع لةيرا كجب ع ى امدكم  ود  األرض همةدار ت يؿ إمى امدكم  أ كا 
دار شاة ع ى شرط ةاجش  ةوب ش،د أ كال مادع مف أف يزرع اإلدواف أم مة

أف ال يككت امكرص  ع ى اآلخريفأ كميس م دكم  إال امخمس كامزراة مع 
 شرائطها.

ةري  امصداع  كام مارة: لمف شاة أف ي مر األرض ه،ي  ريكي  رادت راف م   .4
ذمؾأ كال روـك ع ى ام مارة إطبلتانأ كال يةؽ م دكم  أف ش،خذ مد  ل وان كاةدان 

اإلوبلـ: مف أةيى أرضان مكاشان له  م  إال إذا مؤلرض أك غيرهاأ لةد ترر 
رادت األرض مكشكة  عدكةأ ل  ى ام امؿ دلع األجرة م دكم أ كجميع امصدائع 
ل  اإلوبلـ ةرة إال امصداعات اممةرم أ كع ى امدكم  مواعدة امداس ل  

 إدشاج كشصديع رؿ ما يةشاجكف إمي .

 :حق اإلنسان في الضمان االجتماعي -خامساً 

أ كام هد امدكم  امخاص م524ارد هذا امةؽ اإلعبلف ام امم  مةةكؽ اإلدوافأ   
أ كهيف امشيرازمأ إف اإلوبلـ ادطكل م525اهامةةكؽ االتشصادي  كاالجشماعي  كامثةالي 

 :م526اع ى هذا امةؽ مف خبلؿ
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إف رؿ مف يمكت كع ي  ديكف أك شرؾ عائ   هبل ركيؿأ ل  ى إماـ اممو ميف  .0
 ي  ركام  عائ ش .أداة ديكد أ رما إف ع 

 رؿ مف يمكت كم  ماؿ لامماؿ ر   مكرثش . .9

امضمادات اممامي  امش  يةدمها هيت ماؿ اممو ميف إمى رؿ ألراد األم أ مش،ميف  .4
 ةاجاشهـ األكمي  كشكلير امةياة امو يدة مهـ.

كمـ يشكوع امشيرازم ل  ذرر امضمادات االجشماعي  هامشرؿ اممش ارؼ ع ي  ل     
أ كتد يركف اموهب هك إد  يرل رؿ هذه امضمادات كأرثر مدها مكجكد امكتت امةاضر

ل  امشري   اإلوبلمي أ لارشكى ههياف امةرـ شارران امشكاصيؿ إمى امةكاديف امش  شصدر 
 ههذا امش،ف مف تهؿ امدكم  اإلوبلمي .

 :حق اإلنسان بالتمتع ببيئة نظيفة -سادسا
ةاج  اإلدواف إمى هيئ  صامة  يةض   ادط ؽ امشيرازم ل  ش،ريد هذا امةؽ مف     

ليها ".. واعات.. هيف األشجار كامزهكر كمياه امهةر كامكراشات كاميزالف كما أشه  
ف امش كث امذم أصهح يهدد امطهي   هجمامها ويةـر اإلدواف مف هذه اممش    ذمؾأ كا 

امهيئ   أ كيشرؿ امش كث عدده دميبلن ع ى عدؼ اإلدواف اشجاهم527اامش  ال غدى عدها.."
أكهك عدؼ مةـر ل  امشري   اإلوبلمي  يوشدؿ ع ى ةرمش  مف كصايا امروكؿ 
اص ى اهلل ع ي  كآم  كو ـم ل  امةرب امش  مدع ليها ةشى تطع األشجارأ اةشرامان 

أ مرف امهشر ل  امكتت امةاضر ج  كا مف امش كث مشر   م528ام هيئ  كةماي  مها
رؿ امةارات كأصاهت جميع امه داف كامشد  عاممي  كعائةان مف عكائؽ امةضارة شم ت

أثرها إمى امكضاة امخارج  موهه  رارث  هيئي  ل  طهة  األكزكف امش  شةيط األرض 
أ كاتشرح عدة كوائؿ ممدع امش كث م529الكؽ امهدكوجي  إميها كشمدع شورب األش  

عادة هيئ  اإلدواف إمى كض ها امطهي   مدها  :م530اكا 
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التشصادأ لبل يجكز إهماؿ امجادب امصة  ضهط اممكازد  هيف امصة  كا .0
مصامح ام امؿ االتشصادمأ لما امكائدة مف كجكد أرداس مف امماؿ ل  امهدكؾ 

 امياهادي  مثبلن مك اهش ى امش ب هاألمراض.
دةؿ اممياه امم كث  مف أمارف شكاجدها إمى اممدخكضاتأ لش،ويس األداهيب مهذا  .9

 دكط.اميرض ال يةؿ أهمي  عف ش،ويس أداهيب ام

زام   .4 شةويـ امماة ل  اممدف إمى صدكيف: ماة صامح م شربأ كماة مشدظيؼ كا 
 األكواخ.

اإلرثار مف ةمبلت امششجير مؤلشجار امش  ال شةشاج إمى وة أ ألدها شمد  .3
جذكرها عميةان ل  امشره  كصكالن إمى اممياه امجكلي  أك اوش ماؿ أداهيب امشةطير 

 ل  وة  اممزركعات.

ال  تدر اإلمراف وكاة دظال  امهيت أك اممدرو  أك اممديد أ امةكاظ ع ى امدظ .5
مف خبلؿ شف ةمبلت شدظيؼ ش هي  ل  اممدفأ كهذا األمر هةاج  إمى كع  

 امداس كذررهـ هلل م ةياـ ههرذا إصبلةات.

عدـ رش اممهيدات امش  شوش مؿ م مةاصيؿ امزراعي  ع ى امشرع كامةدكات  .9
 كاألدهار.

ؿ عدـ صرؼ مياه غوؿ األمكات ل  األدهارأ كعدـ مدع ش كث اممياه مف خبل .2
إمةاة اممكاد امهبلوشيري  ليهاأ لضبل عف مدع شصريؼ اممياه امةارة امداشج  
عف اممكاعبلت امدككي  أك مرارز امشة ي  أك شكميد امطات  ل  األدهار كامهةار 

 مف خبلؿ عةد اشكاتيات دكمي  شش  ؽ ههذا امش،ف.

ات كاممؤووات كاأللراد ةماي  امهكاة مف امم كثات "..ع ى امةركمات كامجم ي .1
يصاؿ دوه  امش كث إمى امةدر امطهي   امذم ال يضر هصة  اإلدوافأ  كا 
كذمؾ هضهط مصادر امش كث مثؿ إدشاة أجهزة مشدةي  امهكاة مف اميازات 
عادة ااوشخدامهام ثادي أ كام مؿ  كامجويمات خصكصان ل  األمارف ام ام  كا 

ر امطات  امدظيك أ كشطكير شةدي  امويارات ةشى ال ششوهب ع ى شطكير مصاد
ل  ش كث امهكاة كااوشخداـم هدائؿ أتؿ ش كثان مف امهدزيف امموش مؿ ل  
امويارات كااوشخداـم مصادر جديدة م طات  راممصادر امش  ش شمد ع ى 



امهيدركجيف أك ع ى امطات  امشموي  أك طات  األرض امةراري  أك طات  امرياح 
 .م531امكاج"كاأل

"..مف أهـ امضركريات ام ة ي  كامشرعي  كام رلي  أف شهشـ امهشري  جم اة  .2
هإدهاة امةركب امذري  كصدع امةداهؿ امذري  لإدها مف أرهر م كثات امهيئ  كامش  
شمشد إمى أرثر مف ترفأ لةد أضالت األو ة  امدككي  إمى امةركب أه ادان 

هبلد امةرة كشه  امةرة أف شهشـ ههذا األمر جديدة شمامان.. كع ي  لامبلـز ع ى ام
رثيران ل  مخش ؼ األه اد رما كريكان هامشظاهرات كاإلضراهات مر  ال شةدث 
ف شكدى رؿ امةداهؿ امذري  كأف شهدؿ م ام ها إمى م امؿ هداة  شجره  جديدةأ كا 

 .م532ادكف امهدـ"

كف م زمان إف شهادر األمـ اممشةدة إمى إصدار ترار دكم  مةماي  امهيئ  ير .01
مجميع امدكؿ مف خبلؿ كجكد تكات دكمي  شدعـ شطهية  كشمدع امش دم 

. أال أف  مثؿ هذا األمر تد يركف شةةية  عويرا ل  امكتت امةاضر م533اع ي 
إذا ما ع مدا إف مف أرهر اممواهميف ل  ش كث امهيئ  ه  امدكؿ امصداعي  

زم مةشرةات أخرل مةماي  امرهرل كع ى رأوها امكاليات اممشةدةأ كتد ذرر امشيرا
امهيئ أ مرف ما شةدـ دجده راليان م دالم  ع ى مدل اهشمام  هةؽ اإلدواف ل  

 امشمشع ههيئ  دظيك أ مركد  مف امةةكؽ اممهم  مئلدواف.
 
 
 
 

  :حقوق وحريات فئات اجتماعية معينة -المطمب الثالث

                                                 

 .99امهيئ . مصدر واهؽ. ص م مةمد امةويد  امشيرازم. امكة  531ا
 .959-950م اممصدر دكو  . ص ص 532ا
 .959م اممصدر دكو . ص 533ا



خاص أ رةةكؽ إمى ةةكؽ كةريات لئات اجشماعي   -أيضان  –شطرؽ امشيرازم     
اممرأةأ كامطكؿأ كاموجيفأ كاألت ياتأ امش  كرد امش،ريد ع يها ل  عدد مف اممكاثيؽ 

كع ي  ويدشيؿ هذا اممط ب هذرر ةةكؽ  م534اامدكمي  امصادرة عف األمـ اممشةدةأ
 كةريات هذه امكئاتأ رما كردت عدد امشيرازم.

 :حقوق المرأة -أوالً 
ها كاةدا مف اممكضكعات امخبللي  اممهم  ل  يمثؿ مكضكع ةةكؽ اممرأة كةرياش    

امكتت امةاضر هيف امكرر اموياو  اإلوبلم  كامكرر اموياو  اميره أ كوخكد  هذا 
اممكضكع ج  ت امشيرازم يخصص م  مواة  رهيرة ل  رشاهاش أ إذ ادط ؽ مف لررة 
 مظ كمي  اممرأة ل  ظؿ امةضارة امم اصرةأ لهذه امةضارة وكاة رادت شرتي  أك
غرهي  تامت هظ ـ اممرأة مف خبلؿ جرها إمى االهشذاؿ كامكوادأ كشر يكها لكؽ طاتشها 
مف خبلؿ رلع ش ار مواكاشها مع امرجؿ ل  جميع امةةكؽ كامكاجهات كل  جميع 
مجاالت امةياةأ كهذه اممواكاة م داها امشماثؿ كامششاه  ل  رؿ ش ة مما يوش ـز 

                                                 

 م مزيد مف االطبلع ع ى هذه اممكاثيؽ امدكمي  راجع: م 534ا
 43/011اشكاتي  امةضاة ع ى جميع اشراؿ امشمييز ضد اممرأة امصادرة عف األمـ اممشةدة همكجب امةرار  .0

 اممدشكرة ع ى االدشرديت ع ى اممكتع: 4/2/0210كامش  هدأ دكاذها ل   01/09/0222ل  
       http://arabinsan.jeeran.com/ 

كامش  هدأ  91/0/0212ل   33/95اشكاتي  ةةكؽ امطكؿ امصادرة عف االمـ اممشةدة همكجب امةرار  .9
كأضالت  0252أ كوهؽ أف أصدرت األمـ اممشةدة إعبلف ةةكؽ امطكؿ ل  عاـ 9/2/0221دكاذها ل  

ديت ع ى أ كدجد هذه اممكاثيؽ امدكمي  مدشكرة ع ى األدشر 9111هركشكركميف امى ذات اممكضكع عاـ 
 ar.htm-rules-http://www.afswj.com/worldاممكتع: 

ل    994اشكاتي  امةكاعد امدمكذجي  امدديا مم ام   اموجداة امصادرة عف األمـ اممشةدة همكجب امةرارييف  .4
أ كشجدها 0221ك  0211ت أخرل ل  عاـ كأضالت مها ترارا 04/5/0222ل   9129ك 40/2/0252

مدشكرة ع ى االدشرديت ع ى 
اممكتع:

http://www.aihr.org.tn/Arabic/convinter/conventions/htmL/contionsIndex.htm/

/sowjana. 

ل   32/045إعبلف ةةكؽ األت يات امصادر عف األمـ اممشةدة همكجب ترار امجم ي  ام ام  اممرتـ  .3
 http: www.nadrf.com /ar/agreements.htm ىاالدشرديت ع ى اممكتع: كاممشكرع01/09/0229

http://www.afswj.com/world-rules-ar.htm


م كامدكو  هيف االثديفأ كمثؿ هذا األمر ال كجكد شماثؿ كششاه  ل  امشركيف امجود
 :م536ا. مما ج ؿ اممرأة عرض  مئلواةة ه،شراؿ مش ددة مدهام535اكجكد م  ل  امكاتع

 ج  ها آم  شهكة م رجؿ ال إدوادان مها ررامشها كعزشها.  .0
ج  ها هضاع  كدعاي  مشوكيؽ امهضاع  كاالرشواب مف تهؿ اممؤووات  .9

 امشجاري  كامصداعي .

 وا شهيع جودها مةاهؿ امماؿ.ج  ها مكم .4

 جرها إمى األعماؿ امثةي   كامخشد  امش  ششدالى مع أدكثشها كمطكها. .3

 ةرمادها مف دلئ ام ائ   ل  رثير مف األةياف. .5

 إهةاةها عادوان ل  أةياف أخرل. .9

 :م537امرشيف -ةوب اعشةاد امشيرازم–كظ ـ اممجشمع امم اصر اممرأة 

ممادم امرخيصأ مف خبلؿ ج  ها و    وه     هاوش مامها كوي   م روب ا -األكمى
شهاع اميرائز كامشهكات  رخيص  ل  مشداكؿ امجميعأ كأداة إمشاع إلرضاة كا 
اممدةرل  كاممةرم أ ل،ه دت عف دكرها اممهـ هاوـ اممواكاة كامةري أ هامدوه  

 م مجشمع اميره .
ةةكتها اممادي  إف ه ض اممو ميف يضع اممرأة ل  زاكي  ضية أ همد ها مف  -امثادي 

كاإلدوادي  كمف أداة دكرها ل  األورة كل  اممجشمع هشرؿ مشركعأ كه  جاه ي  
 جديدةأ كمكركثات كشةاميد اجشماعي  ميوت مف امديف ل  ش ة.

كعدد ادشةاؿ امشيرازم إمى امةديث عف ةةكؽ اممرأة ل  اإلوبلـأ لإد  أعطاها     
واكل هيف امرجؿ كاممرأة ل  جميع ةؽ اممواكاة مع امرجؿأ الف اإلوبلـ جاة "ك 

أ م538ااألمكر كاألةراـ إال ما خرج هامدميؿأ كراف االوشثداة ممص ة  اممرأة دكوها"
أ م539اكمف األدم  ع ى هذه اممواكاة تكم  ش امى: اكادهشدا ليها مف رؿ ش ة مكزكفم

                                                 

. ررهبلة اممةدو أ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ 0م مةمد امةويد  امشيرازم. اممرأة ل  اممدظار اإلوبلم . ط 535ا
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 .015-013. مصدر واهؽ. ص ص9م مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امدكم  اإلوبلمي . ج 536ا
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 . 02م وكرة امةجر : االي   (



أ كتكم  ش امى:اكمةد ررمدا هد  م540اكتكم  ش امى: الشهارؾ اهلل أةوف امخامةيفم
أ كيوشخ ص امشيرازم مف هذه اآليات كغيرها إدها آيات مكجه  م مرأة م541ادـ..مأ

. إضال  إمى إف آيات امثكاب م542اكامرجؿ ل  آف كاةد مما يدؿ ع ى اممواكاة هيدهما
كام ةاب رةكم  ش امى:اإد  ال أضيع عمؿ عامؿ مدرـ مف ذرر أك أدثى ه ضرـ مف 

يدظر إمى اممرأة كامرجؿ مف ةيث أ إدما شدؿ ع ى إف اهلل عز كجؿ م543اه ض..م
أ أما االخشبلؼ امجودم هيف االثديف ألإف اهلل م544اتادكف امثكاب كام ةاب دظرة كاةدة

وهةاد  خ ؽ اممخ كتات جمي ان ع ى أشـ كج أ كع ى ما شةشضي  امةرم أ كرذمؾ هك 
خ ؽ امرجؿ كاممرأة ع ى أةوف شةكيـأ لإف اممرأة مف داةي  امخ ة  ال يشكهها أم 

ةص أ كل  رؿ شؤكدها خ ةت رام  . إف االخشبللات امشركيدي  هيف امرجؿ كاممرأة "ال د
ش د رماالن ل  امرجؿ كدةصان ل  اممرأةأ هؿ مرؿ رمام  كهةوه أ لإف اممرأة تد خ ةت 
رام   مف جه  ركدها إدوادانأ كمف جه  مرادشها ل  اممجشمع امهشرمأ ل ها رؿ امةؽ 

مرف اممرأة خ ةت هريكي  خاص  هها رما خ ؽ امرجؿ  ل  أف ششمشع هرامؿ ةةكتهاأ
أ ألف ".. امةياة ام ائ ي  ال ششـ إال هش ب كرد مف خارج امهيت م545اهريكي  خاص  ه "

كورف كعمؿ ل  داخؿ امهيتأ لةوـ األمر هيف امزكجيف مشد أكاصر اممةه  كامش اكف 
دما ج ؿ ام مؿ داخؿ امهيت  ليما هيدهماأ لج ؿ م رجؿ امخارجأ كم مرأة امداخؿأ كا 

كاالوشةرار لي  م مرأةأ ألف اممرأة أص ح مف امرجؿ ل  إدارة داخؿ امهيتأ كخاص  ل  
مو،م  شرهي  األكالد كشدشئشهـ امدش،ة امصةية  امدال  أ له  خير مةؿ م دشكة كامدماة 
امجودم كام ة   كام اطك  مؤلكالدأ كتد رأل اإلوبلـ امةريـ إد  مك زاكمت اممرأة 

ف ي ةى عه، عم ها أمهيش  ع ى امرجاؿ كل  أعما ؿ امرجاؿ خارج امهيتأ لإد  الهد كا 
ذمؾ إضاع  م طاتشيف: طات  اممرأة ام اطكي أ كطات  امرجؿ ام م ي أ لام مؿ دكس 
ذا راف رذمؾ لإد  وكؼ ي،ش  هدشائج غير مرضي   ام مؿ إال إد  م ركس مة كبأ كا 
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 . 03م وكرة اممؤمدكف : االي   (
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 . 2م وكرة االوراة : االي  ( 
 .03-04رازم. اممرأة ل  اممدظار اإلوبلم . مصدر واهؽ. ص صم مةمد امةويد  امشي 542ا
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 .025م وكرة آؿ عمراف : االي   (
 . 02م مةمد امةويد  امشيرازم . اممرأة ل  اممدظار االوبلم  . مصدر واهؽ. ص 544ا
 .10م اممصدر دكو . ص 545ا



أ كأرد م546اي أ كم رجؿ األعماؿ امخارجي  امشات "كمذا ةهذ م مرأة األعماؿ امهيشي  امداخ 
امشيرازم رأي  هذا ل  مكضع آخرأ هةكم : عدد امش امؿ مع اممرأة يجب مبلةظ  

 :م547اأمريف
 األكؿ: إدها إدواد  رامرجؿأ ل ها ةةكؽ ككاجهاتأ رما إف م  ةةكؽ ككاجهات.

ؿ كامرضاعأ ل  امثاد : إدها ج  ت عاطكي  أرثر مف ركدها عةبلدي  الوش زاـ امةم
ةيف ج ؿ امرجؿ عةبلديان أرثر مف ركد  عاطكيان الوش زاـ إدارة امهيت كامةياـ هاألعماؿ 
امخشد  رامةركب كما أشه أ كههذه اممداوه  اممزدكج  شارة يةرـ اإلوبلـ هشواكيهما 
ل  غامب األةراـ رام ةائد كام هادات كامم امبلت كغيرهاأ لرما يجب ع ي  امصبلة 

امخمس كامزراة كامةجأ كاألمر هامم ركؼ كامده  عف اممدررأ كيةؽ م  كامصـك ك 
امهيع كامشراة كاإلجارة كامرهف كاممضاره  كاممواتاة كغير ذمؾأرذمؾ يجب ع يها رؿ 
ذمؾأ كيةؽ مها رؿ ذمؾأ كشارة أخرل يةرـ هاخشبللها ل  امشهادةأ كامميراث كامدراحأ 

جي  مةهكم  شةشضيها امضركرة ام ة ي  كامةرم  كامطبلؽأ كاإلمارة كدةكهاأ كهذه االزدكا
 اإلمهي .
كمـ يةصر امشيرازم ةؽ اممرأة ل  ام مؿ ه م ها اممدزم  لةوبأ هؿ أجاز مها     

ام مؿ خارج اممدزؿ هاألعماؿ امش  ششداوب مع شركيدها امجودم كام اطك أ مذمؾ شراه 
ـ ماأ أك أف شركف ي طيها امةؽ ل  ام مؿ ل  امشدريسأ أك امطبأ أك رئاو  تو

عام   أك مديرة م مؿأ أك وائة أ ع ى أف شةالظ ل  أثداة عم ها ع ى ةشمشها 
كةيائها ألف ةريشها ل  ميداف ام مؿ يجب أف شركف ةري  موؤكم  ال ةري  

. رما طامب هةةها ل  امش  ـ إمى جادب ام مؿأ هةكم "..اإلوبلـ مـ يةـر م548الكضكي 
دما ةـر ع يها امشهذؿ كامميكع  كامشهرجأ رما ةـر ع يها ع ى اممرأة ع مان كال عمبلن  كا 

. كم مرأة امةؽ ل  امشمشع هرال  امةريات م549اأف شةكـ ه،عماؿ شدال  عكشها كش،دها"
اموياوي  امش  يشمشع هها امرجؿ وكاة هاالدشخاب أك امشرشيح أك اممشارر  ل  امةياة 

                                                 

 .22-29واهؽ. ص ص م مةمد امةويد  امشيرازم. امموائؿ اإلوبلمي  مع امموائؿ امةديث . مصدر  546ا
 .20. مصدر واهؽ. ص22م مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امةرـ ل  اإلوبلـ. ج 547ا
 .24. مصدر واهؽ. ص22م م مزيد راجع: لة  امةرـ ل  اإلوبلـ. ج 548ا
 . 44-49م مةمد امةويد  امشيرازم. هذا هك امدظاـ اإلوبلم . مصدر واهؽ. ص ص 549ا



جع شة يدأ لاإلوبلـ وهؽ رال  ام ام  ع ى أف ال شركف رئيو  دكم  أك تاضي  أك مر 
امشرائع األخرل امم ركل  ل  االعشراؼ م مرأة هامةؽ ل  اممشارر  اموياوي  مف خبلؿ 
ش،ريده ع ى ةةها هامهي  أ امذم ماروش  مف خبلؿ هي شها م ده  اص ى اهلل ع ي  كآم  

 .م550اكو ـم ه د لشح مر 
امش  يشمشع هها امرجؿ مف ةؽ  رما اعشرؼ امشيرازم م مرأة هرال  امةةكؽ كامةريات   

اممواكاة إمى ةؽ امشم ؾأ كةري  ام مؿ كامش  ـأ لضبل عف ةري  اممشارر  اموياوي  
كةري  امرأم كامش هيرأكطامب أف شركف امهيئ  االجشماعي  امش  ش يش ليهاأ هيئ  طاهرة 
دزيه  شدةذها مف أور امهكل كامرغهات غير اممشركع أ كال شركف  و    م شة ؿ 

. أما اممكاضع امش  يظهر ليها عدـ اممواكاة هيف اممرأة كامرجؿ م551ااممش   اممةرم ك 
 ل  اإلوبلـ لةد هررها امشيرازم هامشرؿ األش :

 

 

 

 
 
 :المرأة وقضية الحجاب.1
أصر امشيرازم ع ى إف ةجاب اممرأة ل  امشري   اإلوبلمي  ميس لي  أم شةييد     

لي  ةكظ مرياف األورة كاممجشمعأ لمف خبلؿ  أك شجاكز ع ى ةةكتها ككاجهاشهاأ هؿ
امةجاب ".. شةؿ اممكهةاتأ كشششد عبلت  امرجؿ هزكجش  كامزكج  هزكجهاأ لش يش 
ام ائ   ل  جك ةب ككدادأ كم دى امةجاب عدـ إهداة امش ر كاممكاشف.. لامةجاب. 

مف .ك م552اميس عةه  أماـ اممرأةأ هؿ هك كاجب ديد  يةكظ م مرأة عكشها كطهارشها"
دشائج وككر اممرأة كعدـ امشزامها هامةجاب امشرع  هك ادهيار اممجشمعأ ".. ألف 
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ادهماؾ األم  هرجامها كدوائها ل  امشهكات كام ذات  -شيئان لشيئان –اموككر يوهب 
امجدوي أ كأصةاب امشهكات مف امموشةيؿ شةدمهـ ل  أم صداع أ أك أم عمؿأ 

ف امزراع  كامهداة كامشجارة كاموياو  لامشهكات إذا وادت األم  ادصرؼ امداس ع
كاالجشماع كامشرهي  كامةرب كامرت  كامثةال  كما إميها كخ ةت أم  مائ   ماجد  خ ي  أ 

".. . كةجاب م553اكاألم  امماجد  امخ ي   ال ششةدـ كال شرتىأ هؿ شدهار يكما أثر يـك
ةكظ ررامشها كشرلها اممرأة " مكيد م مرأة كامرجؿ ل  دكس امكتتأ لكائدش  م مرأة إد  ي

كعزها لبل شصير أم كه  رخيص أ أما لائدش  م رجؿأ لةشى ال شوشض ؼ امرجاؿ 
كال يضرهف ه،رج هف مي  ـ ما [امض اؼأ ليركدكا أم كه  امشهكاتأ مذمؾ تاؿ ش امى:

 .م554ا" م40اوكرة امدكر:]يخكيف مف زيدشهف
 :المرأة وقضية تعدد الزوجات. 9
ش دد امزكجات ل  امشري   اإلوبلمي  امش  أشارت إميها  كجد امشيرازم إف تضي      

اآلي  امرريم :الادرةكا ما طاب مرـ مف امدواة مثدى كثبلث كرهاع لإف خكشـ أال 
ع ى ةةكؽ اممرأة كةرياشهاأ له  مهررة مف  اأ ال شمثؿ شجاكز م555اش دمكا لكاةدةم

وي  إف امرجؿ يميؿ هطه   امداةي  امدكوي أ كمف امداةي  االجشماعي أ لمف امداةي  امدك
إمى امدواة كيرغب ليهفأ كهك عددما يط ب زكج  ثادي  أك ثامث  يششرط لي  ام دؿ 
كامةدرة ع ى االشكاؽأ أما مف امداةي  االجشماعي أ لإف امرجؿ عددما يشزكج ه،رثر مف 
–امرأةأ لإد  ال يشزكج امرأة امييرأ هؿ هك يشزكج امرأة خ ي  اميس مها زكجم كامرجاؿ 

يركدكف أرثر عرض  مؤلخطار مف امدواةأ مما يج ؿ امرثير مدهف هبل زكجأ  -غامهان 
كهذا األمر م  مخاطر اجشماعي  جويم أ إذا مـ ي امجأ كخير عبلج م  هك اموماح 
هةادكف ش دد امزكجاتأ أما ما ي ةؽ ههذا امةادكف مف ششكي أ لمرده وكة و كؾ ه ض 

اشهـأكمك راف امرجاؿ امذيف مهـ عدة زكجات امرجاؿأ كعدـ عدامشهـ ليما هيف زكج
يراعكف ام دام  هيف زكجاشهـ مما اصطهغ هذا امةادكف هصهي  ويئ أإذ هاوشطاع  
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. كمدع م556اامزكجشيف امش ايش ليما هيدهما هبل مشارؿأ كهذا األمر يةه   ام ةؿ كامكطرة
هبل زكجأ أما ش دد امزكجات لي  ظ ـ م مرأة كامرجؿأ لهك ظ ـ م مرأة عددما يشررها 

ظ م  م رجؿأ ليركف مف خبلؿ ش طيؿ طاتش أ ل  امكتت امذم م  طات  اإلدارة ألرثر 
 .م557امف زكج  جوديان كماديان كدكويان 

 :والشيادة المرأة وقضية اإلرث والدية- 3 
إف اإلوبلـ ال يواكم هيف اممرأة كامرجؿ ل  اإلرث كامدي  كامشهادةأ إذ يركف     

ه األمكر دصؼ دصيب امرجؿأ كعددما شطرؽ امشيرازم إمى هذه دصيب اممرأة ل  هذ
اممكضكعات مـ يجد ليها ما يدال  اممواكاة هيف اممرأة كامرجؿأ لةاؿ: ".. مو،م  ت   
اإلرث..ميوت ع ى اإلطبلؽأ هؿ مف راجع لة  اإلوبلـ يرل إرثها أةيادان أتؿ مف 

رث أ كثاديان: إف اإلرث إدما شرع إرث امرجؿأ كأةيادان يواكم إرث أ كأةيادان أرثر مف إ
م رجؿ أرثرأألف ةمؿ امرجؿ أرثر.. ألف اممرأة هدت أك أـ أك زكج أ كدكة  ر هف 
دما رادت دكةشهف ع ى  ع ى امرجؿأ كمذا مـز إعطاة امرجؿ أرثر ميةكـ ههذه اممهم أ كا 

دارة امهيت..  ل يس امرجؿ ألف امرجؿ لكض إمي  ام مؿأ كاممرأة لكض إميها امشرهي  كا 
مف ام دؿ شواكيهف ل  األمكر اممامي أ كهك وهب ت   ديشهاأ لإدها ألمر اتشصادم ال 

أ "هؿ ةشى امذيف يركف امشواكم ل  م558ام دـ شواكم امرجؿ كاممرأة ل  اإلدوادي .."
رؿ ش ة هيدهماأ لإدهـ يةدمكف امرجؿ ع ى اممرأة ل  األمكر االتشصادي أل يس األمر 

كامررام  كما أشه أ إذ إدهما ل  أصؿ اإلدوادي  كامررام  ال همبلةظ  أصؿ اإلدوادي  
.أما مو،م  أت ي  امشهادةأ ل،كالن: م559ايخش كافأ هؿ ذمؾ مف هاب امةكة االتشصادي "

اممرأة عاطكي أ كه  ه اطكشها هذه شص ح إلدارة امهيت كشرهي  األكالد كاالدجذاب دةك 
–: اممرأة شدرور جوميان ه د األره يف امزكجأ كام اطكي  شدال  عة ي  امشهادة. ثاديان 

ممراف مطالشها امجومي  كميس امرجؿ رذمؾأ كهذه األمكر شج ؿ تضي   -غامهان 
 .م560اامشهادة تضي  ال ششواكل ليها اممرأة مع امرجؿ
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 :المرأة وقضية اإلمارة والقضاء ومرجعية التقميد -3

ثبلث أعبلهأ مدط ةان ل  ةـر امشيرازم ع ى اممرأة أف ششكمى أم مف اممداصب ام    
هذا مف مدط ؽ امدزع  ام اطكي  امش  شميز اممرأة عف امرجؿأ لامةاض  ي ـز أف ال 
يركف عاطكيان كاممرأة عاطكي أ كمرجع امشة يد مف أهرز صكاش  امةضاةأ لةيث ال 

كمك هدكف  –يمرف امةضاةأ ال يمرف مرج يشها م شة يدأ لضبل عف إف دكس اممرجع 
بلةـ ركد  عاطكيانأ ألد  مرجع م داس. كأما رلض  مشكم  اممرأة مدصب ال ي –امةضاة 

اإلمارةأ لؤلد  يكجب م مرأة ةريات شةكد إمى لوادها كخ ؽ اممشارؿ امرثيرة مهاأ لإذا 
تكردت مص ة  إمارشها هما يبلزمها مف امكواد راف تادكف األهـ كاممهـ أم ةبلئ  

إلمارة ل  وهيؿ عدـ إلواد ألراد رثيرة يكجب عدـ إعطاة ألراد ت ي   مف امدواة ا
 .م561امدهف

  
 
 : المرأة وقضية القوامة-5 

يةصد هامةكام  ج ؿ امةيادة ل  امهيت م رجؿ ال م مرأةأ كدالع امشيرازم عف هذا     
األمر هةكم : "..ركف امرجؿ تكامانأ لإف اممجشمع يةشاج إمى تكاـ ه،مره إلدارة ش،د أ 

ام ائ  أ لبل يخ ك األمر مف تكاميش  أك تكاميشها م انأ أك ةشى ل  اممجشمع امصيير ر
ال تكام  إطبلتانأ كاألكؿ أمر ةوب عةبلئي  امرجؿأ كامثاد  م داه إعطاة األمر 
أم ةبلئ  إمى امشخص ام اطك أ كامثامث م داه إيجاد اممدازع  كامشدالعأ كامراهع م داه 

أم ج ؿ امةكام  هيد امرجؿأ  م562ا"عدـ إعطاة اممجشمع أم أدارةأ ل ـ يهؽ إال األكؿ
كهاوشثداة هذه اممكارد امخمو  امش  يثار ليها امجدؿ عدد امربلـ عف ةةكؽ كةريات 
اممرأة ل  اإلوبلـ كامش  ي دها امشيرازم ضكاهطا ممدح اممرأة امو ادة امش  ششداوب مع 

يات شركيدها امجودم كامدكو أ لإد  تد طامب هإعطاة اممرأة رال  امةةكؽ كامةر 
 كهشرؿ مشواكم مع امرجؿ وكاة ل  مجاؿ ام هادات أك امم امبلت.

 :حقوق الطفل -ثانياً 

                                                 

  . 395مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امةةكؽ. مصدر واهؽ. ص م561ا
 .012. مصدر واهؽ. ص9م مةمد امةويد  امشيرازم. لة  امدكم  اإلوبلمي . ج 562ا



طامب امشيرازم هضركرة شمشع األطكاؿ هرال  ةةكتهـأ رةةهـ ل  امشرهي      
امصةية أ كامش  يـأ كام  بأ كامدمك امجوم  كام ة   امو يـأ كعدـ ششيي هـ ل  

مؿ األهكيف موؤكمي  ضماف هذه امةةكؽ. كل  أعماؿ شرهةهـ كال ششداوب م هـأ كة
ةاؿ عجزهما شدشةؿ امموؤكمي  إمى اممجشمع مف خبلؿ دظاـ ةرم أ إذ: ".. مرؿ طكؿ 
ع ى أهكي  ةؽ إةواف شرهيش  كش  يم  كش،ديه أ كال يجكز ششييؿ األطكاؿ كشةمي هـ 

ذا أعماؿ شرهةهـ أك ش كؽ دمكهـأ أك يةكؿ هيدهـ كهيف ةةهـ ل  ام  ب كامش   يـ.. كا 
عجز كامدا امطكؿ عف امكلاة هموؤكميشهما دةكه..ادشة ت امموؤكمي  إمى اممجشمعأ 

أ كمف أصكؿ امشرهي  م563اكشركف دكةات مف ال دكة  م  ل  هيت ماؿ اممو ميف.."
امصةية  مؤلطكاؿ ه  اممواكاة هيدهـ كعدـ شرجيح كاةد ع ى آخر مف تهؿ األهكيفأ 

ف مـ يواك أكرث ش ةيدان هامدوه  ألف اإلدواف إذا "..راف م  طك بلف واكل هيدهماأ كا 
إمى ر يهماأ وكاة اممرجح أك اممرجح ع ي أ كمك راف اةدهما أذرى أك أرثر عمبلن أك 
ما أشه أ مـز أف يركف امششكيؽ ل  غيه  اآلخرأ ةشى ال يكجب م مرجح دالالنأ 

شمشع األطكاؿ . إف مطامه  امشيرازم هضركرة م564اكم مرجح ع ي  ةةدان أك عةدة"
هةةكتهـ ج    يدعك إمى ةةهـ ل  اممشارر  اموياوي أ مف خبلؿ أكميائهـ اامكم  تد 

امهاةثمأ مذا شراه يةكؿ: " رؿ مو ـأ رجبلن أك امرأة  -يركف األب أك امجد ل  امشري  
م  امةؽ ل  اممشارر  هاالدشخاهاتأ كمشكرل امكةهاة  -كةشى امطكؿ هكاوط  كمي –

أ كتد لور طرية  ادشخاب م565اب مف تهؿ األم  امدظر ل  األمر.."اممراجع اممدشخ
األطكاؿ هامةكؿ: ".. يةؽ ألكمياة األطكاؿ اممشارر  ل  امهي   دياه  عف أكالدهـأ ألف 

لمثبل األب امذم م  أكالد أره   م  خمس  -أيضان –امةارـ يشصرؼ ل  شؤكدهـ 
ا شاة األكمياة راف مهـ أصكاتأ صكت مدكو أ كأره   أصكات م مكمى ع يهـأ لإذ

امةؽ ل  ذمؾ أهيدما ال يكجد ةؽ رهذا مآلهاة ل  امةكاديف امةاضرةأ لإذا ترر 
اإلوبلـ عدـ جكاز االتشراب مف أمكاؿ األطكاؿ إال هامش  ه  أةوف.. لهشرؿ أكمى ال 

ل  رؿ  -أيضان –يصح ادشخاب ةارـ امدكم أ امذم يشصرؼ ل  شؤكف األطكاؿ 
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امطكؿ إال مع مراعاة مص ة  امطكؿ هامدمك األةوفأ كذمؾ ال اممجاالت اممش  ة  ه
يشـ إال ه،ف يركف مؤلطكاؿ ةؽ امشصكيت كي طى هذا امةؽ مؤلب هاعشهاره كميان 

. كمرف ع ى امرغـ مف ةوف دي  امشيرازم ل  مكتك  هذاأ كش،ريده ع ى م566اع يهـ"
امشرؿ مف امشصكيت  إف امةكاديف امةاضرة ال كجكد ليها ممثؿ هذا امشصكيتأ لإف هذا

كرد ذرره ل  ه ض تكاديف االدشخاب كوم  هامشصكيت ام ائ  أ إذ يمدح همكجه  
األب عددان مف األصكات يكازم عدد أطكام أ كةج  مف دادل ههذا امشصكيت ه  إف 
ام ازب كرب ام ائ   ال ي  هاف دكران كاةدان ل  امش،ثير ل  اممجشمعأ هؿ إف دكر رب 

دكر ام ازبأ مرف هذا امشرؿ مف امشصكيت أط ؽ ع ي  شومي   ام ائ   هك أرهر مف
أ مذا لإف ش،ريد م567اادشخاب غير عادؿأ كعد كاةدان مف أواميب امشبلعب هاالدشخاهات

امشيرازم ع ى مثؿ هذا امشصكيت تد يثير رثيرا مف اممشارؿ ممف يطهة  ل  امدكم  
 اإلوبلمي  امش  يدعك إميها.

ةديث  عف ةةكؽ امطكؿأ هياف ةةية  مهم أه  إف  كةاكؿ امشيرازم مف خبلؿ   
 :م568اشرهي  األطكاؿ ششط ب

ج  هـ صامةيف ميشمردكا مف امركاح ل  ةياة رثيرة االمشكاةات كاالد طالاتأ  .0
 لمف ال ي رؼ وهؿ مثؿ هذه امةياة ويوةط عاجبلن أك آجبلن.

ال راف رمف ر  .9 هى أكالده ش،هي هـ م ةياة امموشةه ي أ ألف امزماف يوير هورع أ كا 
 مةمؿ امويؼأ هيدما امموشةهؿ ال يكيده إال امهددتي .

مف خبلؿ ما شةدـ يشضح إصرار امشيرازم ع ى إف ضماف موشةهؿ األم  مرهكف    
هضماف ةةكؽ أطكامهاأ ألف هؤالة هـ تادة امموشةهؿ كال موشةهؿ هةادة ضاعت 

 ةةكتهـ ألف لاتد امش ة ال ي طي .

 :حقوق السجين -ثالثاً 
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شةدث امشيرازم عف ةةكؽ اموجيف ل  اإلوبلـ لةاؿ: يجب "مراعاة اموجيف       
أ ككضع م569اهاوشثداة أصؿ اموجف" -غير موجكف–ر،د  مط ؽ ل  امخارج 

 :م570امجمكع  ةةكؽ كةريات الهد مف شكليرها مئلدواف ل  ةاؿ وجد  ه 
جارة ةري  امم امبلت:أم رال  أدكاع امم امبلت مف امهيع كامشراة كامرهف كاإل .0

كاممضاره  كاممزارع أ كاممواتاةأ كامةكام أ كامركام أ وكاة داخؿ اموجف أك 
 خارج  هكاوط  امهاشؼ أك امكريؿ.

 ةري  امدراح كما أشه : أم ةة  ل  عةد امدراح أك امطبلؽ أك امشهادة ليهما. .9

امشهادة: أم م  امةؽ أف يركف شاهدان شةمبلن أك أداةان ممف ل  اموجف أك  .4
 خارج .

خطاه  كامرشاه : كه  ةؽ اموجيف ل  ممارو  امخطاه  كامش  يـ كامرشاه  ام .3
 همخش ؼ أشرامها اممومكع  كاممةركةة كاممرئي .

 ةري  عمؿ اموجيف ل  أم مهد  يشاة. .5

 ةؽ اموجيف ل  مزاكم  امرياض  امش  يةب داخؿ اموجف. .9

 امهكايات امشخصي  م وجيف يجب اةشرامها كمواعدش  ع ى مماروشها. .2

 موجيف ل  ام ةاة ه ائ ش .ةؽ ا .1

يجب امكصؿ هيف اموجداة ل  مكارده امضركري  رامكصؿ هيف امدواة كامرجاؿأ  .2
 كامرهار كامصيار.

امرعاي  امصةي  م وجيفأ كمدها امرعاي  امدكوي  امش  شكلر م  االرشياح امدكو   .01
 ةشى ال يمر ه،زم  دكوي  دشيج  كجكده ل  داخؿ اموجف.

 ممداوب م وجيف.شكلير امم،رؿ كاممشرب ا .00

إذا راف اموجيف مدروان أك خطيهان ل   امةؽ ل  ام ةاة هشبلميذه كركاد مدهره  .09
 م ش  ـ ع ى يدي .
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مراعاة ةةكؽ اموجيدات مف امدواةأمما ششمشع ه  اممرأة مف خصكصي أ  .04
 رامكالدة كرعاي  األطكاؿأ كشهيئ  أمارف امةضاد  اممداوه  ل  اموجف مهف.

جكف مف تهؿ مخشصيف مبلطبلع ع ى أةكاؿ اموجداة اممراته  امموشمرة م و .03
رماؿ ما يةشاجكف إمي  مف دةص.  كا 

ال يةؽ إلدارة اموجف ش،ديب اموجداةأ كل  ةام  ةصكؿ دزاع هيف اموجداة  .05
دارة اموجف يجب أف شكجد جه  مخشص  شكصؿ هيف االثديفأ كر،ف اموجيف ةر  كا 

 لي . ل  امخارجأ مع شدريس اموجيف ميرس األخبلؽ امصامة 

امجرائـ امش  يرشرهها اموجيف داخؿ اموجفأ يجب أف ي امؿ ليهاأ ر،د  ةرأ  .09
كيةاوب ع يها رما يةاوب اإلدواف امةر مف كجكب امخضكع م ةادكف ه،مر 

 و ط  تضائي .

 ةؽ اموجيف ل  امدلاع عف دكو  هشرؿ مهاشر أك هاشخاذ مةام . .02

شراؼ أك غيرهأ عدـ ش ذيب اموجيف ل  مخش ؼ امظركؼ إلرراه  ع ى االع .01
ليمدع "مد ان هاشان ام ةكهات امبلإدوادي  كامةاوي  هامدوه  م وجداةأ كمك رادت هذري   
امش،ديبأ لبل يجكز كضع اموجيف ل  زدزاد  مدكردةأ كال ل  مراف مظ ـأ كال م ئ 
امزدزاد  هامماةأ كال رهط  هامةائط.. رما يمدع مط ؽ كوائؿ اإلرراه ل  أخذ 

 .م571ابلوؿ كاألغبلؿ كامشثةيؿ هامةديد كغيرها"االعشراؼأ مف امو

 إلهاـ اموجيف هةةكت  ككاجهاش  داخؿ اموجف. .02

شهيئ  امكرص اممداوه  م وجيف مشةديـ شركاه كما يط ه  كما يريده ل  رؿ  .91
 كتتأ كعدـ امشجوس ع ى اموجداة كزكارهـ أك كضع امةكاجز هيدهـ.

كوائؿ اإلعبلـ  يومح م وجيف هاالطبلع ع ى األدهاة مف خبلؿ مخش ؼ .90
 اممرئ  كاممومكع كاممةركةأ مع امةرص ع ى شكلير مرشه  مشرام   داخؿ اموجف.

 ةري  اموجيف ل  ممارو  امش ائر امديدي  اممخش ك . .99

اموماح م وجيف هامخركج ل  األعياد امديدي  م مشارر  ليهاأ كامخركج م يادة  .94
 مرضاه.

 ةؽ اموجيف ل  اخشيار مراف وجد . .93
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 ش رات اموجيف اممخش ك .امةكاظ ع ى مم .95

 ال يكرض ع ى اموجداة مهس مبلهس خاص  ههـ. .99

ةؽ اموجيف ل  ش ة  األشياة امضركري  مف خارج اموجف هاوشثداة  .92
 اممةضكر.

 إخهار أورة اموجيف هاعشةام  كةهو  كةاالت مرض  أك مكش  أك دة  . .91

 ي ـز أف يركف مكظكك اموجف ع ى درج  عامي  مف امثةال . .92

ذا خيؼ ع ي  مف إذا جف اموجي .41 ف كجب دة   إمى دار اممجاديف م  بلجأ كا 
 امجدكف كجب إعكاةه مف اموجف.

 ةصاد  هداي  اموجف امداخ ي . .40

ه د خركج اموجيف يجب ش،هي   اجشماعيان مف خبلؿ مخشصيف مي كد إدوادا  .49
 طهي يا ل  امجوـ االجشماع .

اموجداة داخؿ أف شركف هداؾ مجد  م شرؼ هها مف تهؿ امدكم  ممشاه   ةةكؽ  .44
 كخارج اموجف.

ةؽ اموجيف ل  امش  ـ كامش  يـ كام مؿ كامةصكؿ ع ى اممرال،ة ام ادم  ع ى  .43
 عم  .

إف هذه امةةكؽ كامةريات امش  يطامب امشيرازم هشكليرها م وجيفأ شومح هامةكؿ:     
ف ل  إدها غاي  ل  اإلدوادي  كامشةدـأ إذ ال دوشطيع إف دجد دمكذجان مها ل  رال  امه دا

امكتت امةاضرأمهما رادت درج  شةدمها كاةشرامها مةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام أ 
كمف شكجد ع ى أرض امكاتع إال ل  امدكم  اإلوبلمي  امش  روـ إطارها امدظرم امكرر 

 اموياو  امشيرازم.

 :حقوق األقميات -رابعاً 
ت يات امش  يشةدث عدها اهشداةنأ الهد مف اإلشارة إمى ةةية  مهم  أال كه  إف األ    

امشيرازم ال ششمؿ األت يات ام يكي  أك ام رتي  أك اممداطةي  اامجيرالي مأ لهذا امدكع 
مف األت يات ال ي شرؼ ه  كي ده هضاع  موشكردة مف أجؿ شمزيؽ كةدة اممجشمع 
اإلوبلم أ لاإلوبلـ ةوب اعشةاده ال ي شرؼ هامكركؽ ام يكي  أك ام رتي أ هؿ هك 

شواكم اممو ميف كاممكاض   إدما شركف هامشةكل كام مؿ امصامح لةطأ لرؿ  يةـك ع ى



إدواف مدي  امركاةةأ يوشطيع أف يصؿ إمى أم مرشه  ع مي  أك عم ي  ل  امدكم  
. أما م572ااإلوبلمي  هصرؼ امدظر عف مكد  أك ميش  أك تكميش  أك مدطةش  امجيرالي 

ألت يات امديدي  راميهكد أك امدصارل أك األت يات امم شرؼ هها مف تهؿ امشيرازم له  ا
. لهذه األت يات م573ااممجكسأ كاألت يات غير امديدي  رامهكذي  أك امهرهمي  كما أشه 

يجب أف شركف ةةكتها مصاد  ل  امكطف اإلوبلم أ هشرط أف ال ش مؿ ضد اإلوبلـ 
ف أك شظهر عمؿ اممدرر امذم ةرم  اإلوبلـأ رشرب امخمر كلشح دكر امهياة.. أل

اممجشمع امذم يريده اإلوبلـ هك مجشمع ةر كطاهرأ امرؿ لي  آمفأ كال يخشى مف 
 .م574اأةد ع ى أةد

رأم أ كةري  امةري  ام ةيدة كامةةكؽ كامةريات امش  ششمشع هها األت يات رثيرة مدها :  
 هامرجكع إمى تاضيهـ امخاص ل  –أ كامةضاة امموشةؿ كامش هيرأ كامةري  اموياوي 

امزكاج كششريؿ األورة كلةا ألةرامهـأ  كةري  –أك إمى تاض  اممو ميفمدازعاشهـ 
كاممواكاة هيدهـ كهيف اممو ميف ل  امةكاديف ام ام  رةكاديف اممركر كما أشه  داخؿ 

ذا مـ يررز امشيرازم ع ى ةةكؽ أخرل مؤلت ياتأ رةؽ م575ا امدكم  اإلوبلمي  . كا 
أشه أ لذمؾ ألددا د شةد إف هذه امةةكؽ امةياةأ كامشم ؾأ كةري  امش  يـ كام مؿ كما 

ه  مبلزم  م هشر جمي انأ ل ـ يداتش امشيرازم تضي  شمشع األت يات هها مف عدم أ 
مرد  ررز ع ى امةةكؽ اممذركرة آدكان مما شصكره مف إثارشها م جدؿ كاالخشبلؼ ل  

 إطار امشري   اإلوبلمي .
ل  ةديث  عف ةةكؽ اإلدواف كةرياش  اوشدادا إمى ما شةدـأ يمرف امةكؿ أف امشيرازم  

أكصدكها ام ام  أدرؾ أهمي  هذه امةةكؽ كامةريات مئلدواف ميشصؼ هرامؿ إدواديش  
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أ هؿ كزاد ع يها مدط ةا ل  امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدوافجاة  هشرؿ يوشكعب رؿ ما
مدهبل   شصهح أطركةاشم ل  ش،طيره امدظرم مها مف اإلوبلـ همصادره امششري ي  األره  أ

أ الويما إف مرؤي  اإلوبلمي  م ةةكؽ كامةرياتمداوها مرؿ مف يرغب ل  م رل  ا
 امشيرازم ةرص ع ى شةديمها همظهر يشبلةـ مع مةشضيات ام صر.   



 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شةشض  مدهجي  هذه امدراو  أف ششضمف خاشمشها لةرشيف كرما ي،ش :   
 
 :االستنتاجات -أوال 

 شخ ص امدراو  إمى جم   مف االوشدشاجات امرئيو أ يمرف شرشيهها هامشرؿ اآلش :   
إف امشيرازم و يؿ أورة عمية  امجذكر ل  امميداف امكةه  كاموياو  اإلوبلم   .0

امشػػػي  أ لشػػػػ،ثر لرػػػره هطػػػػاهع هػػػذه االوػػػػرة مشرػػػكف دشػػػػاطاش  ام  ميػػػ  كاموياوػػػػي  
 وهة  مف ع ماة اورش . امشدادان مدشاطات مف

شميػػزت شخصػػي  امشػػيرازم همجمكعػػ  مػػف امصػػكات امخ ةيػػ  امرلي ػػ  امشػػ  شررػػت  .9
ش،ثيرهػػػا ع ػػػى لرػػػره اموياوػػػ أ الوػػػيما أرائػػػ  لػػػ  ام كػػػكأ كامشوػػػامحأ كامبلعدػػػؼأ 

 كةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام ...

م شػػػيرازم مدهجيػػػ  خاصػػػ  ةرمػػػت لرػػػره اموياوػػػ  كاوػػػشددت إمػػػى ثبلثػػػ  ثكاهػػػت  .4
  هػػػػػػ : إوػػػػػػبلمي  اممدط ػػػػػػؽأ شدػػػػػػكع اإلدشػػػػػػاج امكرػػػػػػرم ككةػػػػػػدة االشجػػػػػػاهأ مدهجيػػػػػػ

كاالدطػػػبلؽ مػػػف امكاتػػػع مهدػػػاة اممثػػػاؿأ ممػػػا يػػػدؿ ع ػػػى إدػػػ  مػػػـ يرػػػف لكضػػػكيان أك 
مشكشػػان لػػ  رشاهاشػػ أ مرػػف وػػهر غػػكر هػػذه اممدهجيػػ  مػػـ ي ػػؽ االهشمػػاـ اممط ػػكب 

بلؼ لػػ  امهةػػكث كاممةػػاالت كامرشػػب امشػػ  ادشػػي ت هػػامكرر امشػػيرازم ع ػػى اخػػش
 أه اده.

أردت امدراو  ع ى ةةية  مهم  ه  إف اإلخبلص لػ  ام مػؿ كامجػد كاالجشهػاد  .3
لي  مف تهؿ اإلدواف شمرد  مف امكصكؿ إمػى تمػـ عاميػ أ مػذا ه ػغ امشػيرازم لػ  
ام  ػػـ درجػػ  اوػػشطاع مػػف خبلمهػػا دشػػر اممئػػات مػػف امرشػػب لػػ  مخش ػػؼ ميػػاديف 

امش  شدهؿ مػف لرػرهأ ل،دهثةػت ام  ـأ كش،ويس عدد رهير مف اممؤووات ام  مي  
دشيجػػ  ذمػػؾ مدروػػػ  شػػيرازي  ةةةػػػت ةضػػكران مشميػػزان لػػػ  اممجػػاالت االجشماعيػػػ  
كامثةالي أ مرػف مجامهػا اموياوػ  الزاؿ يشػكه  امةصػكر كعػدـ امدػزكؿ إمػى امكاتػع 

 ام م   م ةرـ م  أك ع ي .

أراد امشػػيرازم مػػف خػػبلؿ دشػػاط  اموياوػػ  داخػػؿ كخػػارج ام ػػراؽ دشػػر كش ميػػؽ  .5
امثةال  اإلوبلمي  هيف امش كب اممو م أ مهيػاف مهػادئ كأةرػاـ كتكاعػد اإلوػبلـأ 
كطرةهػػػػا هشػػػػرؿ عصػػػػرم ي طػػػػ  مهػػػػا امكاع يػػػػ  كاألرجةيػػػػ  ع ػػػػى أم مدظكمػػػػ  



م رليػ  كضػ ي  ألف ةػػبلؿ امدهػ  مةمػد اصػػ ى اهلل ع يػ  كآمػ م ةػػبلؿ إمػى يػػـك 
وػهيؿ رػؿ امكوػائؿ امةيام  كةرام  ةراـ إمى يـك امةيام أ كتد اوش مؿ ل  هذا ام

اممشاةػػ  مػػف امةػػكار امشخصػػ  إمػػى امخطػػاب اممدهػػرم إمػػى امرشػػاب اممطهػػكع.. 
كمػػػػف هػػػػذه اممهػػػػادئ كامةكاعػػػػد اإلوػػػػبلمي  امشػػػػ  ةػػػػرص ع ػػػػى إهرازهػػػػا اممهػػػػادئ 
كامةكاعػػػػد اآلشيػػػػ : األمػػػػ  امكاةػػػػدةأ األخػػػػكة اإلوػػػػبلمي أ امدػػػػاس موػػػػ طكف ع ػػػػى 

ال يوػهة  إميػ  موػ ـ لهػك أةػؽ  أمكامهـ كأدكوهـأ اممهـ كاألهـأ مف وهؽ إمى ما
ه .. كتد ج    دشاط  اموياو  يرجػع رػؿ عكامػؿ شخ ػؼ امموػ ميف إمػى شخ ػؼ 
كعػػيهـ هاإلوػػبلـأ كمػػا دػػشج عدػػ  مػػف شوػػ يط امطيػػاة ع ػػيهـأ كاةػػشبلؿ األجادػػب 

 ألراضيهـ كشمزيةهاأ كعيشهـ ةياة امكةر كامةرماف كامجهؿ.

كرة االجشمػاع اإلدوػاد  كهػ  أدط ؽ امكرر االجشماع  م شيرازم مػف تاعػدة ضػر  .9
تاعدة أتشكػى ههػا أثػر امرثيػر مػف ع مػاة االجشمػاع اممشةػدميف كاممشػ،خريف كشةػكؿ 
إف اإلدوػػػػاف ال يمردػػػػ  ام ػػػػيش هم ػػػػزؿ عػػػػف هدػػػػ  دكعػػػػ أ ألف مػػػػ  مجمكعػػػػ  مػػػػف 
امةاجات امجودي  كامدكوي  امش  ال يمرف إشهاعها إال هاالجشمػاع مػع اآلخػريفأ 

شػػػرؿ امشػػػراهط اإليجػػػاه  أك امشػػػداهر  -لةػػػان م شػػػيرازمك –كهػػػذا االجشمػػػاع تػػػد ي،خػػػذ 
اموػػ ه أ كاألكؿ اجشمػػاع هدػػاةأ هيدمػػا امثػػاد  اجشمػػاع هػػدـأ مرػػف ميػػزة االجشمػػاع 
اإلدوػػاد  هػػك إدػػ  يصػػؿ هامهشػػر إمػػى مرة ػػ  امموػػامم أ كهػػذه امموػػامم  تػػد شةػػـك 
ع ػػػى امرضػػػا كاالعشػػػداؿ لشخش ػػػؽ امش ػػػايش االجشمػػػاع أ أك شةػػػـك ع ػػػى اإلرػػػراهأ 

. كمهمػػا ش ػػددت أدػػكاع االجشمػػاع لي رػػكف مصػػيرها االدهيػػارأ ألف امةوػػر ال يػػدـك
كاخش كػػػت امم ػػػايير امشػػػ  شوػػػشدد إميهػػػا شصػػػديكاش أ لػػػإف ألضػػػؿ اجشمػػػاع هػػػك ذمػػػؾ 
امػػػذم يةةػػػؽ اموػػػ ادة أللػػػراده كمجمكعاشػػػ أ كهرػػػذا اجشمػػػاع هةاجػػػ  إمػػػى تػػػادكف 

كف ال يمرػف أف صامح يؤطره كي ه  ةاجاشػ  امدكوػي  كامجوػدي أ كمثػؿ هػذا امةػاد
يركف تادكدان هشػريان ألف ام ةػؿ امهشػرم عػاجز كدػاتصأ إذا الهػد أف يرػكف تادكدػان 
إمهيػػػان داه ػػػان مػػػف امرمػػػاؿ اممط ػػػؽ كهػػػك اهلل وػػػهةاد  كش ػػػامىأ أشػػػت هػػػ  روػػػاالت 
اموػػماةأ كامدمػػكذج امرامػػؿ مهػػذا امةػػادكف جوػػدش  امروػػام  اإلوػػبلمي أ كع يػػ  لػػإف 

لضػػؿ أدػػكاع االجشماعػػات ممػػا يةةػػؽ مػػف كةػػدة االجشمػػاع اإلوػػبلم  عدػػده هػػك أ
 كو ادة م هشر.



 ششميز امدكم  عدد امشيرازم هميزات عدة ه : .2

  إدهػػػا دكمػػػ  ذات طهي ػػػ  ديديػػػ  شةػػػـك ع ػػػى أوػػػاس امػػػديفأ كال يمرػػػف ليهػػػا امةهػػػكؿ
همةكم  لصؿ امديف عف امدكم أ ألدها همثاه  لصؿ ام هادة عف اإلوػبلـأ كامػديف 

مػػذم هػػك ديػػف صػػامح مرػػؿ زمػػاف كمرػػافأ كمثػػؿ هػػذه هدػػا هػػك امػػديف اإلوػػبلم  ا
امدكمػػ  شةةػػؽ اموػػ ادة م هشػػر كمػػا عػػداها هاطػػؿ مػػف يج ػػب إال امكرتػػ  كامش اوػػ  
كاألمػػـأ كمةكمػػات هػػذه امدكمػػ  هػػ : شطهيػػؽ امشػػري   اإلوػػبلمي أ إميػػاة امةػػدكد 
امجيراليػ  هػيف امموػ ميفأ االتشصػاد اإلوػػبلم أ إميػاة تػكاديف امجدوػي  امم مػػكؿ 

صامح امهكي  اإلوبلمي  لػ  ام ػامـ اإلوػبلم أ وػيادة األخػبلؽ اإلوػبلمي أ هها م
 كمي  امةرآف ه  ام ي  امرومي  مها.

  إف مصػػدر اموػػ ط  لػػ  امدكمػػ  هػػك اهلل وػػهةاد  كش ػػامى ممػػا م ػػذات اإلمهيػػ  مػػف
ةارميػػ  شركيديػػ  كششػػػري ي  لػػ  امرػػػكفأ كتػػد ألػػػاض اهلل وػػهةاد  جػػػزة مػػف هػػػذه 

شػػػػاريف هػػػػـ األدهيػػػػاة كاألكصػػػػياة امػػػػذيف لػػػػ  ةامػػػػ  امةارميػػػػ  ع ػػػػى أشػػػػخاص مخ
غياههـ ويشكمى األمػر مػف ه ػدهـ دػكاههـ اامكةهػاة ام ػدكؿم ه،وػشدهاطهـ مؤلةرػاـ 
مػػف أدمشهػػا امشػػرعي  األره ػػ : امةػػرآف امرػػريـأ اموػػد  امدهكيػػ  اممطهػػرةأ اإلجمػػاعأ 
ام ةػػؿأ لػػبل مجػػاؿ م ششػػريع امهشػػرم لػػ  هػػذه امدكمػػ أ رمػػا هػػك امةػػاؿ لػػ  امػػدكؿ 

 امش  شةـك ع ى تاعدة: امش ب مصدر امو طات.

  إف شكزيػػع اموػػ طات لػػ  امدكمػػ  يخش ػػؼ شمامػػان عمػػا هػػك ع يػػ  امةػػاؿ لػػ  امػػدكؿ
 امكض ي  امم اصرة مف ةيث:

 إف اموػػػ ط  ام  يػػػا ليهػػػا هػػػ  اموػػػ ط  امكةهيػػػ  اامكرديػػػ  أك امجماعيػػػ م. -أ 
ت كششريؿ هذه امو ط  كمدة كالياشها أخض ها امشػيرازم م ػدة اةشمػاال

ش،خػػذ هامةوػػهاف امش ػػدد اممػػذهه  امػػذم شدشػػ، امدكمػػ  ع ػػى أواوػػ أ رمػػا 
إدهػػػا وػػػ ط  ششمشػػػع هصػػػبلةيات كاوػػػ   جػػػدانأ ةػػػاكؿ امشػػػيرازم شدظػػػيـ 
صػػبلةياشها مػػػف خػػبلؿ آميػػػات صػػػدع امةػػرار ليهػػػاأ كهػػ  آميػػػات ش شمػػػد 
ال عػػد  مهػػدأ امشصػػكيت أكالنأ كرضػػى األمػػ  ثاديػػان ميرػػكف امةػػرار دالػػدانأ كا 

جػػػائران غيػػػر عػػػادؿ ممػػػا يكجػػػب امشمػػػرد ع ػػػى هػػػذه اموػػػ ط   امةػػػرار تػػػراران 
وػػةاطهاأ لػػدؿ امشػػيرازم ههػػذا ع ػػى ادكشاةػػ  امكرػػرم كاعشػػداؿ مدهجػػ   كا 



ل  امةرـأ الويما إدػ  مػف دعػاة امشػكرل امم زمػ  لػ  امكرػر اموياوػ  
 اإلوبلم  امم اصر.

شةكيػػػؿ امهرممػػػاف امج ػػػس األمػػػ م مػػػف دكره امششػػػري   امم ػػػركؼ لػػػػ   -ب 
صػػرة إمػػى دكر اوششػػارم رتػػاه  لةػػطأ لضػػبل عػػف شطهيةػػ  امػػدكؿ امم ا

مؤلةرػاـ ام امػ  امموػشدهط  مػف اموػ ط  ام  يػا اامكةهيػ م ع ػى مكاردهػا 
 امشكصي ي  ل  امدكم .

اإلهةػػػاة ع ػػػى امػػػدكر اإلجرائػػػ  اامشدكيػػػذمم م وػػػ ط  امشدكيذيػػػ  ع ػػػى أف  -ج 
يموػػػؾ ههػػػذه اموػػػ ط  مػػػف يشمشػػػع هامركػػػاةة كامدزاهػػػ  كيشة ػػػى هػػػاألخبلؽ 

 وبلمي أ كيرضى هاإلطار اإلوبلم  إلدارة امدكم .اإل

ششميػػػػز اموػػػػ ط  امةضػػػػائي  ه،دهػػػػا وػػػػ ط  موػػػػشة   ششميػػػػز هامهوػػػػاط  لػػػػ   -د 
إجراةاشهاأ كش شمد األةراـ اإلوبلمي  ل  امشجريـ أك امشهرئػ أ كيخضػع 

 ألةرامها امجميع مف امرئيس األع ى م دكم  إمى أهوط إدواف.

يف امو طات يمرف األخذ ه  ل  ةام  اششراط األمػ  إف مهدأ امكصؿ ه  -هػ           
دمػا  ذمؾأ ع ى إف هذا اممهدأ ميس كاجهػان إلدارة امدكمػ  لػ  اإلوػبلـأ كا 
يػػػ،ش  األخػػػذ هػػػ  مػػػف هػػػاب إشهػػػاع األصػػػ ح ركدػػػ  ألضػػػؿ شػػػرؿ م ةرػػػـ 
م ػػركؼ لػػ  امكتػػت امةاضػػرأ مرػػف يمرػػف امشخ ػػ  عدػػ  مصػػامح مهػػدأ 

  آخر ألضؿ مد  مك ظهر ل  امموشةهؿ.   

  إدهػػػا دكمػػػ  إشػػػرالي  أم يةشصػػػر دكرهػػػا ع ػػػى اإلشػػػراؼ كامشخطػػػيط لػػػ  امشػػػؤكف
ام امػػ  ال دكمػػ  شدخ يػػ  أك مامرػػ  مكوػػائؿ اإلدشػػاجأ ألف امشػػيرازم أراد أف يج ػػؿ 

 مررز امةكة امش ب ال امدكم .  

أراد امشػػػيرازم مػػػف خػػػبلؿ ةديثػػػ  عػػػف ةةػػػكؽ اإلدوػػػاف كةرياشػػػ  ام امػػػ  ش،ريػػػد   .1
 األمكر اآلشي :

 ةكؽ اإلدوػاف كةرياشػ  ام امػ  لػ  اإلوػبلـأ ممػا ي دػ  إطبلتهػا مجميػع أصام  ة
أ كال دهػػكض كال اوػػشةرار كال -ةشػػى امركػػار مػػدهـ–امهشػػر لػػ  امدكمػػ  اإلوػػبلمي  

 اوشةبلؿ م مو ميف هدكف ذمؾأ ةشى مك راف امةارـ امكم  امكةي  دكو .



    مػػػف اإلوػػػبلميإف ضػػػكاهط ةةػػػكؽ اإلدوػػػاف كةرياشػػػ  ام امػػػ  شةػػػددها امشػػػري  
أ مةشردػان ذمػؾ هكجػكد امضػمير اإلدوػاد  امةػ  اممشموػؾ ؽخبلؿ امو   أك امضي

هػػػػػاألخبلؽ امةوػػػػػد  كاممشةػػػػػرم م  ػػػػػدؿأ لضػػػػػبل عػػػػػف كجػػػػػكد األكعيػػػػػ  امةادكديػػػػػ  
كاممؤووػػات امشػػػ  شةكػػػظ امةةػػكؽ كامةريػػػات كشمد هػػػا مػػف امشةػػػكؿ إمػػػى لكضػػػى 

 هدام .

 مضػمادات امةادكديػ  ال يمرف ضماف ةةكؽ اإلدواف كةرياشػ  ام امػ  مػف خػبلؿ ا
لةطأ رما هك امةاؿ ل  امدكؿ امم اصرةأ ألف هذا األمر يةشاج عدػد امشػيرازم 
إمى مزيج مف امضمادات اممادي  كامركةي  مف خبلمهػا ش ػهس امةةػكؽ كامةريػات 
رداة امةدوػػي  كامهيهػػ  ممدػػػع ادشهارهػػا أك مصػػػادرشها كهػػذه امضػػػمادات ششمثػػؿ هػػػػ: 

كامػػكع  امثةػػال  اإلوػػبلم أ ككجػػكد مؤووػػات اعشمػػاد مػػدهج اموػػ ـ كامبلعدػػؼأ 
اممجشمػػػػػػع اممػػػػػػدد  كضػػػػػػمدها األةػػػػػػزاب اموياوػػػػػػي أ كت ػػػػػػ  اممػػػػػػكظكيف كامػػػػػػدكائر 
امةركمي أ كذرر اهلل كامخكؼ مد أ كذرر اممػكتأ كامةػرص ع ػى خدمػ  امدػاس 

 كتضاة ةكائجهـأ ككجكد دظاـ اتشصادم صةيحأ كهواط  اممةارـ.

  اإلوبلـ شه غ مف اموػ   درجػ  شوػشكعب إف ةةكؽ اإلدواف كةرياش  ام ام  ل  
هها رؿ ما جاة ل  امشرع  امدكمي  مةةكؽ اإلدوافأ هػؿ كشزيػد ع يهػاأ ممػا يػدؿ 
ع ى شجدد اإلوبلـأ كصػدؽ مةكمػ  إف اإلوػبلـ صػامح مرػؿ زمػاف كمرػافأ مرػف 
امجهؿ هاممدظكم  اإلوػبلمي  ةػكؿ امةةػكؽ كامةريػات هػك امػذم يمدػع امموػ ميف 

   إدراؾ األه اد امةةيةي  مئلوبلـ ل  هذا اممجاؿ.  كغير اممو ميف مف

يشضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا شةػػػػدـأ إف امشػػػػيرازم مديػػػػ  مشػػػػركع مشرامػػػػؿ مهدػػػػاة دكمػػػػ   .2
إوػبلمي  مػيس مهػا دظيػػر لػ  امكتػت امةاضػرأ إمػػى إف مشػركع  هػذا مػـ يشةػػكؿ 
مف مرة   امشدظيـ إمى مرة ػ  امشطهيػؽ كهػذا األمػر يمدػع امةرػـ امصػةيح ع يػ  

 صكاب أك امخط، ل  امكتت امةاضر.مف خبلؿ ام

 :التوصيات -ثانياً    
شضػػع هػػذه امدراوػػ  جم ػػ  مػػف امشكصػػيات امشػػ  شطامػػب ه،خػػذها ه ػػيف االعشهػػار     

 مف اممهشميف هامكرر امشيرازم خصكصانأ كامكرر اإلوبلم  عمكمان ه :



أف ال شةشصر دراو  امكرر امشيرازم ع ى امجادػب اموياوػ  لةػطأ هػؿ الهػد  .0
دراوات أراديمي  رصػيد  لػ  امجكادػب االجشماعيػ  كاالتشصػادي   مف إعداد

مكجػػكد إضػػاةات جيػػدة كمهمػػ  لػػ  امجكادػػب األخيػػرة شةشػػاج إميهػػا اممرشهػػ  
 اإلوبلمي .

أف يررػز مػػف يرشػب لػػ  امكرػر اموياوػػ  عدػد امشػػيرازم ع ػى ادضػػاج آرائػػ   .9
امةػدكد امش  تد شثير جػدالن لػ  إتامػ  امدكمػ  اإلوػبلمي أ ردعكشػ  إمػى إزامػ  

مياة تكاديف امجدوي أ كامه د اممذهه  آلميات امشصػكيت داخػؿ  امجيرالي أ كا 
امو ط  ام  يا اامكةهي مأ ممدح هذه اآلراة مزيدان مف ام صػري أ كامةهػكؿ مػف 

 امداس.

إف رهػػط امشػػػيرازم مضػػػمادات ةةػػػكؽ اإلدوػػػاف كةرياشػػػ  ام امػػػ  هموػػػش زمات  .4
يػػػػؽ يةشػػػػاج إمػػػػى مزيػػػػد مػػػػف ماديػػػػ  كركةيػػػػ أ رػػػػاف أمػػػػران ةوػػػػدانأ كهػػػػذا امطر 

امشدظيػػر مشرشةػػ  ةةػػكؽ اإلدوػػاف كةرياشػػ  ام امػػ  لػػ  عاممدػػا اإلوػػبلم  إمػػى 
 موشكل امشةديس كاالةشراـ اممط كب. 

أف ال يشكتػػػؼ امهةػػػث األرػػػاديم  لػػػ  امكرػػػر اإلوػػػبلم  ام راتػػػ  امم اصػػػر  .3
عدػػػد مرة ػػػ  امهةػػػث امموػػػشةؿ مرػػػؿ مكرػػػر إوػػػبلم  عراتػػػ  م اصػػػر ع ػػػى 

مش جيػؿ هػادطبلؽ اممرة ػ  امثاديػ  مػف امهةػث امشػ  شةػـك ةدةأ هؿ الهد مف ا
ع ػػػػى إجػػػػراة اممةاردػػػػات هػػػػيف طركةػػػػات هػػػػؤالة اممكرػػػػريف مشةديػػػػد امةكاوػػػػـ 
اممشػػشرر  هيػػدهـ كدةػػاط امخػػبلؼ م كصػػكؿ إمػػى شةديػػد مػػدل إمراديػػ  طػػرح 
مشػػركع مهدػػاة دكمػػ  إوػػبلمي  عصػػري  يرػػكف مدط ةػػ  امجام ػػ  كمػػيس امػػرأم 

 دظر. امكردم اممشطرؼ تصير ام

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 اممصادرتائم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .امةرآف امرريـ 
 الكتب: -أوالً 

 

  أةمػػد جمػػاؿ امظػػاهر. دراوػػات لػػ  امك وػػك  اموياوػػي . عمػػافأ مطه ػػ  امردػػدمأ
0211. 

  . أةمػػد امراشػػػب. شطػػػكر امكرػػر اموياوػػػ  امشػػػي   مػػػف امشػػكرل إمػػػى كاليػػػ  امكةيػػػ
 .0221. هيركتأ دار امجديدأ 0ط

  دار ام  ػػـك  أ.هيػػركت0ط امبلعدػػؼ عدػػد االمػػاـ امشػػيرازم. اوػػ د اإلمػػارة. دظريػػ
 .9114 أؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعم شةةي

  أومى خضر. تكاديف ام مؿ كةةكؽ اإلدواف لػ  امػكطف ام رهػ . هةػث مدشػكر
. 0لػػ  رشػػاب اةةػػكؽ اإلدوػػاف لػػ  امكرػػر ام رهػػ : دراوػػات لػػ  امدصػػكصم. ط

 .9119هيركتأ مررز دراوات  امكةدة ام رهي أ 

   أروػػػػػطك طػػػػػاميس .اموياوػػػػػ  . شرجمػػػػػ  اةمػػػػػد مطكػػػػػ  اموػػػػػيد. امةػػػػػاهرة أ امهيئػػػػػ
 . 9111اممصري  ام ام  م رشاب أ

 . 0219أ ةدا خهاز .هيداد أ مرشه  امدهض  امجمهكري  . شرجم ألبلطكف .  

 رت ةػػػػكراد . امكرػػػػر ام رهػػػػ  لػػػػ  عصػػػػر امدهضػػػػ . شرجمػػػػ  رػػػػريـ عزتػػػػكؿ. مهػػػػأ
 هيركتأ دار امدهض أ هبل شاريخ.

 كاشػدطفأ امموػ ـ  4رر اإلماـ امشػيرازم. طد مكوى مةمكد. دراوات ل  لأيا .
 .9110امةرأ 

  أ دار. هيػػػركت0هػػػيف االوػػػشمراركامشكتؼ.ط هاوػػػـ امهةرادػػػ . اممدروػػػ  امشػػػيرازي 
 .9113امةارئ م طهاع  كامدشر كامشكزيعأ 

 .مةدوػ أ . رػرهبلة ام9ط هبل مؤمؼ . ل  رةػاب االمػاـ امشػيرازم: امةائػد االوػكة
 .9114ار صادؽ م طهاع  كامدشرأ د
 هػػبل 9هػػبل مؤمػػؼ. م ػػامـ مػػف ةيػػاة امشػػهيد آيػػ  اهلل اموػػيد ةوػػف امشػػيرازم. ط .

 م.0211مرافأ ام جد  اإلعبلمي  إلةياة أوهكع شهداة اإلوبلـ ل  ام راؽأ ا



 رػػػػػرهبلة اممةدوػػػػػ أ دار صػػػػػػادؽ 9جاوػػػػػـ امةػػػػػائرم. امةصػػػػػص امشػػػػػػيرازي . ط .
 .9113م طهاع  كامدشرأ 

  تـ اممةدو أ مدشكرات ذكم امةرهػىأ 0. ط9يها. امم جـ امك وك . ججميؿ ص .
9119. 

  رهػػػػػ  اإلوػػػػػبلم : دراوػػػػػ  لػػػػػ  أهػػػػػرز جهػػػػػاد شةػػػػػ  صػػػػػادؽ. امكرػػػػػر اموياوػػػػػ  ام
 .0224. هيدادأ جام   هيدادأ 0جاهات امكرري . طاالش

 .هيػػػدادأ  ةوػػػاف مةمػػػد شػػػكيؽ ام ػػػاد . دظريػػػ  امةريػػػات ام امػػػ : شة يػػػؿ ككثػػػائؽ
 .9113أ جام   هيداد

  0211أهف خ دكف. اممةدم . هيركتأ دار كمرشه  امهبلؿأ. 
  خيػػر امػػديف امشكدوػػ . أتػػـك امموػػامؾ لػػ  م رلػػ  أةػػكاؿ امممامػػؾ. شةةيػػؽ م ػػف

 .0221زيادة. هيركتأ دار امط ي  أ 

 0رشػػيد خيػػكف. اممشػػركط  كامموػػشهدة مػػع رشػػاب شدهيػػ  األمػػ  كشدزيػػ  امم ػػ . ط .
 .9119 أ هيدادأ م هد امدراوات اإلوشراشيجي

  رلاعػػػػ  رالػػػػع امطهطػػػػػاكم. االعمػػػػاؿ امرام ػػػػػ . شةةيػػػػؽ مةمػػػػػد عمػػػػارة. امةػػػػػاهرةأ
 .0224اممؤوو  ام رهي  م دراوات كامدشرأ 

 االردفأ دار امثةالػػػ   –. عمػػػاف 0وػػػهيؿ ةوػػػيف امكػػػشبلكم. ةةػػػكؽ اإلدوػػػاف. ط
 .9112م دشر كامشكزيعأ 

  جام ػ  هيػدادأ صادؽ األوكد. ع ـ االجشماع اموياوػ : اووػ  كأه ػاده. هيػدادأ
0221. 

   صػػامح جػػكاد امرػػاظـ كع ػػ  غامػػب ام ػػاد . األدظمػػ  اموياوػػي . هيػػدادأ جام ػػ
 .0220هيدادأ 

 0221أ هبلأ هبلأ 4عهد امرزاؽ صال أ امةامكس اموياو . ط. 

 دمشػػػػػؽأ دار امكاضػػػػػؿ م شػػػػػ،ميؼ 4عهػػػػػد امهػػػػػادم عهػػػػػاس. ةةػػػػػكؽ اإلدوػػػػػاف. ج .
 .0225كامشرجم  كامدشرأ 



  ع ػـك االجشمػاع. عمػافأ دار أوػام  م دشػر كامشكزيػع. عدداف أهك مص ح. م جـ
 .99. ص9119

  ع ػػػ  امػػػكردم. مهزمػػػ  ام ةػػػؿ امهشػػػرم. تػػػـ اممةدوػػػ أ مدشػػػكرات ثػػػامف امةجػػػجأ
9119. 

  . ع   اةمد امههادم . امةكزة ام  مي  ل  امدجؼ: م اممها كةررشها اإلصػبلةي
 .0224. هيركتأ دار امزهراة م طهاع  كامدشر كامشكزيعأ 0ط

   صػادؽ. مصػارة  دةديػ  لػ  اشػراميات كاليػ  امكةيػ  كمهػدأ شػكرل امكةهػاة ع .
 .هيدادأ هبل جه  دشر. هبل شاريخ

  ع ػػػػ  مةمػػػػد صػػػػامح امػػػػدهاس كع ػػػػ  ع يػػػػاف مةمػػػػد أهػػػػك زيػػػػد. ةةػػػػكؽ اإلدوػػػػاف
 .9115األردفأ دار امثةال  م دشر كامشكزيعأ –كةرياش . عماف

 ـ هةػػث مدشػػكر لػػ  رشػػاب امرػػري موػػامرائ . ةةػػكؽ اإلدوػػاف لػػ  امةػػرآفلػػاركؽ ا
. هيػػػركتأ 0اةةػػػكؽ اإلدوػػػاف لػػػ  امكرػػػر ام رهػػػ : دراوػػػات لػػػ  امدصػػػكصم. ط

 .9119مررز دراوات امكةدة ام رهي أ 

 هيػػػػركتأ دار  .0ممػػػػرأة لػػػػ  لرػػػػر اإلمػػػػاـ امشػػػػيرازم.طلكزيػػػػ  مةمػػػػد اممػػػػرزكؽ. ا
أ   .9113ام  ـك

 ر . عمػػافأ دا9لهمػػ  وػػ يـ اميػػزكم كآخػػركف. اممػػدخؿ إمػػى ع ػػـ االجشمػػاع. ط
 .0222امشركؽ م دشر كامشكزيعأ 

   أهػػك امةاوػػـ دجػػـ امػػديف ج كػػر هػػف امةوػػف اممةةػػؽ امة ػػ . شػػرائع اإلوػػبلـ لػػ
.امدجػػؼ األشػػرؼأ مؤووػػ  هةيػػ  اهلل مدشػػر 01. ط9موػػائؿ امةػػبلؿ كامةػػراـ. ج

 .0221ام  ـك امديدي أ 

 0ممجمكعػػ  هػػاةثيف. ةةػػكؽ اإلدوػػاف: امػػرؤل ام امميػػ  كاإلوػػبلمي  كام رهيػػ . ط .
 .9115ركتأ مررز دراوات امكةدة ام رهي أ هي

  ماجػػػػد راغػػػػب امة ػػػػك. امةػػػػادكف امدوػػػػشكرم. امةػػػػاهرةأ مؤووػػػػ  شػػػػهاب امجام ػػػػ أ
0224. 

  9114مةوف هاتر اممكوكم. امشكرل كامديمةراطي . هيركتأ دار امهادمأ. 

 0292. هيركتأ دار امكررأ 9مةمد هاتر امصدر. ل وكشدا. ط. 



 هيػػػػركتأ مؤووػػػػ  امروػػػػكؿ االعظػػػػـ 0 . طد امةوػػػػيد  امشػػػػيرازم. كامػػػػدشمةمػػػػ .
 .0222أ اصم م شةةيؽ كامدشر

 __________________ أ 0كصػػػػػػػكالن إمػػػػػػػى ةركمػػػػػػػ  إوػػػػػػػبلمي  كاةػػػػػػػدة. ط
 .9112هيركتأ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 __________________ هيػركتأ مؤووػ  اممجشهػى 0اغشداـ امكػرص. ط .
 .9112م شةةيؽ كامدشرأ 

 __________________   أوػػئ   ةػػكؿ اةػػداث إيػػراف كامةركمػػ  االوػػبلمي
 .9119. هيركتأ دار صادؽ م شةةيؽ كامدشرأ 0اممرشةه . ط

  __________________هيركتأ مؤوو  0امخهرة كدكرها ل  امةياة. ط .
 .9112اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

  __________________هيػػركتأ 0ريػػؼ كممػػاذا ُأخرجدػػا مػػف ام ػػراؽ. ط .
 .9119هى م شةةيؽ كامدشرأ مؤوو  اممجش

  __________________ .رؤل عف دهضػ  اإلمػاـ امةوػف اع يػ   اموػبلـم
 .9113. ررهبلة اممةدو أ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ 2ط

  __________________رػػػػرهبلة اممةدوػػػػ أ مؤووػػػػ  0دةػػػػك امشيييػػػػر. ط .
 .9112اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

  __________________أ مؤووػ  . هيػركت 4  امػهبلد. طإمى امكربلة لػ
 .9114امشه يغ ام اممي أ 

 __________________ هيػػركتأ دار ام  ػػـك  0. ط0لةػػ  االجشمػػاع. ج .
 .0229م شةةيؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعأ 

 _________________ هيػػػػػركتأ دار ام  ػػػػػـك 0أ ط9لةػػػػػ  االجشمػػػػػاع. ج .
 .0229م شةةيؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعأ 

 ______رػػرهبلة 2م دوػػاة. ط ___________ لاطمػػ  امزهػػراة ألضػػؿ أوػػكه .
 .9113اممةدو أ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ 

  _________________أ 9ط .0لةػػػػػ  اموياوػػػػػ . ج . هيػػػػػركتأ دار ام  ػػػػػـك
0212. 



 _________________ هيػػػػػػركتأ دار ام  ػػػػػػـك 9. ط9لةػػػػػػ  اموياوػػػػػػ . ج .
 .0212م شةةيؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعأ 

 _________________ رػػػػػػرهبلة 0اض امموػػػػػػ ميف. طاموػػػػػػهيؿ إمػػػػػػى إدهػػػػػػ .
 .9113 أشرأ دار صادؽ م طهاع  كامداممةدو 

  هيػػركتأ مؤووػػ  امشه يػػغ 9________________ عشػػت لػػ  رػػرهبلة. ط .
 .9114ام اممي أ 

 _________________ أ . رػػػػرهبلة اممةدوػػػػ 9ارهكف امةػػػػرآف؟. طممػػػػاذا يةػػػػ
 .9114هلل ع ي  كآم أ مروكؿ االرـر ص ى امؤوو  ا

 _________________ رػػرهبلة 9ثػػكرة اإلمػػاـ امةوػػف اع يػػ   اموػػبلـم. ط .
 .9115اممةدو أ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ 

 _________________ 0مػػػػػف أوػػػػػهاب امكةػػػػػر كامةرمػػػػػاف لػػػػػ  ام ػػػػػامـ. ط .
 .9119هيركتأ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ 0مشػػػػػيكعيكف لػػػػػ  ام ػػػػػراؽ. طه ػػػػػض مػػػػػا ل  ػػػػػُ  ا .
 .9115ررهبلة اممةدو  مؤوو  اممجشهى م شةةؽ كامدشرأ 

 _________________ 0صػػبلح امػػديف األيػػكه  كامش صػػب امطػػائك . ط .
 .9113ررهبلة اممةدو أ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ 

 ________________  مع اإلماـ مكوى إهف ج كراع يػ  اموػبلـم كامشيييػر
 .9119ررهبلة اممةدو أ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ  .0ل  ام راؽ. ط

  _________________هيػػػػركتأ 0شة يػػػػؿ األةػػػػداث ضػػػػركرة ةياشيػػػػ . ط .
 .9115مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ هيػػػػػػركتأ مررػػػػػػز امروػػػػػػكؿ 0أةػػػػػػذركا اميهػػػػػػكد. ط .
 .0221اصم م شةةيؽ كامدشرأ  األعظـ

 _________________ هيػػػػركتأ مؤووػػػػػ  0ط امموػػػػ ميف كاميهػػػػػكد. هػػػػيف .
 .9110اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 



  _________________ امصػػػياغ  امجديػػػدة م ػػػامـ اإليمػػػاف كامةريػػػ  كامرلػػػاه
 أم طهاعػػػ  كامدشػػػر كامشكزيػػػع مؤووػػػ  امكرػػػر اإلوػػػبلم  أهيػػػركت .3ط كاموػػػبلـ.
9114. 

 _________________ دار . هيػركت9. ط22لة  امةرـ ل  اإلوبلـ. ج .
أ   .0212ام  ـك

 _________________ هيػػػػػػػػػركتأ مؤووػػػػػػػػػ  اممجشهػػػػػػػػػى 0االصػػػػػػػػػبلح. ط .
 .9119م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ 4ةرػػـ اإلوػػبلـ ه ػػد دجػػاة ام ػػراؽ كأليادوػػشاف. ط .
 .9114هيركتأ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ وػػػػ أ إذا تػػػػاـ اإلوػػػػبلـ لػػػػ  ام ػػػػراؽ. رػػػػرهبلة اممةد
مؤووػػػ  امروػػػكؿ األرػػػـر اصػػػ ى اهلل ع يػػػ   كآمػػػ   كوػػػ ـم م طهاعػػػ  كامدشػػػرأ هػػػبل 

 شاريخ.

 _________________ رػػرهبلة اممةدوػػ . دار ام  ةمػػ  4لةػػ  امةػػادكف. ط .
 .9119م طهاع  كامدشرأ 

 _________________ هيػػػركتأ مررػػػز 0هػػػذا هػػػك امدظػػػاـ اإلوػػػبلم . ط .
 .0221امروكؿ األعظـ اصم م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ هيركتأ مؤووػ  اممجشهػى 0األخبلؽ اممثامي . ط .
 .9112م شةةيؽ كامدشرأ 

 شةةيػػػؽ دار ام  ػػػـك م أ. هيػػػركت0_________________ لةػػػ  امةةػػػكؽ. ط 
 .0212كامطهاع  كامدشر كامشكزيعأ 

 _________________ هيػػػػركتأ مؤووػػػػ  0دظػػػػاـ امةػػػػكزات ام  ميػػػػ . ط .
 .9114امكع  اإلوبلم أ 

 _________________ رػرهبلة 0كصكالن إمى ةركمػ  إوػبلمي  كاةػدة. ط .
 .9112اممةدو أ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ رػػرهبلة اممةدوػػ . دار 0ال م ةػػدكد امجيراليػػ . ط .
 .9119صاؽ م طهاع  كامدشرأ 



  _________________هيػػػػػػػػػػركت. مؤووػػػػػػػػػػ  0امشيػػػػػػػػػػار اإلصػػػػػػػػػػبلة . ط .
 .9114هى م شةةيؽ كامدشرأ اممجش

  _________________. هيػركتأ 0ط ثبلثكف وؤاالن ل  امكرر اإلوػبلم .
 .9119مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ هيػػػركت. 9االتشصػػػاد اإلوػػػبلم  لػػػ  وػػػطكر. ط .
 .0221مررز امروكؿ األعظـ اصم م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ :لػػػػػػػ  اممدػػػػػػػاهج دراوػػػػػػػ  شة ي يػػػػػػػ ل وػػػػػػػك  امشػػػػػػػاريخ  
 .9115أ مؤوو  امكع  اإلوبلم أ . هيركت9كامو كؾ. ط

 _________________  هيػػػػػػركتأ 0اإلوػػػػػػبلمي : رؤل كآلػػػػػػاؽ. ط امدكمػػػػػػ .
 .9110 أمؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشر

 _________________   أهدالػػُ .  -ماهيشػػ ُ  –ةرػػـ اإلوػػبلـ: مهػػادئ تيامػػ
 .9119م شةةيؽ كامدشرأ . هيركتأ مؤوو  اممجشهى 0ط

 _________________ رػػػػػػػػػرهبلة 5ةةػػػػػػػػػائؽ عػػػػػػػػػف اإلمػػػػػػػػػاـ اممهػػػػػػػػػدم. ط .
 .9115اممةدو . دار صادؽ م طهاع  كامدشر. 

  _________________هيػػػػػػػػركتأ 0مكاصػػػػػػػػكات امةيػػػػػػػػادة اإلوػػػػػػػػبلمي . ط .
 .9119مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ دار ام  ػػػـك أ هيػػػركت .0ط .0مػػػف لةػػػ  امزهػػػراة. ج
 .9111 شةةيؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعأ م

 _________________ تػـ 4امموائؿ اإلوبلمي  مع امموائؿ امةديثػ . ط .
 .9115اممةدو . ياس امزهراةأ 

  _________________رػػػػػرهبلة اممةدوػػػػػ أ 0عدامػػػػػ  أميػػػػػر اممػػػػػؤمديف. ط .
 .9115مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 _________________ هيػػػػػػركتأ دار 0داب اموػػػػػػكر كلةػػػػػػ  اممػػػػػػركر. طآ .
 .9113اممرشضىأ 

 _________________ أ 9لةػػ  االجشهػػاد كامشة يػػد. ط . هيػػركتأ دار ام  ػػـك
0122. 



 _________________ هيػػػػركتأ دار 0. ط0لةػػػػ  امدكمػػػػ  اإلوػػػػبلمي . ج .
 .0212ام  ـك م شةةيؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعأ 

 _________________ هيػػػػركتأ دار 0. ط9  اإلوػػػػبلمي . جلةػػػػ  امدكمػػػػ .
 .0212ام  ـك م شةةيؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعأ 

  ________________هيػػػػػركتأ مررػػػػػز 0هػػػػػذا هػػػػػك امدظػػػػػاـ اإلوػػػػػبلم . ط.
 .0221امروكؿ األعظـ اصم م شةةيؽ كامدشرأ 

  ________________هيركتأ مؤوو  0مكاصكات امةيادة اإلوبلمي . ط .
 .9115شرأ اممجشهى م شةةيؽ كامد

  ________________رػرهبلة اممةدوػػ أ دار 00امشػكرل لػ  اإلوػػبلـ. ط .
 .9113صادؽ م طهاع  كامدشرأ 

  _________________ررهبلة اممةدو أ مؤووػ  0دةك إدارة داجة . ط .
 .9119اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

  _________________أ 0اوػػػػػػػػػشكشاةات ةػػػػػػػػػكؿ اموياوػػػػػػػػػ  اإلوػػػػػػػػػبلمي . ط
 .9119اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ  هيركتأ مؤوو 

  _________________هيػػركت. دار ام  ػػـك م شةةيػػؽ 9لةػػ  االتشصػػاد. ج .
 .0212كامطهاع  كامدشر كامدكزيعأ 

  _________________هيػػػػػركتأ 9امةػػػػػزب لػػػػػ  امدظريػػػػػ  اإلوػػػػػبلمي . ط .
 .9113مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

  _________________.دار ام  ػػػػػػػـك  أهيػػػػػػػركت .9ط .0ج لةػػػػػػػ  امةضػػػػػػػاة
 .0211أ  شةةيؽ كامطهاع  كامدشر كامشكزيعم

  أ هيػػػػػػركت .9اممجاهػػػػػػديف لػػػػػػ  ام ػػػػػػراؽ. ط__________________ إمػػػػػػى
 .9114و  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ مؤو

 __________________   موػػػػائؿ ةديثػػػػ  مطاهةػػػػ  مكشػػػػاكل اممرجػػػػع امػػػػديد
روػكؿ األعظػـ اصم . هيػركتأ مررػز ام0األع ى مةمد امةوػيد  امشػيرازم. ط

 .0221م شةةيؽ كامدشرأ 



 __________________ رػرهبلة اممةدوػ أ مؤووػ  0مكهـ اموياوػ . طا .
 .9119 أاممجشهى م شةةيؽ كامدشر

 __________________ .أ مؤووػػ  اممجشهػػى . هيػػركت0ط األمػػ  امكاةػػدة
 .9110 أشرم شةةيؽ كامد

 __________________ اممةدوػ أ مررػز أ تػـ 0امرشاب دعامػ  امةيػاة. ط
 .  9114امجكاديف م شةةيؽ كامدشرأ 

 هيػػػػػػػػػػػركتأ مؤووػػػػػػػػػػػ  امكرػػػػػػػػػػػر . 0__________________ امةريػػػػػػػػػػػات. ط
 .0223اإلوبلم أ 

 __________________ أ 9رشػػػػػػػػاب امطػػػػػػػػبلؽ. ط . هيػػػػػػػػركت. دار ام  ػػػػػػػػـك
0211. 

 __________________ هيػػػػػػركتأ مؤووػػػػػػ  امػػػػػػكع  0امكةػػػػػػ  امهيئػػػػػػ . ط .
 .9111اإلوبلم أ 

 __________________ رػػػػػرهبلة 0اممػػػػػرأة لػػػػػ  اممدظػػػػػار اإلوػػػػػبلم . ط .
 .9115اممةدو أ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 __________________ رػػػػػرهبلة اممةدوػػػػػ . دار 9موػػػػػاكئ اموػػػػػككر. ط .
 .9119ام  ةم  م طهاع  كامدشرأ 

 _________________ هيػػركتأ 0ريػػؼ يدظػػر اإلوػػبلـ إمػػى اموػػجيف. ط .
 .0222 ةةيؽ كامدشرأمؤوو  اممجشهى م ش

 _________________ دار  أ. رػػػػػػرهبلة اممةدوػػػػػػ 3دهػػػػػػدأ مػػػػػػف جديػػػػػػد. طم
 .9114أ صادؽ م طهاع  كامدشر

 _________________ 0امجهػػػػػػؿ اممررػػػػػػب كطريػػػػػػؽ امخػػػػػػبلص مدػػػػػػ . ط .
 .9112ررهبلة اممةدو أ مؤوو  اممجشهى م شةةيؽ كامدشرأ 

 هيػركتأ 3  مهدػاف. طمةمد اممجذكب. امةادكف امدوػشكرم كامدظػاـ اموياوػ  لػ .
 .9119مدشكرات امة ه  امةةكتي أ 

  . مةمد و يد اممخزكم . اممجدد امشػيرازم امثػاد  شةػكؿ لػ  امشػاريخ اإلوػبلم
 .9114. هيركتأ دار ام  ـك م شةةيؽ كامطهاع  كامدشرأ 9ج



  . مةمد و يد اممخزكم . اممجدد امشػيرازم امثػاد  شةػكؿ لػ  امشػاريخ اإلوػبلم
 .9114ام  ـك م شةةيؽ كامطهاع  كامدشرأ  . هيركتأ دار9ج

 كر مػػػػ  م مجػػػػدد ديػػػػب. رة ػػػػ  لػػػػ  آلػػػػاؽ امةيػػػػاة: أمػػػػؼ ر مػػػػ  مةمػػػػد طامػػػػب اال
 .9113أ ام  ـك م شةةيؽ كامطهاع  كامدشر أ دار. هيركت0امشيرازم امثاد . ط

  مةػػػ  مةمػػػد موػػػ د. ةةػػػكؽ اإلدوػػػاف: دراوػػػ  شة ي يػػػ  مةاردػػػ . امةػػػاهرةأ مررػػػز
 .9119اإلورددري  م رشابأ 

 طػػػػػراه سأ امػػػػػدار 0مصػػػػػطكى عهػػػػػد اهلل خشػػػػػيـ. مكوػػػػػكع  ع ػػػػػـ اموياوػػػػػ . ط .
 .0223امجماهيري  م دشر كامشكزيع كاإلعبلفأ 

 0225. هيركتأ دار امجيؿأ 0مدصكر عيد. ر مات مف امةضارة. ط. 

   مػػكريس دكلريجػػ . اممؤووػػات اموياوػػي  كامةػػادكف امدوػػشكرم كاالدظمػػ  اموياوػػي
. هيػػػركتأ اممؤووػػػ  امجام يػػػ  م دراوػػػات 0. طامرهػػػرل. شرجمػػػ  د. جػػػكرج وػػػ د

 .0229كامدشر كامشكزيعأ 

  0222مكريس دخ  . امةريات. هيركتأ مدشكرات امة ه  امةةكتي أ. 

 4داصػػر ةوػػيف األوػػدم. شػػكرل امكةهػػاة اممراجػػع كمكشػػاح االصػػبلح ام ػػاـ. ط .
 .9113هيركتأ دار صادؽ م طهاع  كامدشرأ 

 9111ـ. دمشؽأ دار امكررأ كهه  امزةي  . ةؽ امةري  ل  ام ام. 

 

 الدورياث والمجالث: -ثانيا

 .،دمشػؽأ امموػشةهؿ 95 ام ػدد هبل مؤمؼ. تامكا ل  اإلماـ امشيرازم. مج   امده .
 .9119 م ثةال  كاإلعبلـأ

  هػػػػػبل مؤمػػػػػؼ. اإلمػػػػػاـ امشػػػػػيرازم ريػػػػػادة لػػػػػ  اإلصػػػػػبلح كامشجديػػػػػد. مج ػػػػػ  امدهػػػػػ،أ
 .9114 . دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ92ام دد

 صػػػػيش . مج ػػػػ  ج كػػػػر ام  ػػػػكم. اإلمػػػػاـ امشػػػػيرازم أه ػػػػاد رهػػػػرل شػػػػؤلألت لػػػػ  شخ
 .9114. دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 92امده،.ام دد 

 .ام ػدد  .ماـ امراةػؿ. مج ػ  امدهػ،امةضي  امك وطيدي  ل  لرر اإل ةهيب إؿ جميع
 .9119. دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 95



 ام  االمػاـ امشػيرازم إمػى امرشػاب اإلوػبلمييف. مج ػ  امدهػ،. ةوف آؿ ةمػادة. روػ
 .9110. دمشؽأ امموشةهؿ م ثة ك  كاإلعبلـأ 51ام دد 

 95د ةوػػيف لػػدائ . اإلمػػاـ امشػػيرازم داهيػػ  امةػػرف ام شػػريف. مج ػػ  امدهػػ،. ام ػػد .
 .9119كاإلعبلـأ دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  

 ________________ شػػػيرازم. مج ػػػ  امدهػػػ،أ امةصػػػ  لػػػ  رشاهػػػات اإلمػػػاـ ام
 .9119. ررهبلة اممةدو أ مؤوو  امده، امثةالي أ 13ام دد 

 ______________   امرشاب ل  اممشركع امدهكض  مئلماـ امشػيرازم. مج ػ
 .9119 . دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ95امده،. ام دد

 م ػدد ةمكدم عادؿ. امبلعدؼ مصادره عدد اإلماـ امشيرازم. مج ػ  امموػشةهؿ. ا
 .9119. هيدادأ مررز امموشةهؿ م دراوات كامهةكثأ 4

 ش،صػػػػػيؿ دظػػػػػرم م مجشمػػػػػع اممػػػػػدد  كةةػػػػػكؽ اإلدوػػػػػاف  .خامػػػػػد ع يػػػػػكم ام ػػػػػرداكم
كامديمةراطيػػػػ  لػػػػ  اإلوػػػػبلـ. هةػػػػث مدشػػػػكر لػػػػ  مج ػػػػ  جام ػػػػ  رػػػػرهبلة. ام ػػػػدد 

 .9119امثامث. ررهبلة اممةدو أ جام   ررهبلةأ 

 ثةاليػ  عدػد اإلمػاـ امشػيرازم. مج ػ  امدهػ،. راج  أهك هيكا. تراةات ل  امدظريػ  ام
 .9112. ررهبلة اممةدو  مؤوو  امده، امثةالي أ 15ام دد 

 ام ػػػدد . مج ػػػ  امدهػػػ،.اشػػػيرازم كآلػػػاؽ االدكشػػػاح ام اصػػػرة وػػػاعد امجػػػاهرم. اإلمػػػاـ 
 .9114أ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ .  دمشؽ92

  10م. مج ػ  امدهػ،. ام ػددشارر و يد. مكهكمي  امشدكير ل  لرر اإلمػاـ امشػيراز .
 .9119ررهبلة اممةدو . مؤوو  امده، امثةالي أ 

   عهػػػػاس امشػػػػمرم. ممةػػػػات مػػػػف امشػػػػاريخ اموياوػػػػ  مئلمػػػػاـ امشػػػػيرازم: اممرج يػػػػ
. دمشػؽأ امموػشةهؿ م ثةالػ  95اممشصدي  كامممارو  اموياوي . مج   امده،أ ام دد

 .9119كاإلعبلـأ 

   ام ػػػدد اإلمػػػاـ امشػػػيرازم. مج ػػػ  امدهػػػ،عدػػػد عهػػػد اهلل مكوػػػى. امكرػػػر االجشمػػػاع .
 .9111. دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 59

  . عهػػد اهلل امكريجػػ . تضػػايا امم اصػػرة كامشجديػػد لػػ  اممدظكمػػ  امكرريػػ  امشػػيرازي
 .9114مشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ . د92مج   امده،. ام دد 



 ح كامشجديػػد. مج ػػ  امدهػػ،. ام ػػددعهػػد اهلل اميكوػػؼ. اإلمػػاـ امشػػيرازم رائػػد اإلصػػبل 
 .9119. ررهبلة اممةدو أ مؤوو  امده، امثةالي أ 13

  .،عهػػد امةوػػيف امصػػامة أ آؿ امشػػيرازم كشػػاريخ اممرج يػػ  ام ظمػػىأ مج ػػ  امدهػػ
 .9114أ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـ أدمشؽ. 92ام دد 

 13دد عػػػبلة ةميػػػد. رؤيػػػ  اإلمػػػاـ امشػػػيرازم ممكهػػػـك امةػػػزب. مج ػػػ  امدهػػػ،. ام ػػػ .
 .9119ررهبلة اممةدو أ مؤوو  امده، امثةالي أ 

  ع ػػػػ  امشػػػػمرم كمرػػػػ  أخػػػػكذ. أجكهػػػػ  اممرجػػػػع امػػػػديد  األع ػػػػى وػػػػماة  آيػػػػ  اهلل
وػػػػػػائؿ ام دػػػػػػؼ مخش ػػػػػػؼ م ام ظمػػػػػػى اإلمػػػػػػاـ مةمػػػػػػد امةوػػػػػػيد  امشػػػػػػيرازم ةػػػػػػكؿ

 .9119. دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 92كامبلعدؼ. مج   امده،. ام دد 

  امشػػمرم. اإلمػػاـ امشػػيرازم امموػػيرة كامموػػار. مج ػػ  امدهػػ،. ام ػػددع ػػ  امةػػائرم 
 .9119. دمشؽ. امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 95

  95لاضػؿ امميبلدػ . امرجػؿ امػذم اةشػكل مكوػكع  امةيػاة. مج ػ  امدهػ،. ام ػػدد .
 .9119دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 

 دمشػؽأ 95دهػ،. ام ػدد راظـ اموهاع . أخبلؽ مرجع مرج ي  أخبلؽ. مج   ام .
 .9119امموشةهؿ امثةال  كاإلعبلـأ 

   رػػػريـ مةػػػركس. مبلمػػػح دظريػػػ  اممرجػػػع امشػػػيرازم لػػػ  شطػػػكير رػػػرهبلة اممةدوػػػ
. رػػػػػرهبلة اممةدوػػػػػ أ مؤووػػػػػ  امدهػػػػػا 13 كمدػػػػػاهج امةػػػػػكزة. مج ػػػػػ  امدهػػػػػ،. ام ػػػػػدد

 .9119امثةةالي أ 

 ،92أ ام ػػػددمةمػػػد شةػػػ  هػػػاتر. مةطػػػات مػػػف امػػػذاررة هلل كم شػػػاريخ. مج ػػػ  امدهػػػ .
 .9114دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 

  .،92ام ػػدد مةمػػد مةوػػف ام يػػد. وػػير هدػػكر امدهػػكة كهػػدم اإلمامػػ . مج ػػ  امدهػػ .
 .9114امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ  أدمشؽ

  .،مةمػػػد مةكػػػكظ. امةريػػػ  كلةػػػ  امةةػػػكؽ لػػػ  لرػػػر اإلمػػػاـ امشػػػيرازم. مج ػػػ  امدهػػػ
 .9119امده، امثةالي أ  . ررهبلة اممةدو أ مؤوو 13ام دد 

  أ . دمشػػؽ92امشػػيرازم. رػػذمؾ رػػاف كرػػذمؾ ل ػػدرف. مج ػػ  امدهػػ،. ام ػػدد مرشضػػى
 .9114امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 



 ________________  .،دركس كعهػػر مػػف وػػيرة اإلمػػاـ امراةػػؿ. مج ػػ  امدهػػ
 .9119. دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 95 ام دد

  موػكداف لػ  ذرػرل لةيػ  امزمػاف. مج ػ  امدهػ،. ام ػدد مف امر  امم،مكف. خكاطر
 .9114أ . دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـ92

  .مكوى ج كر مةمد. ام ػراؽ لػ  ةيػاة اإلمػاـ اموػيد مةمػد اامةوػيد  امشػيرازم
 .9119. دمشؽأ امموشةهؿ م ثةال  كاإلعبلـأ 95مج   امده،أ  ام دد 

 بياشوث، انًساتمبم نهثمبفات 92 تمبم سيهتحك بهاب اخخاشوٌ لشيبابم. يجهات اننباع. انعاذدنضاس حيذس3 اإليبو انشيشاصي يذسست انًس .

 .9114واإلعالو، 

 

 :الحىاراث الشخصيت -ثالثا

  05/4/9111ةكار أجراه امهاةث مع امشيخ مر  آخكدد عهر االدشرديت هشاريخ. 

 91/5/9111ةكار أجراه امهاةث مع االوشاذ دزار ةيدر عهر االدشرديت هشاريخ. 
 

 :الشبكة الدولية لممعمومات )االنترنيت( -رابعا
 : ةةكؽ اإلدواف. مةاؿ مدشكر ع ى االدشردت ع ى اممكتع اإلمرشركد 

http:// www. amnesty – arabic. Org/ text/hre/ fsteps/part1/fsteps 

– ch1 – 1.htm  
 . مةػػاؿ  عػػادؿ شػػمراف. ضػػمادات ةةػػكؽ اإلدوػػاف كةرياشػػ  ام امػػ  لػػ  امػػدظـ امداخ يػػ

 www.fcdrs.comمدشكر ع ى االدشرديت ع ى اممكتع 
 :دػػص اشكاتيػػ  ةةػػكؽ امطكػػؿ امصػػادرة عػػف االمػػـ اممشةػػدة  اممدشػػكر ع ػػى اممكتػػع 

http://www.afswj.com/world-rules-ar.htm 

 اشكاتيػ  امةضػاة ع ػى جميػع اشػراؿ امشميػز ضػد اممػرأة اممدشػكر ع ػى اممكتػع: دػص 

http://arabinsan.jeeran.com 

  دػص اشكاتيػ  امةكاعػػد امدمكذجيػ  امػدديا مم ام ػػ  اموػجداة امصػادرة عػػف االمػـ اممشةػػدة
 اممدشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اممكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:

http://www.aihr.org.tn/Arabic/convinter/conventions/htmL/co

ntionsIndex.htm//sowjana 

 :دص إعبلف ةةكؽ األت يات امصادر عف االمـ اممشةدة اممدشكرع ى اممكتع http: 

www.nadrf.com /ar/agreements.htm 

http://www.fcdrs.com/
http://www.afswj.com/world-rules-ar.htm
http://arabinsan.jeeran.com/
http://www.aihr.org.tn/Arabic/convinter/conventions/htmL/contionsIndex.htm/sowjana
http://www.aihr.org.tn/Arabic/convinter/conventions/htmL/contionsIndex.htm/sowjana


  دػػص اإلعػػبلف ام ػػامم  مةةػػكؽ االدوػػاف امصػػادر عػػف االمػػـ اممشةػػدة اممدشػػكر ع ػػى
 http:// www.huquqalinsan.com اممكتع:

   دػػص ام هػػديف امػػدكمييف امخاصػػيف هػػامةةكؽ اممدديػػ  كاموياوػػي  كامةةػػكؽ االتشصػػادي
 ى اممكتػػػع:كاالجشماعيػػػ  كامثةاليػػػ  امصػػػادريف عػػػف االمػػػـ اممشةػػػدة  اممدشػػػكريف ع ػػػ

http://arabinsan.jeeran.com 
 

 الرسائل الجامعيت:  -خامسا

    خامػػد ع يػػكم جيػػاد. امديمةراطيػػ  لػػ  امكرػػر امةػػكم  ام رهػػ  امم اصػػر. روػػام
 .9111ماجوشير اغير مدشكرةم. جام   هيدادأ ر ي  ام  ـك اموياوي . 

 عةيػػػػدة ادشظػػػػار اممهػػػػدم لػػػػ  امكرػػػػر اموياوػػػػ  اإلوػػػػبلم داهػػػػدة مةمػػػػد زهػػػػكف . 
 .9119 أاغير مدشكرة م. جام  أ هيداد رامم اصر. روام  ماجوشي

 

 

 

 
   

 

http://arabinsan.jeeran.com/

